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ÖNSÖZ
Kamusal hizmetlerin en hızlı şekilde uygun kaynaklar kullanılarak zaman ve maliyet
giderlerinin düşürülmesini ilke edinen ve ülkesinin vatandaşlarının en iyi hizmeti hak ettiğine
inanan özellikle Adalet Mekanizmasında hızlı güvenilir şeffaf yapıya ulaşmaya ilke edinen
aydınlık ve faydacı zihniyetin fedakarlar ordusu ile birleşmesi ile oluşan ve geliştirilmeye devam
eden UYAP(Ulusal Yargı Ağı Projesi) Bilişim sistemine verdiği katkılardan dolayı tüm Adalet
Bakanlığı Görevlilerine Bilhassa Bilgi işlem Daire Başkanlığı görevlileri ve modül alan
uzmanları arkadaşlarıma teşekkürü Türk milleti adına borç bilirim.
Günümüz gelişen toplumu ve global dünyanın teknik gelişimleri karşısında Devlet
kurumlarının gelişen teknolojik şartlara ayak uydurarak devletin toplumuna daha hızlı ve akılcı
hizmeti sunması konusunda Bilişim teknolojilerinden istifade etmek gerekliliğini ortaya
koymuştur. Bu Hususta yapılan çalışmalar sonucunu vermiş Türkiye Cumhuriyeti Kurumları,
UYAP, mernis, Polnet, Medula gibi sistemler geliştirerek kurum içi iç işleyişi hızlandırarak, farklı
kurumların bilişim sistemlerini entegrasyon çalışmaları ile birbirleri ile ilişkilendirmiştir.
UYAP sistemi ile Öncelikle Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında
yaygınlaştırma çalışmaları tamamlanarak Türkiye genelinde tüm Adalet Ağı entegre sisteme
geçirilmiş olup hâli hazırda Tüm yargı birimlerince kullanılmaktadır. E Devlet projesinin adalet
ağını oluşturan UYAP sistemi halen geliştirilmekte ve gelişen Türkiye Cumhuriyetine hizmet
etmektedir. UYAP Sisteminin öğrenilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda Üniversiteler ve diğer
eğitim kurumlarında tanıtımları yapılarak zorunlu ders hâline getirilmiş adeta sistemin tanınması
ve yaygınlaştırılması devlet politikası hâline gelmiştir. Bilindiği üzere proje devam etmekle
birlikte sistem alt yapısı ve bellekler güncel yenilik ve mevzuat değişikliklerine göre
uyarlanmaktadır. Kurumsal yapıların ve entegre sistemlerin geliştirilmesi ve sistemin
kullanabilirliğinin arttırılması hususunda UYAP sistemi takriben 3-4 yıldır devlet ve vakıf
üniversitelerinde Hukuk ve Adalet okullarında ders olarak verilmektedir. Yeni kurulan Büro
Yönetimi ve Hukuk Sekreterliği bölümünün öğrencilerinin kariyerlerinde ve sonrasındaki iş
hayatlarında, faydasını görecekleri bu dersin eğitmeni olarak görev almam şahsımı ziyadesi ile
onurlandırmıştır.
Fayda vermek ve faydalı olmak dileğiyle…
HAKAN ÖZGÖNCÜ
UYAP HKM İCR TEV-VEZ UZM.
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1.ULUSAL YARGI AĞI PROJESİNİN GENEL TANIMI TARİHSEL
GEÇMİŞİ AMACI HEDEFİ VE İLKELERİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ulasal Yargı Ağı Proje Gelişimi-Tanımı
Bilişim Sistemi ve Tanımları
Kurumsal Entegrasyon Yapıları
UYAP’ın Amaçı Nitelikleri ve Amaçları
Bilişim Sistemlerinin İlke ve Kazançları
E-Devlet Vatandaş Portalı ve Adalet Portalı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
UYAP açılımı nedir?
2.
UYAP’ın nihai hedefi nelerdir?
3.
Kurumlar arası entegrasyon sistemleri hangileridir?
4.
E-devlet ne demektir?
5.
E-devlet projesini zaruri kılan unsurlar nelerdir?
6.
Bilişim sistemininilke ve kazançları nelerdir.
7.
UYAP’ın amaçı,ilkesi nedir ve kapsamındaki birimler nelerdir?
8.
e-Devlete geçerken atılması gereken öncelikli adımlar nelerdir?
9.
UYAP sistemi ve diğer Bilişim sistemleri arasındaki entegrasyon ilişkileri ve
aşamaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bilişim sistemleri,edevlet,ve vatandaş portalı
işlemleri,entegrasyon
sistemleri ile ilgili öngörü

Ders içeriklerinin takibi,
Adalet.gov.tr ve e devlet
web sitelerinin incelenmesi
konu ile ilgili makale ve
akademik çalışmaların takibi

UYAP tanımı ve gelişim
süreci tanımları

Ders kitabi içeriklerindeki
tanımların okunması.

Bilişim sistemleri ve fayda
mekanizması

Ders içeriklerinin çalışılması
suretiyle öğrenilmesi, Adalet
teşkilatı dışındaki diğer
devlet kurumlarının
sistemleri üzerinde Web
ortamında inceleme
yapılması

E devlet ve entegre
sistemlerin kullanılmasına
ve UYAP sisteminin Türkiye
Cumhuriyetindeki bürokratik
işlemlere sağladığı zaman ve
maliyet kazanım hususları
ile ilgili öngörü

Ders içeriklerinin çalışılması
suretiyle öğrenilmesi, Adalet
teşkilatı dışındaki diğer
devlet kurumlarının
sistemleri üzerinde Web
ortamında inceleme
yapılması

4

-Tanım: UYAP; günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve
yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi
otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu
sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir. Bugün
itibariyle UYAP ülkemizde Adalet Bakanlığı teşkilatı ile yargı birimlerinin tamamında
işletimde olup bu birimlerin her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu sistemle
elektronik ortamda yürütülmektedir.
Anayasamızın 141 nci maddesinin son fıkrasında; “Davaların en az giderle ve
mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” hükmü yer almıştır.
Günümüzde vatandaşa sunulan hizmetin hızı, güvenilirliği ve performansı, bilişim
teknolojilerinin ne kadar efektif kullanıldığı ile orantılı olduğundan Adalet Bakanlığınca
verilen adalet hizmetlerinin Edirne’den Hakkari’ye tüm Türkiye genelinde bir bütün olarak en
iyi şekilde yürütülmesinde içinde bulunduğumuz bilişim çağının bizlere sunduğu teknolojik
gelişmeler ve imkânlardan yararlanmak zorunlu hâle gelmiştir.
Bilişim teknolojileri söz konusu olunca, kurumların üretkenliğini ve verimliliğini
arttırmak için geliştirilen; ölçeklenebilir, çoklu-kullanıcılı ve iş odaklı sistemler olan Yönetim
Bilişim Sistemleri gündeme gelmiş ve Adalet Bakanlığınca, adalet hizmetlerinin en iyi şekilde
yürütülmesi için, Yönetim Bilişim Sistemlerinin örneklerinden biri olan Ulusal Yargı Ağı
Projesi (UYAP)’ın uygulamaya geçirilmesi kararı verilmiştir. Bu nedenle Adalet
Bakanlığınca ilk otomasyon çalışmalarına 1998 yılında başlanmıştır. Çalışmaların sistemli ve
planlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 1999 yılında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
kurulmuştur. 15/05/2001 tarih ve 4674 Sayılı Kanunun 7. maddesi ile eklenen 2992 Sayılı
Kanunun 22/A maddesinde, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir.
Adalet Bakanlığı Bilgi işlem Daire Başkanlığının Görevleri:
a) 12 nci maddenin (c) bendinde belirtilen konular hariç olmak üzere, Bakanlık
merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle iş birliği yaparak bilgi işlem
sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait
hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık
birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.
b) İlgili birimlerle işbirliği yaparak bu birimlerin derlediği hukuki mevzuatı, yüksek
mahkemelerin içtihatlarını, bilimsel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası
kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkemelerin
kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına aktarmak ve
kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak.
c) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge
ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.
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d) Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler
arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak.
e) Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı
kuruluşlarda bilgisayar kullanacak personelin eğitimini sağlamak.
f) Bilgi işlem standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde, bilgi işlem
makinelerinin ve yazılımının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği
yapmak.
g) Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Bakanlık bünyesine aktarımı
konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.

UYAP Bilişim Sisteminin Gelişim Süreci:
UYAP Bilişim Sistemi 2000 yılında iki aşamalı olarak başlatılmış bir proje olup, 2001
yılında Adalet Bakanlığı Merkez Birimlerinin otomasyonunu sağlayan UYAP I projesi
tamamlanmış, 2005 yılında adli ve idari yargı birimleri, adli tıplar, ceza tevkif evlerinin
otomasyonunu kapsayan UYAP II tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. Yargıtay’da UYAP
yazılımlarını kendisine uyarlayarak UYAP Bilişim Sistemi içerisinde yer almıştır.
Bugün itibariyle UYAP ülkemizde yargı birimlerinin yaklaşık % 100’ünde işletimde
olup, her türlü yargısal ve idari faaliyetler bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir.
UYAP I Süreci: UYAP I projesi, Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilât ve bağlı
birimlerinin yargı ve yargı destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona
geçirilmesini
amaçlar.
Bu kapsamda, merkez teşkilat bünyesinde bulunan 6 binada yapısal kablolama ve ağ cihazları
kurulumu tamamlanmıştır. 23 birimin analiz çalışmaları yapılarak, bu analiz çalışmaları
doğrultusunda yazılım kodlama faaliyetlerine hazırlık amacıyla Sistem Tasarım çalışmaları
UYAP I Adalet Bakanlığı merkez otomasyonu projesi 28 eylül 2000 tarihinde başlamış
yazılımlar 31 aralık 2001 tarihinde tamamlanarak işletime alınmıştır. 33 alt sistem
kapsamında web tabanlı yazılımlar geliştirilmiş, Evrak akışları doküman yönetim
sistemi(DYS) ile elektronik ortama alınmış, Kanun, yönerge, genelge ve mevzuatlara anında
erişimi sağlayan bilgi bankası oluşturulmuş, Sanal tartışma ortamı hazırlanmıştır. Halen
garanti kapsamında hizmete devam edilmektedir. VPN ile taşra erişimi alt yapısı
kurulmuştur.2.500 personele uygulama ve doküman yönetim sistemi(DYS) eğitimi
verilmiştir.

Hedefi:
UYAP I projesinin gerçekleştirilmesiyle Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında her
türlü veri bilgi ve belge akışı ile doküman yönetiminin ulusal yargı ağı aracılığı ile
gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
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Birim faaliyetleri hız kazanmıştır.
Merkez ve taşra teşkilatındaki verilerin tek merkezde toplanması ile bilgilere hızlı
ve sağlıklı ulaşım sağlanmıştır. Birim faaliyetleri belirli bir sıra içinde sürdürülerek birimler
arası entegrasyon sağlanmıştır. Birimler arasında yaşanan veri tekrarları ve bilgi farklılıkları
önlenmiştir.
UYAP I projesi kapsamında Adalet Bakanlığı merkez birimleriyle hâkim ve savcı
adayları eğitim merkezinde işletime alınmıştır.
Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşları birimlerinde günlük işlem ve
yazışmaların bilgisayar yardımıyla yapılması, Tüm verilerin veri taban(lar)ında tutulup
bilgisayar ağı (network) kurularak izlenmeye başlanması, Adalet Bakanlığı Merkez
Teşkilatında gerçekleştirilen tüm personel, finans, tedarik, malzeme bilgileri ve cezaevlerine
ait bilgilerin izlenebilmesi ve Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı içerisinde her türlü iç ve dış
yazışmanın elektronik ortamda yapılması hedeflenmiştir.
- UYAP II Projesi süreci; Taşra teşkilatında bulunan tüm birimlerin yargı ve yargı
destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesini amaçlar. Proje taşra
teşkilatımızın gereksinimi doğrultusunda belli aşamalara bölünmüş ve bu aşamalara göre
harf bazında isimlendirilmiştir.

Hedefi:
Taşra teşkilatında bulunan tüm birimlerin yargı ve yargı destek faaliyetlerinin hızlı
ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesi,
Dış sistemlerle ihtiyaç duyulan veri alış-veriş entegrasyonunun sağlanması,
Her türlü yazışma ve haberleşmenin elektronik ortamda yapılması,
Davaların hazırlık aşamasından itibaren sonuçlanana kadar elektronik ortamda
bakılabilmesi ve sonuçlandırılabilmesi.
UYAP II projesinin gerçekleştirilmesiyle Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında daha az
hata, bilgilere kolay erişim, etkin ve entegre süreçler, dokümantasyon yönetimi, haberleşme
ve paylaşım, elektronik ortamda yazışma ve gelen-giden evrak takibi, standart belge ve
yazışma şablonları, istatistik ve raporların doğru ve güncel üretimi, diğer kurumlarla
elektronik ortamda hızlı ve etkin bilgi alışverişi sağlanacaktır.
UYAP II projesinin gerçekleştirilmesiyle internet erişimi, sanal tartışma ortamı,
elektronik posta, veri güvenliği, sisteme veri girişinin sadece bir kere yapılması, sayısal
imza kullanma olanağı, hâkim ve savcıların yetkileri dâhilinde dosyalara adliye dışından
erişmesi, hâkim ve savcıların kullanımı için içtihatlar, emsal kararlar, kanunlar, mevzuatlar
gibi bilgi ve belgelerden oluşan veri bankası kullanımı sağlana UYAP II projesinin
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gerçekleştirilmesiyle, sorgulanabilir ve kolay erişebilir doküman arşivi, değişen kanun ve
yönetmeliklere uyarlanabilen sistem, ihtiyaca yönelik sorgulamalar, uyarılar ve raporlar,
avukatların bürolarından yetkileri dâhilinde dava dosyalarına erişebilmesi, hızlık ve etkin
tevzi işlemleri, otomasyon ceza, harç ve diğer hesaplamalar, cezaevlerindeki tutuklu ve
hükümlülerin etkin olarak izlenmesi ve yönetilmesi sağlanacaktır.
UYAP II projesinin gerçekleştirilmesiyle davalardaki usul ve maddi hataların en aza
indirilmesi, herhangi bir suçtan aranan kişilerin tüm adli birimler tarafından anında
görülebilmesi, adli sisteme kaydolan kişilerin, daha önce işledikleri suç, aldıkları ceza,
kimlik ve adres bilgilerine erişim, otomatik yılsonu devir işlemleri yapılabilecektir.

UYAP II - A, UYAP II – B,
Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında gereksinim ve süreç analizleri yapılıp analiz
raporu hazırlanmıştır. Bu analiz raporlarına göre genel sistem mimarisi hazırlanmış olup 31
taşra teşkilatının yapısal kablolama, PC ve çevre birimleri temin edilerek kurulumu
yapılmıştır.
Proje Ağustos 2001 de başlayıp Aralık 2001 de tamamlanmıştır. Bu kapsamda 31 Adalet
Taşra teşkilatı birimi işletime alınmıştır.

UYAP II – C,
Taşra Birimleri Otomasyonu olan UYAP II-C projesi organizasyonel kapsamda
belirtilen yerlerde yazılım, donanım, geniş alan ağı, yapısal kablolama ve statik kesintisiz
güç kaynağı gibi faaliyetleri kapsar. Bu bağlamda UYAP yazılımının uygulanabilmesi için
Ankara’da 70 000 kişiye hizmet verecek şekilde Merkezi Sistem Odası kurulmuş olup
ayrıca 10 000 kullanıcıya hizmet Acil Kurtarma Merkezi kurulmuştur. 70.000 kişiye hizmet
verecek Merkezi Sistem UYAP uygulamaları için teknik altyapının oluşturulması için
gerekli donanımlar sağlanmış, bu faaliyetlerin devamını sağlamak amacıyla bütün ağır ceza
merkezlerinde teknik ofisler kurulmuştur.220 birimde UYAP Sistem Merkezi ile geniş alan
ağı bağlantısı (WAN) tesis edilmiştir. Bu birimlerde internet, e-mail ve UYAP
uygulamalarını merkezi sistem üzerinden kullanılabilmeleri amaçlanmıştır. Türkiye
çapındaki 30.000 Adalet Bakanlığı personeli, 40.000 avukata ve internet üzerinden gelecek
vatandaşlarımıza hizmet verecek Merkezi Sistem Odası ve felaket durumunda devreye
girecek Disaster Center(Acil Durum Merkezi) kurulmuştur.

UYAP II-F,
UYAP II- C projesi kapsamında kurulmuş olan sistemin, 10.000 kullanıcıdan, 30.000
iç kullanıcı, 40 bin dış kullanıcıya (Avukat) hizmet verecek şekilde yaygınlaştırılması amacı
ile planlanan UYAP II-F projesi devam etmektedir. Proje kapsamında; UYAP yazılımının
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kullanılabilmesi için hâkim ve Cumhuriyet savcıları da dâhil olmak üzere 13000 personele
temel bilgisayar eğitimi, merkez teşkilatı ve 40 adet taşra teşkilatında işletime alınması
çalışmaları için 5344 kişiye UYAP yazılım eğitimleri ve UYAP uzman kullanıcı eğitimleri
verilmiştir. Ayrıca UYAP destek hizmetlerinin yürütülmesi için 500 taşra teknik ofisi
çalışanlarına teknik ofis eğitimleri ve 27 Adalet Müfettişine UYAP eğitimleri verilmiştir.
1710 personele uygulama yazılımını kullanabilmeleri, kendi fonksiyonel işlemlerini sistem
üzerinden gerçekleştirebilmelerinde birimlerine destek olmaları amacıyla Uzman Kullanıcı
eğitimleri verilmiştir.
Ayrıca; proje kapsamında, UYAP 88 Ağır Ceza Merkezi, 2 Adliye, 5 CMK
250.Maddesi ile Görevli Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Bölge İdare Mahkemesi, 9 cezaevi, 6
ATK birimi, 2 Adalet Meslek Lisesi, 2 Hâkim evi ve 2 Sosyal Tesis olmak üzere toplam 75
adet birimde uygulanmaya başlanmıştır.
Proje kapsamında 28 birimde (Ağır ceza mah., Bölge idare Mah.) birim aktivasyonu
faaliyetleri ile 10 adet kişisel bilgisayar, 5 adet dizüstü bilgisayar UYAP bilgisayar ağında
çalışır hâle getirilerek bu bilgisayarların etki alanına alınması işlemleri tamamlanmış olup
yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında her teşkilâtta işletime geçiş çalışmalarını yürütecek ve
teşkilâtındaki diğer kullanıcılara destek olacak personelin eğitimini kapsayan Uzman kullanıcı
eğitimleri de 40 birimde tamamlanmıştır.
Eğitimlerin daha etkin ve ulaşılabilmesi amacıyla uzaktan eğitim faaliyetleri de(elearning) UYAP-II F projesi dâhilinde başlamıştır.
-UYAP Bilişim Sistemi İlke ve Kazançları:

-Bilişim Sistemi Nedir?
Bilişim sistemi, teknik olarak, organizasyonlardaki karar verme desteğine kadar bilgiyi
düzenlemek, saklamak, işlemek, toplamak olan birbirleriyle ilgili parçaların kümesi olarak
tanımlanabilir. Bilişim sistemi; yöneticinin karar vermesi için gerekli bilgiyi değişik
kaynaklardan toplayan, işleyen, saklayan ve veriyi raporlayan formel bir bilgi sistemi olarak
tanımlanır
e- devlet çağdaş toplumlarda devlet ve birey ilişkilerinde, devletin vatandaşa karşı
yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile, vatandaşların devlete karşı olan
görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve
güvenli olarak yürütülmesi demektir

Niçin e-Devlet?
Devletin Şeffaflaşması,
·
Karar vericilerin bilgiye dayalı karar verme süreçlerinin geliştirilmesi ve
hızlandırılması olarak özetlenebilir.
·
Her düzeyde vatandaşın yönetime katılımının sağlanması,
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·
Kurumlar arası bilgi alışverişinin sağlanarak iş ve veri yinelemesinin
önlenmesi,
·
Kamunun hizmet verdiği vatandaşların yaşamalarının kolaylaştırılması,
·
Karar vericilerin bilgiye dayalı karar verme süreçlerinin geliştirilmesi ve
hızlandırılması olarak özetlenebilir.

-Bilişim Sisteminin Kazançları:
-

Zamandan kazanç sağlanacaktır,
Maliyetler düşecek ve verimlilik artacaktır,
Bireysel katılım artacaktır,
Kâğıt bağımlılığı ve kullanımı azalacaktır,

*Nihai Hedefi gösterir tablo görüntüsü.
e-Devlete Geçerken Atılması Gereken Öncelikli Adımlar:
Hukuksal Altyapı: Gerekli hukuksal düzenlemelerin yapılması şart.
Teknolojik Altyapı: Teknolojik alt yapı tasarımları gerçekleştirilmeli ve uygulamaya
hızlı bir şekilde geçilmelidir.
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Devletin Finansmanı: Finansman için klasik bütçe hazırlama usullerinin dışına
çıkılmalı ve yeni modeller oluşturulmalıdır.
İnsan: Toplumun düşünülen ve planlanan sistemlere uyumu ve sistemi kullanması için
gerekli eğitim sağlanmalı değişim yönetimi gerçekleştirilmelidir.
Hizmet Altyapısını Oluşturmak: Kullanıcıların en verimli ve etkili bir şekilde
hizmet alabileceği teknolojiler belirlenmeli ve gerekli alt yapı oluşturulmalıdır.
Hizmet Mekanizmasını Oluşturmak: Servis mekanizmasını oluşturmak, sistem
bileşenlerinin bir arada çalışma prensiplerini belirlemeyi gerektirir. Bilgiye ulaşma, saklama,
paylaşma prensipleri servis mekanizması tarafından belirlenir. e-Devlette tüm birimler
arasında etkin bir veri paylaşım sistemi oluşturulmalı ve içerik meydana getirilmelidir.
Güvenlik ve Gizlilik: e-Devlet hizmetleri, kullanıcılarının bilgilerini güvenli bir
ortamda saklamalı ve kullanıcılar gizlilik prensiplerinin uygulandığından emin olmalıdırlar.
Not: E-devlet projelerinde kurum kendi işleyişini elektronik ortamda yürütür,
başka kurumlarla entegre olarak bilgi alış-verişini sağlar, vatandaş e- devlet ile, devletvatandaş işlerini yürütür.

UYAP ve Bilişim Sistemi Entegrasyon İlişkileri
Genel tanımı itibariyle UYAP Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve
ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım
olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum
ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet
ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir. Bilişim sistemleri kamusal ölçekte diğer kurumlara
entegre edilebilmeli ve ortak uygulama sahalarının zeminlerini hazırlamaktadır. Bu noktada
kurumsal olarak UYAP bilişim sisteminin entegre bağlantılar sonucunda Adli Sicil Bilgi
Sistemi’nden sabıka kayıtları, MERNİS’ten nüfus kayıtları ve Adres Kayıt Sistemi’nden adres
kayıtları, POLNET’ten ehliyet kayıtları, Merkez Bankasından döviz kurları, TAKBİS’ten tapu
ve kadastro kayıtları yargı birimlerince otomatik olarak anında alınabilmektedir.
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*Entegrasyon sistemi örnek tablosu
Vatandaşların adres kayıtlarına yargı birimlerince on-line olarak anında
ulaşabilmelerinin sağlamasıyla, tebligat yapılamaması ya da aranan kişilerin bulunamaması
gibi olumsuz durumların önüne geçilerek davaların gereğinden fazla uzamaması ve çeşitli
mağduriyetlerin önlenmesi açısından önemli bir adım atılmıştır.
Gümrük Müsteşarlığı birimleri için UYAP Kurum Portalının kullanımına açılması
süreci gerçekleştirilmiştir. SGK birimleri ile yargı birimleri arasındaki veri alış verişinin
elektronik ortamda yapılması ve SGK sistemi üzerinde UYAP kullanıcıları tarafından yapılan
online sorgu sayısı günlük 75.000 adede ulaşmıştır.
PTT entegrasyonu sonucu tebligatların aşamaları UYAP’tan takip edilebilmektedir.
Kolluk kuvvetleri tarafından, aranan (hakkında yakalama emri ya da tutuklama kararı
bulunan) kişilerin sorgusunun doğrudan UYAP’tan yapılabilmesi için UYAP ile KİHBİ
entegrasyonu sağlanmıştır.
Kolluk kuvvetlerinin UYAP’tan aranan kişiler sorgusunu yapabilmesi sayesinde, ara
süreçler ortadan kaldırıldığından her iki tarafta emek, kırtasiye ve posta gibi masraflardan
tasarruf sağlanmış ve en önemlisi daha önce kayıtlardaki uyumsuzluklar nedeniyle
vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmiştir.
Yargı birimlerince araçların trafik sicil kayıtlarına “Hak Mahrumiyeti” ekleme ve
kaldırma işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi ve araç hak mahrumiyeti ve sakınca
bilgilerinin elektronik ortamda paylaşılması için Emniyet Genel Müdürlüğünün Araç Kayıt
Sistemi ile gerçekleştirilen entegrasyon uygulamaya konulmuştur. Araçların tescil kayıtlarına
haciz ve yakalama gibi şerhlerin doğrudan yetkili UYAP kullanıcıları tarafından konulması ve
kaldırılması sağlanmış, bunun sonucu olarak ara süreçler ortadan kaldırılmış ve kolluk
tarafında bu işle uğraşan pek çok memur açığa çıkmıştır.
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UYAP Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) sayesinde, avukatlar bürolarından
internet üzerinden sistemdeki vekâleti bulunan dava dosyalarını (vekâleti bulunmayan dava
dosyalarını da yine sistem üzerinden ilgili hâkiminden onay alarak) inceleyebilmekte, bu
dosyalardan suret alabilmekte; elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak
katabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte ve harç ödeyebilmektedirler. Buna göre
avukatlar bu bilgi sitemi sayesinde duruşmaya girme dışında adeta tüm işlerini bürolarından
yapabilir hâle gelmişlerdir.
Vatandaş Bilgi Sistemi (Vatandaş Portalı) sayesinde ise vatandaşlar internet
aracılığıyla T.C. kimlik numaralarını kullanarak UYAP kapsamında adli ve idari yargı
birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının belli başlı safahat bilgilerini (dava konusunu,
değerini, taraflarını, duruşma günlerini, dosyanın hangi aşamada olduğunu, karar verilip
verilmediğini, temyiz’den dönüp dönmediğini gibi) görebilmektedirler. Ancak bu sistemde
bilgi güvenliği bakımından vatandaşlara dosyadaki hiçbir belge açılmamaktadır. İşte bu
nedenle, vatandaşların avukatlarda olduğu gibi internet üzerinden e-imza ya da mobil imza ile
UYAP Vatandaş Portalına bağlanarak yeni dava dosyası açabilmeleri, harç ödeyebilmeleri,
yetkileri dâhilinde sistemdeki dava dosyalarını ayrıntılarıyla inceleyebilmeleri, dava
dosyalarına evrak katabilmeleri ve bu dosyalardan suret alabilmeleri için UYAP Vatandaş
Portalına e-imza ve mobil imza ile erişim çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına
açılmış, ayrıca e-Devlet kapısı ile de entegrasyonu sağlanmıştır.
UYAP SMS Bilgi Sistemi (http://www.sms.UYAP.gov.tr/) ile de dava dosyaları ve
icra takibi bilgileri de dâhil olmak üzere sistemde yapılan işlemler ile ilgili uyarı, veri ve
duyurular, kısa mesaj (SMS) aracılığı ile kullanıcılara sunulabilmektedir. Ayrıca soruşturma
ve dava dosyalarındaki taraflara yargı birimlerine gelmeleri için tebligat gerektiren
durumlarda UYAP SMS Bilgi Sistemi kullanılarak UYAP ekranlarından SMS
gönderilebilmektedir.
Kullanıcılar, dilerlerse anlık sorgulama ile istedikleri bilgilere ulaşabilmekte ya da sisteme
kaydolarak (abonelik sistemi) sorgulama yapmaksızın bilgilerin SMS yolu ile kendilerine
gelmesini sağlayabilmekteler. Vatandaşların UYAP SMS bilgi sistemine abone olması için
TC kimlik numarasını yazdıktan sonra “abone” yazarak 4060 göndermesi yeterlidir.

- UYAP’ın Amaçları
•

Hızlı, fonksiyonel, etkili, güvenilir ve şeffaf bir yargı mekanizması oluşturmak

•

Bürokratik prosedürün azaltılması

•

Adalet dağıtımını hızlandırmak

•

Yargılama giderini azaltmak

•

Yargı personelinin iş yükünü azaltmak
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•

İdari ve yargısal faaliyetlerin hızlı ve etkili şekilde yürütülmesini sağlamak

•

Kâğıtsız ofis ortamı

UYAP’ın Kapsamındaki Birimler
•

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı

•

Tüm hukuk, ceza ve idare mahkemeleri

•

Cumhuriyet Başsavcılığı, infaz ve icra-iflas daireleri

•

Ceza Tevkif ve Islah Evleri

•

Adli Tıp Birimleri

•

Denetimli Serbestlik Birimleri vs.

NOT: UYAP sisteminin en önemli hedeflerinden biri kâğıtsız ofis ortamına geçmektir.
Bu da elektronik ortamda doküman yönetimini gerçekleştirebilmekle gerçekleşir. Bu
doğrultuda UYAP kapsamında doküman yönetim sistemi (DYS) geliştirilmiştir. DYS E-imza
altyapısına sahiptir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu Bölümde; Bilişim sistemlerinin fayda ilke kazanç ve amaçları ile UYAP Gelişim
süreci, entegrasyon yapıları, vatandaş portalı Avukat portalı işlemleri, amaç fayda ve
ilkelerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi bilişim sistemi için söylenemez?

a.

Yöneticinin karar vermesine yardımcı olur

b.

Veriyi depolar, işler ve raporlar

c.

Formel bir bilgi sistemidir

d.

Bilişim sistemi mutlaka yerli sermaye ile kurgulanmalıdır.

e.

Kurulum aşamasında Finans ve bilgi birikimini öngörür.

2)

Hangisi bilişim sisteminin sağladığı faydalardan değildir?

a.

Formel bir iş süreci oluşturur

b.

Karar verme sürecini hızlandırır

c.

kurumlarda istildam edilecek personel sayısını arttırır.

d.

Maliyetleri düşürür

e.

Fiziksel kaynak kullanımını azaltır.

3)
adlandırılır?

Devlet ve birey ilişkilerinde kullanılan bilgi sistemi ……… olarak

Yukarıdaki boşluga aşağıdaki şıklardan hangisi getirilmelidir.
a.

Vatandaş Bilgi Sistemi

b.

www.turkiye.gov.tr

c.

E-Devlet

d.

UYAP+Vatandaş Portalı

e.

E-İmza

4)

UYAP Vatandaş Portalına aşağıdakilerden hangisi ile giriş yapılabilinir.?

a.

Islak imza

b.

Tc kimlik kartı

c.

SMS doğrulama kodu
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d.

E-devlet şifresi

e.

Vergi kayıt numarası

5)

Aşağıdakilerden hangisi e-devlet kullanımının kazançlarından değildir?

a.

Merkezi bir yönetim sistemi getirir

b.

Bireysel katılımı artırır

c.

Maliyetleri düşürür

d.

Sektördeki teknolojik gelişimi sağlar

e.

Vatandaşın kurumlara karşı güvenini arttırır.

6)

I – Hukuksal altyapının hazırlanması
II- Gerekli finansmanının sağlanması
III- e-devlet kullanım noktalarının oluşturulması
I V – Eğitimli insanların yetiştirilmesi

E-devlet sisteminin uygulanabilmesi için yukarıdaki şartlardan hangisinin/hangilerinin
yerine getirilmesi gerekir?
a.

I, III, IV

b.

I, III ve

c.

Yalnızca IV

d.

Yalnız l

e.

I, ll ve IV

7)

Hangisi e-devlet projelerinde olması gereken özelliklerden değildir?

a.

Bilgi güvenliğinin sağlanması için emniyet ve istihbarat birimlerinden destek

alır.
b.

Kurum kendi işleyişini elektronik ortamda yürütür

c.

Başka kurumlarla entegre olarak bilgi alış-verişi yapar

d.

Devlet- vatandaş arasındaki işleri elektronik ortamda yürütür

e.

Bünyesinde porojenin uygulanabilirliği açısından hukuksal alt yapısı olmalıdır.
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8)
hangisidir.

E- dönüşümsürecinde e-adelet ayağını oluşturan sistem aşağıdakilerden

a.

MERNİS

b.

TAKBİS

c.

UBAB

d.

UYAP

e.

SEÇSİZ

9)
UYAP entegrasyonu sayesinde Aşağıdaki hizmetlerden hangisi polnet
vasıtasıyla erişime açılmıştır.
a.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME

b.

VERGİ BORCU SORGUSU

c.

ADLİ SİCİL KAYDI TALEBİ

d.

EHLİYET BİLGİLERİ

e.

VUKUATLI NUFUS KAYDI

10)
Vatandaş davalarıyla ilgili bilgileri elektronik ortamda aşağıdakilerden hangi
yöntemle alamaz?
a.

4060 UYAP SMS Sistemine abone olarak

b.

118’li hatları kullanarak

c.

Vatandaş Portalını kullanarak

d.

Avukatı vasıtasıyla Avukat portalına giriş yaparak

e.

Adliyelerdeki ön büro danışma hizmetlerini kullanarak

11)

Hangisi UYAP’ın amaçlarından biri değildir?

a.

Adalet dağıtımını hızlandırmak

b.

Yargılama giderlerini azaltmak

c.

Güvenilir ve şeffaf bir yargı mekanizması oluşturmak

d.

Gayri safi milli hasılayı arttırmak
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e.

Zamandan tasarruf sağlamak

12)

Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın kapsamında değildir?

a.

Tüm Hukuk, Ceza ve İdare Mahkemeleri

b.

Ceza Tevkif ve Islah Evleri

c.

Esnaf ve sanayi ticaret odaları

d.

Adli Tıp Birimleri

e.

Adliye Bünyesinde bulunan Maliye Vezneleri

13) Aşağıdakilerden hangisi uyap ın fonksiyonel kapsamı içinde bulunan
yargılama hizmetlerinden birisi değildir ?
a. cbs
b. ceza evleri
c. Uzaktan eğitim birimleri
d. idari yargı
e. adli tıp
14) Aşağıdakilerden hangisi uyap ile entegrasyonu olan kurumlardan biri değildir ?
a. Ptt
b. Belediyeler
c. Yargıtay
d. Nufus ve vatandaşlık
e. Tapu ve kadastro

Cevaplar:1)D, 2)C, 3)C, 4)D, 5)D, 6)E, 7)A,8)D,9)D, 10)E, 11)D, 12)C, 13)C, 14)B
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2: SİSTEME GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.
2.
3.
4.

UYAP Bilgi Sistemine Nasıl Giriş Yapılır?
Kullanıcı Kimliği ve Parola Ekranı
Portal Girişleri ve Portal Alt Ekranları
Parola Ekranları, Şifre Değişikliği,
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UYAP sistemine nasıl giriş yapılır?
Parola nedir kimin tarafından verilir?
Parola değişikliği nasıl yapılır?
UYAP Portalına hangi adresten giriş yapılır?
UYAP Test portalının mahiyeti nedir?
Uygulamalar nasıl başlatılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

UYAP sisteme giriş

Kullanıcı tarafından UYAP
Ekran görüntüleri ve
portallarına nasıl giriş
uygulama çalışmaları ile
yapılacağı hususunda öngörü kazanım geliştirilebilinir.
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Giriş:
Kullanıcıların, T.C. Adalet Bakanlığı UYAP kapsamında hazırlanan uygulamalara
giriş yapabilmeleri için, gerekli açıklamalar ekran görüntüleriyle birlikte aşağıda verilmiştir.

UYAP Bilgi Sistemine Nasıl Giriş Yapılır?
Sisteme giriş yapabilmek için öncelikle Internet Explorer programı çalıştırılır. Internet
Explorer programındaki adres alanına http://portal.adalet.gov.tr yazılır ve ilk olarak Şekil
1'de [T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilgi Sistemi] ekranı görüntülenir. Menüden
“Kullanıcı Girişi” seçeneğine tıklanır.

Şekil 1: T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilgi Sistemi Ekranı
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Şekil 2:Kullanıcı Kimliği ve Parola Giriş Ekranı
Sisteme giriş yapabilmek için “Kullanıcı Kimliği” ve “Parola” bilgilerinin doğru
olarak girilmesi gerekmektedir Şekil 2’de [Kullanıcı Kimliği ve Parola Giriş] ekranı
görüntüsü verilmiştir.
Kullanıcı Kimliği: Adalet Bakanlığı tarafından verilen sicil numarasının başına AB
harfleri getirilerek yazılır (örnek: AB12345).
Parola 1 : Kullanıcının soyadı “Türkçe karakter” kullanmadan küçük harflerle yazılır
(örnek: yildirimoglu).
Kullanıcı kimliği ve parolasını doğru giren kullanıcı, UYAP programında ilgili olduğu
ekranlar ve işlemlere erişmek için “Oturumu Aç” düğmesini tıklar ve Şekil 3‘deki ekran
açılır.

İlk defa giriş yapan kullanıcılar soyadlarını yazmalıdır. Sisteme daha önce girmiş ve parolasını
değiştirmiş olan kullanıcılar kendi belirledikleri parolalarını girmelidir.
1
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Şekil 3: UYAP Bilgi Sistemi Ana Sayfa Ekranı
Başarılı bir şekilde sisteme giriş yapıldığında, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilgi
Sistemi sayfasında “Ana Sayfa” ekranı görüntülenir. Bu ekranda, “Duyuru” bloğunda UYAP
Bilgi Sistemine bağlı bütün alt sistemlerde yapılan yenilenme, güncellenme ve değişiklik
bilgileri yer alır.
Kullanıcı, “UYAP Uygulamaları” düğmesini tıkladıktan sonra ekranda otomatik
olarak Şekil 4’deki sistem içerisinde yapilan yenilikleri anlatan ekran açılır.
Kullanıcı ”Yapılan Yenilikler” ekranını okuyarak sistem içinde yapılan yenilikleri
ayrıntılı olarak takip edebilir.
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Şekil 4: Yapılan Yenilikler Ekranı
Yenilikler okunduktan sonra Şekil 4’deki ekran kapatılır ve ekranda “Lütfen
Bekleyiniz” uyarı mesajı kısa bir süre görüntülenir.
Daha sonra, kullanıcı UYAP sisteminde tanımlı ve birimi de işletime alınmış ise Şekil
6 [Uygulama] ekranı gelecektir.
Sistemde birden fazla uygulama kullanan (birden fazla rolü olan) kullanıcılar “UYAP
Uygulamaları” düğmesini tıkladığında Şekil 5 [Yetki Seçimi] ekranı açılır.

Şekil 5: Yetki Seçimi Ekranı
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Kullanıcının sistemde tanımlanmış birden fazla yetkisi varsa, bunlar Şekil 5 [Yetki
Seçimi] ekranında listelenir ve “Birden çok yetkiniz var. Çalışmak istediğiniz yetkiyi seçiniz”
yazısı görüntülenir. Çalışılmak istenen yetkiyi seçmek için, üzerine iki kere tıklamak
yeterlidir.
Seçilen yetkiye ait olan menü açılır ve Şekil 6 [Uygulama Ekranı Görüntüsü] ekranı
görüntülenir.

Şekil 6: Uygulama Ekranı
Kullanıcı kimliği ve parolasını doğru girerek UYAP’a bağlanan kullanıcılar için, kendi
yetkilerine uygun olan [Uygulama] ekranı görüntülenir. Bu ekranın üst tarafındaki menüde,
kullanıcının yapabileceği tüm işlemler yer alır.
İşlem yapabilmek için, menüden işlem ile ilgili seçeneğin üzerine gelmek ve bir kez
tıklamak yeterlidir.

Şifre Değiştirme
Kullanıcı UYAP Sistemine ilk kez giriyorsa, “Kullanıcı Kimliği” ve “Parola”sını ilk
kez yazdığında karşısına Şekil 7 [Şifre Değişikliği] ekranı gelecektir.
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Kullanıcı daha önce sisteme girmiş olduğu hâlde şifresini değiştirmek isterse yine bu
ekranı kullanarak şifresini değiştirebilecektir2.

Şekil 7: Şifre Değişikliği Ekranı
Ekranda görüldüğü gibi ilk olarak “Şu Anki Şifre” alanına halen kullandığı şifresini
yazar, daha sonra “Yeni Şifre” alanına kullanmak istediği ya da değiştirmek istediği
yeni şifresini yazar ve “Yeni Şifre (Tekrar)” alanına da aynı yeni şifreyi tekrar yazar,
“Değiştir” düğmesini tıklayarak şifresini değiştirmiş olur.
Bu işlemin ardından, Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. [UYAP Bilgi Sistemi Ana
Sayfa] ekranı görüntüsü gelir.

Test Portalına Giriş
UYAP Bilgi Sistemi’nde, uygulamaların gerçek ortama aktarılmadan önce her türlü
testten geçirildiği, farklı denemelerin yapıldığı bir test ortamı oluşturulmuştur. Henüz işletime
açılmamış birimlerdeki kullanıcılar da test ortamını, hata yapma korkusu olmaksızın sistemi
öğrenmek amacıyla kullanabilmektedir. Birim işletimde olsa bile, kullanıcılar emin
olmadıkları işlemlerini öncelikle test ortamında yapabilirler. Test ortamına bağlanan
kullanıcılar, diledikleri gibi veri girebilir ve silebilirler. Unutulmaması gerekli nokta; test
ortamında yapılan hiç bir işlem ve veri gerçek sisteme yansımayacaktır. Test ortamını
kullanmak için neler yapılması gerektiği izleyen paragraflarda açıklanmıştır.
Kullanıcı isteği zaman [UYAP Ana Sayfa] ekranında bulunan “Şifre Değişikliği” düğmesine tıklayarak,
şifresini değiştirebilecektir.
2
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Şekil 8’daki kullanıcı giriş ekranında “UYAP Uygulamaları” işaretlendiğinde,
kullanıcı sistemde tanımlı değil veya birim işletime alınmadıysa, sistem kullanıcıyı Şekil 9
[UYAP Uygulama Bağlantıları] ekranına yönlendirilecektir.

Şekil 8: UYAP Bilgi Sistemi Ana Sayfa Ekranı
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Test Portalı Bağlantısı

Şekil 9: UYAP Uygulama Bağlantıları Ekranı
Ekrandaki açıklamada da yazdığı üzere, “Test Portalına” geçiş için “Test Portalı
bağlantısına” tıklanarak kullanıcı test portalına yönlendirilmiş olur.
“Kullanıcı Kimliği” ve “Parola” metin alanına 0’de anlatıldığı gibi giriş yapılır, ancak,
tek fark “Parola” metin alanına ekranda da belirtildiği gibi küçük harflerle “adalet” yazılır.
Artık kullanıcı test portalında çalışmaya başlayabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu Bölümde sisteme girişin http://portal.adalet.gov.tr adresinden yapıldığını kullanıcı
kimliği ve parola giriş ekranının görsel örneklerini Kullanıcı kimliğinin Adalet Bakanlığınca
memurları verilen sicil numarasının önüne “Ab” harflerinin konularak sicil kodu ile
tanımlandığını, parolanın Bakanlıkça verilmesine müteakip kullanıcı tarafından değiştirildiği
ve kişiye ait olduğunu, kimlik ve parola girişinden sonra oturumu aç sekmesine basılarak
sisteme giriş yapıldığını, UYAP uygulamalar sekmesi ile kullanıcıya tanımlanan personel
röllerine giriş yapıldığını, uygulamalara girdikten sonda personele tanımlı birden fazla role ait
yetki seçime ekranının açıldığını ve yetki seçilerek ilgili uygulama ekranına ulaşıldığı, şifre
değiştirme işleminin portal sayfasına girdikten sonra aktifleştiği ve şifre değiştirme işleminin
şifre değişikliği sekmesi ile yapıldığını,
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Bölüm Soruları:
1)

Uyap sistemine giriş yapabilmek için öncelikle HANGİ ADIMLAR ATILIR.?

a.

İnternet explorere giriş yapılır Adalet.com.tr adresine ulaşılır.

b.

Bilgisayar açılır Adaletportalı.com.tr ye ulaşılır.

c.

İnternet explorere giriş yapılır Portal.adalet.gov.tr adresine ulaşılır.

d.

Prt.adalet.gov.tr adresine ulaşılır.

e.

Uyap.portal.gov.tr adresine e devletten ulaşılır.

2)
Portal giriş ekranlarında kullanıcı kimliği olarak tanımlanan veri ne işe yarar
kimin tarafından belirlenmiştir.
a.

Kurum idari amiri tarafından verilen bir sicildir. Tanımlama için kullanılır

b.

Adliye Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verilen bilgisayar kodudur.

c.

Adli Yargı adalet komisyonu tarafından personele verilen yakanumarasıdır

d.
Adalet Bakanlığı tarafından verilen personelin
üzerinde de kullanıcı kimliği olarak belirlenmiştir.
e.

memuriyet sicilidir. Portal

Başsavcılık Bilgi işlem müdürlüğü tarafından

3)
Kullanıcı kimliği ve parolasını doğru giren kullanıcı uyap programında ilgili
olduğu ekranlara ulaşmak için ekran üzerinden hangi bütonu açar(tıklar)
a.

İptal

b.

Oturum Aç

c.

Şifre işlemleri

d.

Kullanıcı kimliği

e.

Uzaktan Eğitim.

4)
Kullanıcı tarafından sisteme erişildikten sonra
kişinin tarafına atanan
etkinlikleri seçtiği ekranın adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir.
a.

Yetki belirlenmesi ekranı

b.

Yetkilendirme değerlendirme ekranı

c.

Yetki bulma ekranı
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d.

Yetki tetkik ekranı

e.

Yetki seçimi ekranı
5-Aşağıdaki ekran hangi işlem için kullanılır?

a.

Uyapa giriş

b.

Uyap şifre girişi

c.

Yetki secimi

d.

E-devlet girişi

e.

Portal girişi

Cevaplar:1) C, 2)D, 3)B,4)E, 5C
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3: HUKUK MAHKEMELERİ ALT SİSTEMİ’NE GENEL BAKIŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hukuk Mahkemeleri alt sistemleri
Hukuk mahkemelerinin diğer sistemlerle ilişkileri,
Hukuk mahkemeleri alt ekranları
Doküman tarama işlemleri
Dosya evrak kayıt işlemleri
Giden Evrak oluşturma ve muhabere işlemleri
Dağıtım planı işlemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Hukuk Mahkemeleri alt sistemleri nelerdir.
2.
Hukuk mahkemelerinin ilişkisi olduğu dış ve iç sistemler nelerdir.
3.
Gelen Giden Evrak işlemleri menüsü hangi ekranlardan oluşmaktadır.
4.
Kuruma dışarıdan getirilen kâğıt üzerindeki tüm bilgiler nasıl elektronik ortama
aktarılır?
5.
Doküman tarama sisteminde evrak nasıl taranır zorunlu alanlar nelerdir?
6.
Taranacak dökümanda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
7.
Dosya evrak kayıt işlemleri nasıl yapılır?
8.
Kıymetli evrak kayıt işlemleri nasıl yapılır doldurulması gereken zorunlu alanlar
nelerdir?
9.
Doküman editörü nedir ve nasıl kullanılır?
10.
Evrak zimmet işlemleri nasıl yapılır?
11.
Giden evrak oluşturma ekranının unsurları nelerdir. Seçilen opsiyon üzerine dosya
numarası hani tuşa basılarak alınır?
12.
İş akışı tanımlama ekranında hazırlanan evrakı onaylayacak kişi nasıl seçilir?
13.
Giden Evrak oluşturma onay ve doküman editörü işlemleri nasıl kullanılır?
14.
Tarama merkezi evrak kayıt mödülünde duşarıdan gelen evraklar neresi tarafından
sisteme dahil edilir?
15.
Tarama merkezince eğer evrak taranmamışsa “Tarama merkezi evrak
kayıt”ekranında zorunlu olarak hangi kutucuk işaretlenir.
16.
Tarama merkezi evrak kayıt ekranında Doküman seç ekranı ne işe yaramaktadır?
17.
Tarama Merkezince taranan evrak ilgili birime hangi butona basılarak gönderilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hukuk mahkemeleri alt
sistemleri, tarama sistemleri.
Gelen giden evrak işlemleri

Mesleki bilgi ve beceriye
yönelik kazanımlar

Ders içeriklerinin takibi,
UYAP ekran içeriklerindeki
uygulama çalışmaları, ders
sunumlarının dikkatli takibi,
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Giriş
Adli Yargı, medeni yargı (hukuk yargısı) ve ceza yargısı olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.
Medeni yargı, hukuk mahkemelerinin özel hukuk alanında göstermiş oldukları yargısal
faaliyet şeklinde tanımlanabilmektedir. Medeni yargı, çekişmeli yargı ve çekişmesiz yargı
olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.
Medeni yargı, ilk derece mahkemeleri olarak faaliyet gösteren, Asliye Hukuk, Sulh
Hukuk, asliye ticaret ve diğer özel hukuk mahkemeleri (kadastro, icra hukuk, iş, tüketici, fikri
ve sınai haklar hukuk) ile üst derece yargı yeri (yüksek mahkeme) olarak faaliyet gösteren
Yargıtay aracılığıyla yerine getirilmektedir.
Hukuk Mahkemelerinde, davacı veya vekili dava açmak için mahkemeye
başvurmaktadır. Kamu hukuku davalarında ise savcılık hazırlık dosyasını hazırladıktan sonra
dava açılış için başvurmaktadır. Hukuk Mahkemeleri alt sistemi kapsamında yapılan
başvurular öncelikle, taranarak sisteme katılacak ve ilk kayıtları yapılacaktır. Kamu hukuku
davaları sisteme önceden girildiği için, yeniden girilmesine gerek yoktur. Taranarak sisteme
katılan evrak davanın açılması ve gerekli işlemlerin başlaması için tevzii birimine iş akışı
üzerinden gönderilecektir. Bu aşamada tevzii işlemi gerçekleştirilecek ve dosyanın gideceği
mahkeme belirlenecektir. (Tevzii İşlemleri) Mahkemenin belirlenmesi ile yeni açılan dava
dosyasına bir esas numarası verilecek ve elektronik ortama aktarılmış evraklar bu dosya
numarası ile ilişkilendirilecektir. Bu işlem şu anki sistemde gerçekleştirilen evrakların
dosyanın içine konulmasına denk gelmektedir.
İlgili mahkemesine gönderilen dosya için Dava Açılış İşlemleri gerçekleştirilecektir.
Dosya ilgili mahkemesine iş akışı üzerinden gideceğinden, tevzi aşamasında girilen bilgiler
Dava Açılış işlemlerinin ilgili ekranlarında kullanıcıya sistem tarafından gösterilecek ve bu
bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmayacaktır.
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Dava Açılış İşlemlerinin tamamlanmasından dava için tensip hazırlanacak ve ilk
duruşma günü belirlenerek taraflara tebligat yapılacaktır. İlk duruşma günü yapılacak ve
duruşmada yapılacak bütün işlemler ve alınan kararlar serbest metin biçiminde sisteme
girilecektir. Duruşmada alınan ara kararda yer alan bilgiler ve kararlar daha sonra sisteme
görev olarak aktarılacaktır. Bu işlem her duruşma için tekrarlanacaktır. Böylece alınan
kararların yapılıp yapılmadığının takibi kolayca yapılacaktır. Dosya ile ilgili alınan kararlar
sistemde aynı zamanda yeni işleri başlatacaktır. Örneğin ara karar kapsamında bilirkişi
çağrılmasına karar verilmiş ise sistem bilirkişi işlemlerini başlatacak ve ilgili kullanıcının iş
listesine bu işi gerçekleştirmesini sağlayacak iş tanımını atayacaktır. Duruşmada nihai karar
verildikten sonra karar işlemleri başlamaktadır. Karar dava bazında girildikten sonra taraf
bazında da alınan kararlar girilerek kararların takibi sağlanacaktır. Seri davaların tek bir
işlemle otomatik olarak karalarının işlenmesi sağlanacaktır. Vakıf davalarının tescili için ise
yine otomatik olarak ilgili mahkemenin iş listesine düşerek tescil işlemlerinin yapılması
sağlanacaktır. İzaleyi şüyu davalarında hissedarlara uygun görülen oranlar girilerek işlemlerde
kolaylık sağlanacaktır.
Karar işlemlerinden sonra yasal süre içerisinde temyiz başvuruları yapılırsa temyiz
işlemleri başlamaktadır. Başvuru sonrasında temyiz gönderme işi iş listesine düşerek takibi
kolayca yapılabilecektir. Eğer başvuru yapılmazsa kesinleştirilme işi iş akışından iş listesine
düşecektir. Dosya Yargıtay’a gönderildikten sonra gelen Yargıtay sonuçları iş listesine
gelecek ve buradan Yargıtay kararına göre bozma veya onama işlemleri yapılacaktır. Bozma
ise iş akışı üzerinden dava tevzi biriminin iş listesine, onama ise ilgili mahkemenin iş listesine
gönderilecektir.
Değişik iş dosyaları da tevzi edildikten sonra dava dosyaları gibi bir iş akışı süreci
izleyecektir. Değişik iş tevzisi yapılırken sistem benzer başvurular olup olmadığının
kontrolünü yapacaktır. Ancak kullanıcı isterse kendisi de bu kontrolü geliştirilmiş bir arama
ekranından yapabilecek ve mükerrer açılışları engelleyecektir.
Talimatlar işlemlerinde ilgili mahkeme talimatı yazıp, gönderme işlemini yapınca iş
akışı bunu ilgili tevzi biriminin iş listesine gönderebilecektir. Tevzi biriminde talimatların
hiçbir bilgisinin girilmesine gerek yoktur. Talimat tevzisi tek tek yapılabildiği gibi, topluca da
yapılabilecektir. Talimat tevzi edildikten sonra talimatı gönderen mahkemeye iş akışı
üzerinden talimatın tevzi edildiği mahkeme bilgisi gönderilecek ve bundan sonraki
yazışmaların ilgili mahkeme ile yapılması sağlanacaktır. Talimat gönderen mahkeme talimat
masraflarını gönderirken posta bilgilerini sisteme girecek sistem posta gönderme kaydı ile
talimatı ilişkilendirecek, böylece talimat masrafları takibi birimler arasında kolayca
yapılabilecektir.
Bu işlemler haricinde davanın yürümesi sırasında, gelebilecek bazı belgelerin sisteme
aktarılması için sadece gelen evrak bilgilerinin kaydedilmesi ve mahkemeden gidebilecek
bazı belgelerin sistemde hazırlanması için giden evrak bilgilerinin kaydedilmesi yeterli
olmaktadır.
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Şekil 10: Hukuk Mahkemelerinin Diğer Sistemlerle İlişkisi
Evrakların sisteme aktarılmasından sonra Hukuk Mahkemeleri’nde aşağıda ayrıntıları
verilen modüller kullanılarak gerçekleştirilecektir:
Gelen Giden Evrak İşlemleri
Tevzi İşlemleri
Dosya İşlemleri
Dava Açılış İşlemleri
Tebligat İşlemleri
Duruşma İşlemleri
Müzekkere İşlemleri
Talimat İşlemleri
Karar İşlemleri
Harç Masraf İşlemleri
Temyiz İşlemleri
Değişik İş İşlemleri
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Tereke İşlemleri
Vezne İşlemleri
Genel İşlemler
Gelen Giden Evrak İşlemleri
Kuruma kâğıt üzerinde gelen evrakların taranıp sisteme dâhil edilmesi, sistem
üzerinde oluşturulan evrakların gönderilmesi ve bu evraklarla ilgili takip işlemlerinin
yapıldığı modüldür.
“Gelen/Giden
oluşmaktadır.

Evrak

İşlemleri” modülü aşağıda listesi

verilen

ekranlardan

Doküman Tarama Sistemi
Dosya Evrak Kayıt İşlemleri
Kıymetli Evrak/Eşya Kayıt
Evrak Arama İşlemleri
Evrakı Onaya Sunma İşlemleri
Evrak Zimmet İşlemleri
Giden Evrak Oluşturma
Evrak Dağıtım İşlemleri
Tarama Merkezi Evrak Kayıt
Dosya Evrak Düzeltme İşlemleri
Dosyadan Evrak Silme Ekranı
Derdest Dosya İşlemleri

Doküman Tarama Sistemi (evr_trm_001)
Birime dışarıdan kâğıt üzerinde gelen tüm bilgiler ilgili birimin doküman tarama
sistemi yardımı ile taranarak elektronik ortama aktarılır. [Doküman Tarama Sistemi] ekranı,
tarayıcı cihazının ayarlarının ve tarama işleminin yapıldığı ekrandır.
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Şekil 11:Doküman Tarama Sistemi
[Doküman Tarama Sistemi] ekranı açıldığında sistemde kurulu birden fazla tarayıcı
var ise ekranın üzerinde [Tarayıcı Seçimi] ekranı sistem tarafından açılır, liste düğmesi
tıklanarak ilgili tarayıcı seçilir ve “Tamam” düğmesi tıklanır.

Şekil 12:Doküman Tarama Sistemi
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Tarama işlemi ile ilgili ayarlamaları yapmak için “Tarayıcı Ayarları” düğmesine
tıklanır ve [Tarayıcı Ayarları] ekranı açılır.

Şekil 13: Tarayıcı Ayarları


Sistemde kurulu olan tarayıcı cihazı çift taraflı evrak tarama işlemini
yapabiliyorsa ve tarama işlemi sonunda elektronik ortama aktaracağımız evrak çift yüzlü bir
evraksa “Çift Taraflı Tarama Desteği” liste kutusundan “Evet” seçeneği seçilir.


Eğer taranan evrak “Boş Dokümanın Maksimum Büyüklüğü (KB)” alanında
bulunan listeden seçilen değerden daha küçük bir dosya boyutunda ise, sistem otomatik olarak
bu evrakı boş evrak olarak tanımlayacaktır.


“Çözünürlük değeri” listesinden evrakın tarama çözünürlük değeri seçilir.
Çözünürlük değeri, tarama işlemi sırasında inch kareye düşen piksel sayısı olarak
tanımlanabilir (örnek: Eğer “Çözünürlük Değeri” alanında 100 değeri seçilmişse 1 inch
kareye 100100 piksel tarama çözünürlüğü seçilmiş olur).


“Twain Arayüzü Göster” alanında bulunan listeden “Evet” seçeneği seçilir ise
tarama işlemi yapılırken tarayıcı cihazının kendi tarayıcı ayarları kullanılarak tarama işlemi
yapılır. “Twain Arayüzü Göster” düğmesinden “Hayır” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda
tarayıcıya ait ara yüz tarama işlemi sırasında ekrana gelmeyecektir.


“Kaydet” düğmesine tıklanarak yapılan tarayıcı ayarları kaydedilir.



“Kapat” düğmesi tıklanarak [Tarayıcı Ayarları] ekranından çıkılır.

[Doküman Tarama Sistemi] ekranında zorunlu alan olan “Doküman Ön Adı” metin
alanına dosya numarası, çalışılacak dosya seçilmiş ise sistem tarafın getirlir. Bu metin alanına
dosya numarası ya da başka bir ön evrak ismi de girilebilir.
Taranacak olan evrakların niteliği birbirinden farklı ise dava dilekçesi, vekaletname
gibi bu evrakların tarama işlemi sırasında ayrılması istenir ise bu evraklar arasına boş beyaz
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kâğıt konulur ve “Doküman Ayracı Olarak Boş Sayfa Kullan” opsiyon kutusu işaretlenmiş
olarak bırakılır.
“Doküman Ayracı Olarak Boş Sayfa Kullan” opsiyon kutusunda bulunan işaret
kaldırılırsa tarayıcıya bir bütün hâlinde konulan evrakların kaç sayfada bir farklı evrak olarak
kaydedileceği bilgisi “Bir bütün dokümanın sayfa sayısını giriniz” alanına girilir.
Taranacak evraklar tarama makinasına uygun şekilde yerleştirilir ve “Tarama Başlat”
düğmesi tıklanır.
Tarama işlemi tamamlandıktan sonra “Kaydet” düğmesine tıklanır ve taranan
evrakların kayıt işlemi tamamlanır.
Taranan evraklar daha önceden tanımlanmış olan ve kişinin bilgisayarında bulunan
tarama alanı içinde, “Doküman Ön Adı” alanında isimlendirilmiş olan klasöre (dizine)
kaydedilir.

Taranacak Dokümanda Dikkat Edilecek Hususlar:
Toplu evrakların arka arkaya taranması işleminde tarama işlemine geçmeden önce;
Evraklar birbirine tel zımbayla birleştirilmiş olmamalıdır. Eğer tel zımba varsa
çıkartılmalıdır.
Evraklar birbirine toplu iğneyle birleştirilmiş olmamalıdır. Eğer toplu iğne varsa
çıkartılmalıdır.
Kartvizit, mektup zarfı gibi kalın ya da ince kâğıttan oluşan ve küçük olan evraklar
taratılmamalıdır. Taratılması gerekiyor ise A4 kâğıdına fotokopisi çekilmeli ve daha sonra A4
kâğıdı üzerindeki fotokopisinden taratılmalıdır.
Tahrip olmuş veya buruşmuş evrakların uçlarının düzgün olması sağlanmalı veya A4
kâğıdına fotokopisi çekilmeli ve daha sonra A4 kâğıdı üzerindeki fotokopisinden
taranmalıdır.

Dosya Evrak Kayıt İşlemleri (evr_gnl_0041)
[Dosya Evrak Kayıt İşlemleri] ekranı, birime gelen evrakın kabulünün ve evrakların
ilgili dosyalarına kaydedildiği ekrandır. “Evrak Bilgileri”, “Dosya Bilgileri-Ek Listesi”, “İlgili
Evrak Listesi” ve “İlgili Kişi Listesi” sekmelerinden oluşur.
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Şekil 14: Dosya Evrak Kayıt İşlemleri/Evrak Bilgileri Sekmesi
“Seçilen Dokümanlar” bloğunda taranmış evrak kaydı yapılacak ise “Doküman Seç”
düğmesi tıklanır ve [Doküman Seçme] ekranı açılır.
Taranmamış evrak kaydedilecek ise “Taranmamış Evrak” opsiyon kutusu işaretlenir.

Şekil 15: Doküman Seçme
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[Doküman Seç] ekranında ilgili doküman üzerine tıklanarak seçilir ve “Dokümanı
Seç” düğmesine tıklanır.
Seçilen doküman ön izleme alanında görüntülenir.
Sisteme dahil edeceğimiz evrak için tarama işlemi gerçekleştirilemiyorsa (Değerli
evrak, eski bir kitap vb.) “Taranmamış Evrak” opsiyon kutusu işaretlenir. “Taranmamış
Evrak” opsiyon kutusu işaretlendiğinde zorunlu alan olan “Evrakın Yeri” metin alanı
doldurulmalıdır.
“Evrak Bilgileri” sekmesinde yer alan “Geldiği Yer/Kişi” metin alanı zorunlu bir alan
olup evrakın geldiği yerin veya kişinin yazıldığı alandır. Bilgi girişi yapılır.
Birime gelen evrakın türü “Evrak Türü” liste düğmesi tıklanarak seçilir.
“Evrak Tipi” liste düğmesi tıklanarak gelen evrakın türü seçilir.
“Dosya Bilgileri–Ek Listesi” sekme düğmesi tıklanarak ilgili dosya bilglerinin
girilmesi işlemine geçilir.
“Dosya Bilgileri–Ek Listesi” sekmesi alanında “Dosya Bilgileri” bloğunda zorunlu
alan olan “Dosya Türü” ve “Dosya İşlemi” liste düğmelerindeki bilgiler “Evrak Bilgileri”
sekmesinde yapılan seçimlere bağlı olarak sistem tarafından getirilmektedir.

Şekil 16: Dosya Evrak Kayıt İşlemleri/Dosya Bilgileri–Ek Listesi Sekmesi
47

Seçilen evrakın hangi dosyaya ekleneceği ise “Son Dosya” ya da “Farklı Dosya”
düğmeleri tıklanarak seçilir.
“Son Dosya” düğmesi tıklanır ise üzerinde işlem yapılmak üzere seçilmiş ve ana
ekranın sağ üst köşesinde bulunan dosya numarası “Dosya Bilgileri” bloğunda bulunan liste
alanına gelir.
“Farklı Dosya” düğmesi tıklanır ise [Dosya Arama] ekranı açılır.
Açılan ekranda sorgulama yapılıp ilgili dosya seçilir “Tamam” düğmesi tıklanır.
Seçilen dosya bilgisi “Dosya Bilgileri” bloğundaki alana sistem tarafından getirilir.
Seçilen dosya evrakın kaydedileceği dosya olmalıdır.

Şekil 17: Dosya Evrak Kayıt İşlemleri/Dosya Bilgileri–Ek Listesi
Dosyaya kaydı yapılan evrakın ekleri var ise “Ek Listesi” bloğunda bulunan “Ekle” ya
da “Çoklu Ekle” düğmeleri kullanılarak ek evraklar seçilir.
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Şekil 18: Dosya Evrak Kayıt İşlemleri/Ek Listesi
“Ekle” düğmesi tıklanarak [Ek Tanıtma] ekranı açılır.

Şekil 19: Ek Tanıtma
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[Ek Tanıtma] ekranında “...” arama düğmesine tıklanır açılan ekranda ilgili evrak
seçilir ve [Ek Tanıtma] ekranında görüntülenir.
“Listeye Ekle” düğmesi tıklanarak seçilen evrakın [Dosya Evrak Kayıt] ekranında “Ek
Listesi” alanına geçmesi sağlanır.
“Listeye Ekle” düğmesi tıklandığında [Ek Tanıtma] ekranı sistem tarafından
kapatılmaz, işlemler tekrarlanarak evraka yeni ekler yapılabilir.
Ek yapılacak evrak seçildikten sonra “Tamam” düğmesi tıklanır ise [Ek Tanıtma]
ekranı sistem tarafından kapatılır ve evraka yapılan ekler “Ek Listesi” alanında görülür.
“Kaydet” düğmesi tıklanır ilgili evrak ekleriyle beraber seçilen dosyaya kaydedilir ve
ekranda kaydetme işleminin tamamlandığını gösterir uyarı ekranı gelir.
Evrak kaydetme işlemi sonucunda evraka bağlı herhangi bir işlem adımı söz konusu
ise ilgili ekran sistem tarafından otomatik olarak açılır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Dosya Evrak Kayıt İşlemleri] ekranından çıkılır.

Kıymetli Evrak Eşya Kayıt İşlemleri (kem_pnl_0010)
[Kıymetli Evrak/Eşya Kayıt] ekranı ilgili dosyaya ait herhangi bir belge ya da eşya
muhafaza, depo vb. işlemlerle kayıt işleminin gerçekleştirildiği ekrandır.

Şekil 20: Kıymetli Evrak/Eşya Kayıt
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[Kıymetli Evrak/Eşya Kayıt] ekranında “Dosya Bilgileri” bloğunda bulunan bilgiler
sistem tarafından getirilir ve pasif olarak görüntülenir.
Zorunlu alan olan “Taraf” liste düğmesi tıklanarak kaydı yapılacak olan eşya ya da
evrakın taraflardan hangisine ait olduğu seçilir.
“Kıymetli Evrak ve Değerli Eşya Kaydı” bloğunda zorunlu alan olan “Eşyanın
Evsafı”, “Takdir Edilen Kıymet”, “Nerede Saklandığı”, “Eşyanın Cinsi” ve “Ne Suretle
Alındığı” bilgileri girilir.
“Eşya Ekle” düğmesi tıklanarak bilgileri girilen kayıt “Kıymetli Evrak Ve Değerli
Eşya Listesi” liste alanında görüntülenir.
Girilen bilgilerde güncelleme yapılmak istenir ise liste alanından ilgili kayıt üzerine
tıklanarak seçilir, bilgileri güncellendikten sonra “Güncelle” düğmesi tıklanır ve liste
alanındaki bilgiler güncellenir.
“Kaydet” düğmesi tıklanarak kaydetme işlemi tamamlanır.
Kaydetme işleminden sonra aktif hâle gelen “Makbuz Hazırla” düğmesi tıklanarak
ilgili evrak görüntülenir yazıcıdan çıktısı alınır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Kıymetli Evrak/Eşya Kayıt] ekranından çıkılır.

Evrak Arama İşlemleri (evr_arm_001)
[Evrak Arama İşlemleri] ekranı birime gelen ya da dosya içerisine girmiş olan
evrakların sorgulandığı, detaylarının listelendiği ve görüntülendiği ekrandır.
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Şekil 21: Evrak Arama İşlemleri
[Evrak Arama İşlemleri] ekranında bulunan metin alanları ve liste düğmelerinin her
biri yapılacak olan sorgulama için ayrı ayrı birer kriterdir. Bu alanlardan herhangi birine bilgi
girişi yapılarak sorgulama işlemi yapılır.
Elde bulunan bilgiler ilgili alanlara girildikten sonra “Sorgula” düğmesine tıklanır ve
girilen kriterlere uygun evrak ve evrakların bulunduğu dosyalar “Dosya Evrak Listesi”
alanında listelenir.
İncelenmek istenen evrak üzerine çift tıklanarak görüntülenir.
Evrakın hangi birime gönderilmek üzere hazırlandığı görülmek istenir ise ilgili evrak
üzerine bir kez tıklanır ve evrak seçilir “Dağıtım Listesi” düğmesi tıklanarak evraka ait
dağıtım listesi görüntülenir.
Evraka ait ilgili evrak listesi görüntülenmek istenir ise ilgili evrak üzerine bir kez
tıklanır ve evrak seçilir “İlgili Evrak Listesi” düğmesi tıklanarak evraka ait ilgili evrak listesi
görüntülenir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Evrak Arama İşlemleri] ekranından çıkılır.
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Evrakı onaya sunma işlemleri (evr_gnl_0061)
[Evrakı Onaya Sunma İşlemleri] ekranı sistem üzerinde kullanıcı tarafından
oluşturulan evrakların onaylanması için “Onaya Sunma” işleminin gerçekleştirildiği,
görüntülendiği, ek evraklarının listelendiği ve tüm evraklar üzerinde değişiklik yapılmasını
sağlayan ekrandır.

Şekil 22: Evrakı Onaya Sunma İşlemleri
“Sorgu Kriterleri” bloğu “Dosya No” ve “İlgili Tarih Aralığı” metin alanları ile
“Hazırlayan” ve “Evrakın Durumu” sorgu kriterlerinden oluşmaktadır.
Dosya bazında evrak araması yapılıp onaya sunma işlemi gerçekleştirilecek ise
“Dosya No” metin alanına bilgi girişi “...” arama düğmesi tıklanarak açılan [Dosya Arama]
ekranında ilgili dosya seçilir.
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Şekil 23: Dosya Arama
[Dosya Arama] ekranında zorunlu alan olan “Dosya No” metin alanına ilgili dosya
numarası yazılır “Sorgula” düğmesi tıklanır.
İlgili dosya sistem tarafından getirilir Liste alnından dosya üzerine tıklanarak seçilir ve
“Tamam” düğmesi tıklanır.
Seçilen dosya [Evrakı Onaya Sunma İşlemleri] ekranında “Dosya No” metin alanına
sistem tarafından getirilir.
Onaya sunulacak olan evrak üzerinde çalışılacak dosya ekranın sağ üst köşesinde
belirlenmiş dosyaya ait bir evrak ise, “Aktif Dosya” düğmesi tıklanır bu dosya numarası
“Dosya No” metin alanına sistem tarafından getirilir.
“Hazırlayan” liste düğmesi tıklanarak evrakı hazırlayan kullanıcı seçilir.
“İlgili Tarih Aralığı” ve “Evrakın Durumu” alanlarına da ilgili bilgiler girilebilir.
Bilgiler ilgili kriter alanlarına girildikten sonra “Evrak Listesini Getir” düğmesi
tıklanır sistem girilen kriterlere uygun evrak listesini liste alanına getirir.
İlgili evrak liste alanından üzerine tıklanarak seçilir.
“Giden Evrak Bilgileri” bloğunda yer alan “Dosya No” ve “Evrak Tipi” alanları
seçilen evraka göre sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir.
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Seçilen evrakla ilgili ek evraklara ulaşılmak istenirse “Ek Listesi” düğmesine tıklanır
ve [Evrak Ek Listesi] ekranı açılır.

Şekil 24: Evrak Ek Listesi
Seçilen evrakla ilişkili evrak bilgilerine ulaşılmak istenirse “İlgili Evrak” düğmesine
tıklanır ve [İlgili Evrak Listesi] ekranı açılır.

Şekil 25: İlgili Evrak Listesi
Seçilen evraka ait dağıtım listesi görüntülenmek istenirse “Dağıtım Listesi” düğmesine
tıklanır ve [Dağıtım Listesi] ekranına geçilir.
[Dağıtım Listesi] ekranında evrakın dağıtım yerleri görüntülenir. Ekranda bilgi
değişikliği yapılamaz.
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Şekil 26: Dağıtım Listesi
Seçilen evrakla ilgili kişi bilgilerine ulaşılmak istenirse “Evraka Konu Olan Kişiler”
düğmesine tıklanır.

Şekil 27: İlgili Kişi Listesi
Evrakı onaya sunmadan önce evrak üzerinde değişiklik yapılmak istenirse “Belge
Göster/Düzenle” düğmesine tıklanır ve [Doküman Editörü] ekranı açılır.
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Şekil 28: Doküman Editörü


Açılan [Doküman Editörü] ekranında belge görüntülenir, istenilen değişiklikler
yapılıp kaydedilir ve ”X” tıklanarak ekran kapatılır.
Evrakı onaya sunmadan önce evrak görülmek istenir ise “Evrakı Göster” düğmesine
tıklanır ve sadece evrakın görüntülendiği ancak üzerinde değişiklik yapılamayacağı [Evrak
Görüntüleme] ekranı açılır.
Açılan [Evrak Görüntüleme] ekranında herhangi bir değişiklik yapılamaz, istenir ise
yazıcıdan çıktısı alınabilir.
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Şekil 29: Evrak Görüntüleme


Görüntülenen evrakın çıktısı alınmak istenir ise “Yazdır” düğmesi tıklanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak ekran kapatılır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak seçilen evrak onaya sunulur ve evrakın onaya
sunulduğuna dair uyarı ekranını sistem ekrana getirir.

Şekil 30: Dikkat
“Tamam” düğmesi tıklanarak ekran kapatılır. Evrakın onaya sunum işlemi
tamamlanmış olur.
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“Kapat” düğmesi tıklanarak [Evrakı Onaya Sunma İşlemleri] ekranından çıkılır.

Evrak Zimmet İşlemleri (evr_zım_001)
[Evrak Zimmet İşlemleri] ekranı, birimlere gelen veya giden evraklarla ilgili zimmet
işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Evraklarla ilgili yeni zimmet işlemlerinin yapılması, daha
önceden yapılmış olan zimmetlerin sorgu aracılığıyla bulunması ve oluşturulan zimmetlerin
silinmesi işlemlerini kapsamaktadır.

Şekil 31: Evrak Zimmet İşlemleri
Evrakla ilgili yeni zimmet oluşturmak için “Yeni Zimmet” düğmesine tıklanır ve
[Zimmet Giriş] ekranı açılır.
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Şekil 32: Zimmet Girişi
[Zimmet Giriş] ekranında “Teslim Eden”, “Teslim Eden Birim”, ”Teslim Tarihi”
alanları sistem tarafından otomatik olarak getirilir.
“Teslim Alan Kişi” ve “Teslim Alan Kurum” zorunlu alanlarına bilgi girişi yapılır.
Zimmetlenen evrakla ilgili açıklama bilgileri “Açıklama” alanına girilir.
Zimmetlenecek evrakı seçmek için; “Evrak Seç” düğmesine tıklanır ve [Zimmet İçin
Evrak Arama] ekranı açılır.

Şekil 33: Zimmet İçin Evrak Arama
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[Zimmet İçin Evrak Arama] ekranında “Birim Evrak No”, “Birim Evrak Tarihi”,
“Dosya No”, “Geldiği/Gönderildiği Yer”, “Geldiği Yer Sayısı”, “Geldiği Yer Tarih”,
“Konusu”, “Açıklama” metin alanları bulunmaktadır.
[Zimmet için Evrak Arama] ekranında zimmetlenecek olan evrakı seçmek için; “Birim
Evrak No”, “Birim Evrak Tarihi”, “Dosya No”, “Geldiği/Gönderildiği Yer”, “Geldiği Yer
Sayısı”, “Geldiği Yer Tarih” alanlarına uygun bilgi girişi yapıldıktan sonra “Sorgula”
düğmesine tıklanır ve sorgulama işlemi gerçekleştirilir.
Sorgulama işlemi sonrasında metin alanlarına girilen kriterlere uygun kayıtlar liste
alanında listelenir.
Zimmetlenecek olan evrak üzerine tıklanarak seçilir “Seç” düğmesine tıklanır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Zimmet Giriş] ekranına geri dönülür.
Seçilmiş olan evrakla ilgili bilgiler [Zimmet Giriş] ekranındaki liste alanında
görüntülenir.
Eğer birden fazla evrak zimmetlenecekse bu işlem tekrarlanır. Zimmetlenecek olan
evrakı görmek için; ilgili evrak seçilerek “Evrakı Göster” düğmesine tıklanır.
Daha önceden seçilen evraklar listeden çıkarılmak istenildiğinde ilgili evrak listeden
seçilerek “Listeden Çıkar” düğmesine tıklanır.
“Kaydet” düğmesine tıklanarak yeni zimmet oluşturma işlemi tamamlanır ve [Evrak
Zimmet İşlemleri] ekranına geri dönülür.

61

Şekil 34: Evrak Zimmet İşlemleri
Oluşturduğumuz zimmetle ilgili bilgiler [Evrak Zimmet İşlemleri] ekranındaki
“Zimmetler Tablosu” liste alanında görüntülenir.
Daha önceden oluşturulan zimmetle ilgili detay bilgiler görüntülenmek istenildiğinde
ilgili zimmet kaydı seçilerek “Zimmeti Aç” düğmesine tıklanır.
Daha önceden oluşturulan zimmet bilgileri silinmek istenildiğinde ilgili zimmet kaydı
seçilerek “Zimmeti Sil” düğmesine tıklanır.
Önceden oluşturulmuş olan Zimmet bilgilerine ulaşılmak istenilirse, [Evrak Zimmet
İşlemleri] ekranında bulunan “Zimmet Tarihi”, “Giden Evrak”, “Kişi”, “Kurum” alanlarına
bilgi girişi yapıldıktan sonra “Sorgula” düğmesine tıklanır ve sorgulama sonucu ekranda
listelenir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Evrak Zimmet İşlemleri] ekranından çıkılır.

Giden Evrak Oluşturma (evr_muh_001)
[Giden Evrak Oluşturma] ekranı sistem üzerinde oluşturulan evrakların gönderme
işleminin yapıldığı ekrandır. Ekran “Dosya Tipi” opsiyon kutularından ve “Giden Evrak
Bilgileri” bloğundan oluşmaktadır.
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Şekil 35: Giden Evrak Oluşturma
[Giden Evrak Oluşturma] ekranında “Muhabere Dosyası” ve “Özel Dosya” opsiyon
kutularından uygun olan seçilir.
Seçilen opsiyon “Muhabere Dosyası” ise “Dosyayı Getir” düğmesine tıklanır ve
“Dosya No” metin alanına bilgi sistem tarafından otomatik getirilir.
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Şekil 36: Giden Evrak Oluşturma
“Giden Evrak Bilgileri” bloğunda “Şablon” zorunlu liste düğmesi tıklanarak ilgili
seçim yapılır.
“Onay Litesi Düzenle” düğmesine tıklanarak evrağı onaylayacak kullanıcılar seçilir.

Şekil 37: İş Adımı Tanımlama
[İş Adımı Tanımlama] ekranında hazırlanan evrakı onaylayacak kullanıcıların seçimi
işlemi yapılırken liste alanından ilgili kullanıcının ismi üzerine fare ile sağ tıklanır ve ekranda
“Ekle” yazısı çıkar.
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“Ekle” tıklandığı zaman ilgili kullanıcı “Onaylayacaklar” liste alanına geçer evrakı
onaylayacak tüm kullanıcılar için aynı işlem tekrarlanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [İş Adımı Tanımlama] ekranından çıkılır.
“Dağıtım Listesi Hazırla” düğmesi tıklanarak hazırlanan evrakın gideceği birim seçilir.

Şekil 38: Dağıtım Listesi
[Dağıtım Listesi] ekranında zorunlu alan olan “Seçilecek Yer Türü” liste düğmesi
tıklanarak ilgili seçim yapılır ve “İlgili Yeri Seç” düğmesi tıklanır.

Şekil 39: Birim/Dış Kurum Seçme Ekranı
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[Birim/Dış Kurum Seçme Ekranı] hazılanan evrakın gönderileceği birimin ya da dış
kurumun sistem içersinde sorgulanıp seçilebildiği ekrandır.
“Arama Türü” bloğunda bulunan “Birim” ya da “Dış Kurum” opsiyon kutularından
uygun olan seçilir.
“İli” ve “İlçesi” zorunlu liste düğmeleri tıklanarak ilgili seçim yapılır.
“Sorgula” düğmesi tıklanır girilen kriterlere uygun birim ya da dış kurumlar tabloda
listelenir.
İlgili birim ya da dış kurum üzerine tıklanarak seçilir ve “Ekle” düğmesi tıklanır
seçilen birim ya da dış kurum liste alanına geçer.
“Tamam” düğmesi tıklanır [Birim/Dış Kurum Seçme] ekranı sistem tarafından
kapatılır ve seçilen birim ya da dış kurum [Dağıtım Listesi] ekranında listelenir.

Şekil 40: Dağıtım Listesi
“Tamam” düğmesi tıklanarak [Dağıtım Listesi] ekranından çıkılır.
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Şekil 41: Giden Evrak Oluşturma Ekranı
[Giden Evrak Oluşturma] ekranında “Kaydet” düğmesi tıklanarak evrak hazırlanır.
Hazırlanan evrakı görüntülemek için “Belge Düzenle” düğmesi tıklanır açılan
doküman editöründe değişiklik yapılmak isteniyor ise değişiklikler yapılır ve kaydedilir.
Yazıcıdan çıktısı alınır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak hazırlanan evrak ilgili kullanıcılara onaya
sunulur.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Giden Evrak Oluşturma] ekranından çıkılır.

Dağıtım Planı İşlemleri (evr_dgt_001)
[Dağıtım Planı İşlemleri] ekranı, ilgili birimin düzenli olarak evrak dağıtımı yaptığı
birimlere, bir plan çerçevesinde sistem üzerinde yaratılan evrakların gönderilmesi amacıyla
kullanılan ekrandır.
Yeni dağıtım planı oluşturma, daha önceden oluşturulmuş olan dağıtım planlarına
sorgulama yöntemleri aracılığıyla bulma ve oluşturulmuş olan dağıtım planlarını silme
işlemlerini kapsamaktadır.
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Şekil 42: Dağıtım Planı İşlemleri
Yeni bir dağıtım planı hazırlamak için “Yeni Plan” düğmesine tıklanır ve [Dağıtım
Planı Giriş] ekranı açılır.

Şekil 43: Dağıtım Planı Giriş
[Dağıtım Planı Giriş] ekranında “Dağıtım Planı Adı” alanına bilgi girişi yapılır.
Dağıtım Planının “Başlama” ve “Bitiş” tarihleri ilgili alanlara girilir.
“Birim” alanına, bağlı olduğumuz birim adı otomatik olarak sistem tarafından getirilir.
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İlgili birimlere sürekli aynı dosyayla ilgili dağıtım yapılacaksa “Dosya No” metin
alanında bulunan “...” düğmesine basılır ve [Dosya Arama] ekranı açılır.

Şekil 44: Dosya Arama


[Dosya Arama] ekranında “Dosya No” metin alanına dosyanın numarası
yazılır. “Sorgula” düğmesi tıklanır.


Sistem içinde sorgulanan dosya listelenir. Üzerine fare ile tıklanarak seçilir ve
“Tamam” düğmesine tıklanarak ekrandan çıkılır.


[Dağıtım Planı Giriş] ekranında “Yeni” düğmesine tıklanarak [Yeni Dağıtım
Yeri] ekranına geçilir.

Şekil 45: Yeni Dağıtım Yeri
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“Yer Tipi” alanına liste düğmesinden uygun olan seçenek seçilir.
Dağıtım yapılan “Yer Tipi” alanı “Birim” olarak seçilmişse “Yer” alanında bulunan
“...” düğmesiyle Adalet Bakanlığında bulunan birimlerin seçildiği [Birim Dış Kurum Arama]
ekranı açılır.

Şekil 46: Birim Dış Kurum Arama


[Birim Dış Kurum Arama] ekranında “İl” ve İlçe” zorunlu alanlarına uygun

bilgi girilir.


“Sorgula” düğmesi tıklanır.



Girilen kritere uygun olan bilgiler listelenir.


Listedeki birimlerden uygun olanının üzerine fare ile iki kere tıklanır ya da
“Ekle” düğmesine tıklanır.


Dağıtım birden fazla birime dağıtım yapılacaksa bu işlem tekrarlanır.



“Tamam” düğmesine tıklanarak birim seçme işlemi tamamlanır ve [Dağıtım
Planı Giriş] ekranına geri dönülür.
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Şekil 47: Dağıtım Planı Giriş
[Dağıtım Planı Giriş] ekranında seçilmiş olan birimler listelenir.
“Tamam” düğmesine tıklanarak [Dağıtım Planı İşlemleri] ekranına geri dönülür ve
yeni dağıtım planı hazırlama işlemi tamamlanır.

Şekil 48: Dağıtım Planı İşlemleri
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[Dağıtım Planı İşlemleri] ekranında bulunan “Dağıtım Planı Adı”, “Başlama Tarihi”,
“Bitiş Tarihi”, “Birim”, “Dosya No” ve “Durum” alanlarına bilgi girişi yapılır.
“Sorgula” düğmesine tıklanır ve sorgulama işlemi tamamlanır.
Daha önceden oluşturulmuş olan dağıtım planları listeden kaldırılmak istenildiğinde
silinmek istenen dağıtım planı üzerine bir kere tıklanarak seçildikten sonra “Planı Sil”
düğmesine basılır.
Önceden oluşturulmuş olan dağıtım planını görmek için “Planı Aç” düğmesi tıklanır
ve [Dağıtım Planı Giriş] ekranında plan pasif olarak görüntülenir.

Şekil 49: Dağıtım Planı Giriş
“Tamam” düğmesi tıklanarak ekran kapatılır.
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Şekil 50: Dağıtım Planı İşlemleri
Yeni plan oluşturma, var olan planı görüntüleme, silme gibi işlemler yapıldıktan sonra
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Dağıtım Planı İşlemleri] ekranından çıkılır.

Tarama Merkezi Evrak Kayıt (evr_gnl_001)
Kuruma dışarıdan kâğıt üzerinde gelen tüm bilgiler ilgili birimin tarama merkezi
tarafından taranarak elektronik ortama aktarılır.
“Tarama Merkezi Evrak Kayıt” modülüne tıklanarak [Tarama Merkezi Evrak Kayıt]
ekranı açılır.
Bu ekran taranan evrakların sisteme dâhil edildiği ve ilgili birimlere dağıtımının
yapıldığı ekrandır. “Evrak Bilgileri”, “Dağıtım Listesi” ve “Ek Listesi” bloklarından
oluşmaktadır.
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Şekil 51: Tarama Merkezi Evrak Kayıt
Eğer evrak taranmamışsa “Taranmamış Evrak” onay kutusu işaretlenir.
Eğer doküman taranmış ise “Doküman Seç” düğmesine tıklanır.

Şekil 52: Doküman Seçme
Taranmış ve bilgisayara kaydedilmiş evrak “Doküman Seçme” ekranı kullanılarak
seçilir.
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“Doküman Seç” düğmesi tıklanarak [Tarama Merkezi Evrak Kayıt] ekranına geri
dönülür.
Seçilen evrak ön izleme alanında görüntülenir.
Sisteme dahil edilecek olan evrak için tarama işlemi gerçekleştirilemiyorsa (Değerli
evrak, eski bir kitap vb) “Taranmamış Evrak” opsiyon kutusu işaretlenir.
Eğer “Taranmamış Evrak” opsiyon kutusu işaretlenirse “Evrak Bilgileri” bloğunda yer
alan “Evrakın Yeri” alanı doldurulmalıdır.

Şekil 53: Tarama Merkezi Evrak Kayıt
Eğer “Taranmamış Evrak” opsiyon kutusu işaretlenirse “Evrak Bilgileri” bloğunda yer
alan “Evrakın Yeri” alanı doldurulmalıdır.
Sisteme dâhil edilecek evrakla ilgili ek evraklar varsa “Ek listesi” bloğunda yer alan
“Ekle” düğmesine tıklanır.
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Şekil 54: Tarama Merkezi Evrak Kayıt-Ekle Düğmesi
“Ekle” düğmesi tıklanarak [Ek Tanıtma] ekranı açılır.

Şekil 55: Ek Tanıtma
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Açılan [Ek Tanıtma] ekranında “...” arama düğmesine tıklanır ve [Dosya Sorgulama]
ekranı açılır.

Şekil 56: Dosya Arama


“Dosya No” metin alanına hangi dosya ek yapılacaksa o dosyanın numarası



“Sorgula” düğmesi tıklanır.

yazılır.



Dosya üzerine tıklanarak işaretlenir ve “Tamam” düğmesi” tıklanarak [Dosya
Arama] ekranından çıkılır.
[Ek Tanıtma] ekranında, “Ek Türü” alanı doldurulması zorunlu olan alandır.
[Ek Tanıtma] ekranında ilgili alanlar doldurularak “Listeye Ekle” düğmesi tıklanır.
Dosyaya eklenecek olan başka ek evraklar varsa aynı işlem tekrarlanır.
“Tamam” düğmesine tıklanarak [Tarama Merkezi evrak Kayıt] ekranına geri dönülür.
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Şekil 57: Tarama Merkezi Evrak Kayıt
Ek listesine eklenen bir doküman listeden kaldırılmak istenirse, kaldırılmak istenen
doküman listeden seçilerek “Kaldır” düğmesine tıklanır.
Eklenen dokümanla ilgili kaydedilen bilgiler değiştirilmek istenilirse ilgili doküman
seçilerek “Düzenle” düğmesine tıklanır.
Tarama merkezinden taranarak elektronik ortama aktarılan evrakın gideceği birimi
seçmek için; “Dağıtım Listesi” bloğunda yer alan “Birim Ekle” düğmesine tıklanır.
Eğer evrakın bağlı olunan üst birimlere dağıtımı yapılacaksa “Bağlı Olunan Üst
Birimden” onay kutusu işaretlenir ve “Birim Ekle” düğmesine tıklanır ve [Birim arama
Seçme] ekranı açılır.
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Şekil 58: Birim arama Seçme


[Birim Arama- Seçme] ekranında listelenen ilgili birimin üzerine fare ile bir
kez tıklanarak seçilir ve “Ekle” düğmesine basılır.


Seçilen birim “Seçilen Birimler” tablosunda görüntülenir.



“Tamam” düğmesine tıklanarak [Tarama Merkezi Evrak Kayıt] ekranına geri

dönülür.
“Kaydet” düğmesi ile kayıt işlemi tamamlanır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Tarama Merkezi Evrak Kayıt] ekranı kapatılır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti:
Bu bölümde Adli Yargı(Hukuk Yargısı)’nın medeni yargıya ilişkin faaliyet gösteren
hukuk mahkemelerinin özel hukuk alanında göstermiş oldukları yargısal faaliyet işlemlerine
ilişkin Hukuk Mahkemeleri sistemlerini inceledik.
Hukuk mahkemelerinde davacı ve ya vekili tarafından bizzat başvurularak davanın
açıldığını ancak ceza yargısında dava açılma safahatlarının savcılık tarafından hazırlanan
iddianame yahut dava name aşamasından sonra başladığını, Hukuk mahkemelerinde açılacak
davaların evraklarının taranması ve sisteme katılma safahatlarının tarama merkezince
başlatıldığı taranan evrakların ne şekilde tarandığı ve taranmasının ardından dağıtım listesi ile
ilgili mahkemesine gönderilme, dağıtım planının hazırlanması, işlemleri incelendi. Dosya
evrak gönderi işlemleri ve muhabere defteri işlemlerinin nasıl yapılacağı konusunda örnek
ekran görüntüleri ders notlarına yansıtılmıştır. Adli süreçte Muhabere defteri işlemleri olarak
tanımlanan iş yapısının giden evrak oluşturma sistemi içindeki yerini incelemiş
bulunmaktayız. Giden evrak oluşturma ekranında zorunlu alanlar seçildikten sonra “Dosyayı
getir” sekmesi ile muhabere defteri kaydı alınmaktadır. Genel manasıyla yeni bir posta
gönderisi için geçmişte fiziken tutulan bir deftere kayıt düşülmekteydi ancak UYAP sistemi
uygulamaya geçtikten sonra defter tutma zorunluluğu fiziken kalmadığından bu kayıtların sıra
numarası da UYAP sistemi içinde bulunan defter esas kayıtlarında tutulmaktadır.
Hukuk Mahkemelerinin CBS(Cumhuriyet Başsavcılığı),icra daireleri Adli Tıp kurumu
ve diğer mahkemeler ile İç sistemsel ilişkileri bulunmaktadır. Bununla birlikte Dış sistemler
ile de entegre yapıları vardır örnek olarak Vergi daireleri, bankalar Sosyal güvenlik kurumları
noterler, posta işletmeleri, ve vergi dairelerini gösterebiliriz.
Tarama merkezi işlemlerinde ders notları incelenirken taranacak evrakın yapısı boyutu
ve birden fazla fakat ayrı gruplar hâlinde taranması gereken evrakların ne şekilde doküman
ayracı kullanılarak taranacağına dikkat edilmelidir. Örneğin tomar hâlinde getirilmiş bir grup
dilekçe ve evrakın içeriğinde dava dilekçesi, deliller ve avukat vekâletnamesi mevcut olabilir.
Bu evraklar kaydedilirken doküman ayracı olarak a-4 boş sayfa kullanılmalı tarama sistemi
ekranında doküman ayracı olarak boş sayfa kullan sekmesi işaretlenmeli taramaya müteakip
evraklar ayrı ayrı kaydedilmelidir.
Tarama merkezince taranacak evrakların, zımbalanmamış, olması gerekmektedir.
Kalın kâğıtların mektup zarfı yahut kartvizit gibi küçük olan evrakların taranmamasını
gerekmektedir. Ancak zaruri olarak taranması gerekiyorsa fotokopi çekilip a – 4 boyutuna
getirilmelidir. Aynı usul eski evraklarda da uygulanmalıdır.(evrakların tahrip olacağı
öngörülüyorsa)
Dosya evrak kayıt işlemleri ekranı kullanılırken sisteme taranmış olarak atılmış
evrakın “Doküman Seç “ sekmesi ile bulunup belirlenmesi ve sisteme tanıtılması
gerekmektedir. Ancak doküman seçilmeyecekse “taranmamış evrak sekmesi işaretlenerek
sisteme kayda devam edilir. Aksi hâlde sistem evrak kayıt işlemini gerçekleştirmeyecek ve
ekran pasif durumda kalacaktır.
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Doküman seç butonu ile bulunan evrak kayıt aşamasında zorunlu alan olarak Geldiği
yer kişi, evrak türü ve evrak tipi alanları doldurularak kaydedilebilir. Ekran üzerinde bulunan

(*)işareti o sekmenin zorunlu olduğunu gösterir.
Doküman editörü: UYAP bilişim sisteminde hazırlanan yazı içerikleri doküman
editörü ismi ile anılan evrak yazım programı ile düzenlenerek sistem veri tabanına
kaydedilmektedir. Microsoft word programı ile eşdeğer bir yazım programıdır. Hazırlanan
evraklar duruşma tutanakları zabıtlar ve tüm yazılı evraklar doküman editörünce
hazırlanmaktadır.(Şekil 28,29) hazırlanan evrak sisteme kaydedilir ve UYAP sistemi
üzerinden onaya (hâkim savcı onayına) gönderilir.
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Bölüm Soruları
1)

Adli yargı genel başlık olarak ………. yargı alanlarına ayrılır.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

a.

Medeni Yargı ve Ceza Yargısı

b.

Askeri yargı ve idari yargı

c.

Savcılık-Mahkeme yargısı

d.

İdari Yargı-Hukuk Yargısı

e.

Çekişmeli yargı çekişmesiz yargı

2)
Medeni yargı kapsamında ilk derece mahkemeleri olarak faaliyet gösteren
mahkemelerde dava açılma safahatıaşamasında bilhassa davanın açıldığı birim
aşağıdakilerden hangisidir.
a.

Vezne

b.

Tarama

c.

Savcılık önbüro

d.

Tevzi memurluğu

e.

Savcılık ön kayıt

3)
Aşağıdakilerden hangisi Hukuk mahkemelerinin ilişki içinde olduğu iç
sistemlerden biri değildir.
a.

Cumhuriyet Başsavcılığı

b.

Mahkemeler

c.

İcra daireleri

d.

Adli tıp

e.

Danıştay

4)
Kuruma fiziki olarak getirilen evraklar Nerede hangi ekranlar vasıtasıyla
elektronik ortama çevrilerek kayıt aşamasının ilk ayağı oluşturulur.?
a.

Mahkemede Doküman editörü marifetiyle

b.

ön büroda Doküman kelime işlemci ekranı ile
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c.

Tevzi bürosunda Tevzi modilü kayıt ekranı ile

d.
Tarama merkezinde yada tarama biriminin olmadığı yerlerde mahkemede
Tarama sistemi,doküman tarama ekranı vasıtasıyla
e.

Gelen Giden evrak kayıt paneli vasıtasıyla.

5)
Birbirinden farklı evrak dökümlerini tarama sisteminde ayırarak kaydetmek
için ………….. ve taranır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.
a.

Dökümanlar gruplanarak zımbalanır

b.

Dökümanlar tek tek taranır

c.

Dökümanlar arasına a-5 kağıt konulur

d.

Dökümanlar arasına a-4 boş kağıt konulur

e.

Dökümanlar ters ve düz olarak taranır.

6)
Evrak paneli kayıt ekranında taranmamış evrak ikonu işaretleyen bir kullanıcı
aşağıdakilerden hangisini hedeflemektedir.?
a.

Evrak paneli kayıt ekranında taranmamış evrak kaydetmeye çalışır

b.

Evrak detay butonuna basarak evrakın detay bilgilerini kaydeder.

c.

Tarama ayarlarını günceller.

d.

Dosya bilgileri ek listesine girerekevrakın eklerini evrakla birleştirir.

e.

Evrak Türü seçilir

7) Aşağıdakilerden hangisi DYS olarak tanımlanan sistemin açılımıdır.
a. Doküman editörünce hazırlanan ve uyap sisteminde elektronik olarak işlem gören
ve nitelendirilen sistemin adıdır.
b.

Doküman tarama sisteminin ve alt birimlerin adıdır.

c.

Doküman yönetim sistemi ve tarama sisteminin adıdır.

d.

Düzenli yönetim sistemi ve destekleyen mevzuatın adıdır.

e.

Doküman yeni evrak kayıt sisteminın adıdır.

8)
Giden evrak menüsü altında hazırlanan bir evrakın düzenlenmesi hususunda
uyap sistemi üzerinden Özel dosya yahut Muhabere dosyası numarasının kaydının alınmasına
olanak tanıyan bütonu kullanan bir persnel aşagıdakilerden hangisini hedeflemiştir.
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a.

Evrak Türü belirleyerek yazı yazmayı

b.

Duruşma zabtı hazırlamayı

c.

Dış birime yazılacak müzekkereye muhabere numarası almayı

d.

Son bulmuş davanın karar numarasını almayı

e.

Talimat numarası alarak talimat göndermeyi

9)

İş akışı tanımlama ekranı ne işe yarar .

a.

uyap sistem girişinde kullanılır

b.

Muhabere evrakı düzenlemeye yarar

c.

Evrakın detaylarının tanımlandığı alandır

d.

Evrakın kimin tarafından onaylanacağı belirlenir.

e.

Evrakın iptal edildiği ekrandır.

10)
Tarama merkezince taranan evraklar ;evrak başlıkları belirlenerek detay
bilgileri evrak tipi ve evrak türü tanımlamaları yapılmak koşuluyla ………….. ekranından
gönderileceği yer belirlenerek ilgili birime elektronik ortamda gönderilir.
Yukarıda tanımı verilen iş adımı ile ilgili Boşluğa hangi ekran ismi gelmelidir.?
a.

Detay bilgisi bütonu

b.

Onay listesi düzenle bütonu

c.

Dağıtım listesi hazırla bütonu

d.

Dosyayı getir bütonu

e.

Ek listesi bütonu

Cevaplar:1)A,2)D, 3)E,4)D,5)D,6)A,7)A,8)C,9)D,10)C
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4: DERDEST DOSYA İŞLEMLERİ (evr_gnl_0043)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.
2.
3.
yansıtılır.

Derdest Dosya İşlemleri menüsü ile evrak kabülü ve evrak kaydı işlemleri
İş listesi işlemleri onay işlemleri,yetki seçimi ekranı
UYAP sistemine kaydedilecek dökümanlar ne şekilde siçelerek sisteme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
UYAP Sistemine evrak nasıl kaydedilir?
2.
Online gelen bir evrak (Sistem üzerinden nasıl tespit edilir)?
3.
Birden fazla yetkiye nasıl ulaşılır?
4.
UYAP sistemine kaydedilecek bir doküman hangi yollarla tarama sisteminden yahut
bilgisayar harddiskinden sistem üzerine aktarılarak evrak tanımlama işlemleri yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Derdest dosya işlemleri

Kullanıcı tarafından sisteme
dilekçe ve evrak kaydının ne
şekilde yapılacağı

Ekran görüntüleri ve
uygulama çalışmaları ile
kazanım geliştirilebilinir.
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Giriş:
[Derdest Dosya İşlemleri] ekranı, sistem üzerinden gelmeyip mahkemede daha
önceden bulunan evrakın kabulünün ve evrakların ilgili dosyalarına kaydedildiği ekrandır.
“Evrak Bilgileri”, “Dosya Bilgileri-Ek Listesi”, “İlgili Evrak Listesi” ve “İlgili Kişi Listesi”
sekmelerinden oluşur.

Şekil 59: Derdest Dosya İşlemleri-Evrak Bilgileri Sekmesi
“Seçilen Dokümanlar” bloğunda taranmış evrak kaydı yapılacak ise “Doküman Seç”
düğmesi tıklanır ve [Doküman Seçme] ekranı açılır.
Taranmamış evrak kaydedilecek ise “Taranmamış Evrak” opsiyon kutusu tıklanır.
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Şekil 60: Doküman Seçme
[Doküman Seç] ekranında ilgili doküman üzerine tıklanarak seçilir ve “Dokümanı
Seç” düğmesine tıklanır.
Seçilen doküman ön izleme alanında görüntülenir.
Sisteme dahil edeceğimiz evrak için tarama işlemi gerçekleştirilemiyorsa (Değerli
evrak, eski bir kitap vb.) “Taranmamış Evrak” opsiyon kutusu işaretlenir. “Taranmamış
Evrak” opsiyon kutusu işaretlendiğinde zorunlu alan olan “Evrakın Yeri” metin alanı
doldurulmalıdır.
“Evrak Bilgileri” sekmesinde yer alan “Geldiği Yer/Kişi” metin alanı zorunlu bir alan
olup evrakın geldiği yerin veya kişinin yazıldığı alandır. Bilgi girişi yapılır.
Birime gelen evrakın türü “Evrak Türü” liste düğmesi tıklanarak seçilir.
“Evrak Tipi” liste düğmesi tıklanarak gelen evrakın türü seçilir.
“Dosya Bilgileri–Ek Listesi” sekme düğmesi tıklanarak ilgili dosya bilglerinin
girilmesi işlemine geçilir.
“Dosya Bilgileri–Ek Listesi” sekmesi alanında “Dosya Bilgileri” bloğunda zorunlu
alan olan “Dosya Türü” ve “Dosya İşlemi” liste düğmelerindeki bilgiler “Evrak Bilgileri”
sekmesinde yapılan seçimlere bağlı olarak sistem tarafından getirilmektedir.
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Şekil 61: Derdest Dosya İşlemleri–Dosya Bilgileri-Ek Listesi Sekmesi
Evrakın hangi dosyaya kaydedileceği ise “Son Dosya” ya da “Farklı Dosya”
düğmeleri tıklanarak seçilir.
”Son Dosya” düğmesi tıklanır ise üzerinde işlem yapılmak üzere seçilmiş ve ana
ekranın sağ üst köşesinde bulunan dosya numarası “Dosya Bilgileri” bloğunda bulunan liste
alanına gelir.
“Farklı Dosya” düğmesi tıklanır ise [Dosya Arama] ekranı açılır.
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Şekil 62: Dosya Arama


“Dosya No” metin alanına dosyanın numarası yazılır.



“Sorgula” düğmesi tıklanır.


Dosya üzerine tıklanarak işaretlenir ve “Tamam” düğmesi” tıklanarak [Dosya
Arama] ekranından çıkılır.

Seçilen dosya bilgisi “Dosya Bilgileri” bloğundaki alana sistem tarafından getirilir.
Seçilen dosya evrakın kaydedileceği dosya olmalıdır.
Dosyaya kaydı yapılan evrakın ekleri var ise “Ek Listesi” bloğunda bulunan “Ekle” ya
da “Çoklu Ekle” düğmeleri kullanılarak ek evraklar sisteme kaydedilmek üzere seçilir.
“Ekle” düğmesi tıklanarak [Ek Tanıtma] ekranı açılır.
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Şekil 63: Ek Tanıtma
[Ek Tanıtma] ekranında “...” arama düğmesine tıklanır ve [Dosya Sorgulama] ekranı
açılır.

Şekil 64: Dosya Arama


“Dosya No” metin alanına hangi dosya ek yapılacaksa o dosyanın numarası

yazılır.
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“Sorgula” düğmesi tıklanır.



Dosya üzerine tıklanarak işaretlenir ve “Tamam” düğmesi” tıklanarak [Dosya
Arama] ekranında çıkılır.
[Ek Tanıtma] ekranında, “Ek Türü” alanı doldurulması zorunlu olan alandır.
[Ek Tanıtma] ekranında ilgili alanlar doldurularak “Listeye Ekle” düğmesi tıklanır.
Dosyaya eklenecek olan başka ek evraklar varsa aynı işlem tekrarlanır.
“Tamam” düğmesine tıklanarak [Derdest Dosya İşlemleri] ekranına geri dönülür.

Şekil 65: Derdest Dosya İşlemleri
[Derdest Dosya İşlemleri] ekranında “Kaydet” düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak ekrandan çıkılır.
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İş Listesi İşlemleri
Kullanıcının yetkisi dâhilinde gerçekleştirmesi gereken işlerin, dosya ya da evrak
bazında listelendiği ekrandır.
Kişi kendisine gelen ve kendisinden gidecek olan tüm evrak ve dosyaları “İş Listesi”
ekranında çeşitli sorgulama kriterlerine göre listeleyebilir.

Şekil 66: İş Listesi

Listeleme Kriterleri
“Listele” düğmesine tıklanır ve kullanıcının yetkisi dâhilinde kendisine gelen tüm
evrak ve dosyalar listelenir.

Şekil 67: İş Listesi/“Listele” Düğmesine Tıklanınca
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“Listele” opsiyon düğmesi tıklanarak hangi güne ait evrak ya da dosya listelenmek
isteniyorsa seçilir.
Sistem, seçilen opsiyona göre otomatik olarak listeleme yapar.

Şekil 68: Listele Opsiyon Düğmesi
[İş Listesi] ekranında
“Sorguya Devam Et” düğmesine tıklanarak sorgulama
yapılan kriterlere göre iş listesinde görüntülenmeyen evrak ya da dosyaların da listelenmesi
sağlanır.
“Ayrıntılı Sorgula” düğmesi tıklanarak kullanıcıya gelen tüm evrak ve dosyalar seçilen
sorgulama kriterine göre listelenir.

Şekil 69: İş Listesi Ayrıntılı Sorgula Düğmesi
“Ayrıntılı Sorgula” düğmesine tıklandığında, [İş Listesi Sorgulama] ekranı açılır.
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Şekil 70: İş Listesi Sorgulama Ekranı
[İş Listesi Sorgulama] ekranında “İşin Adı”, “Dosya No”, “Başlatan Kişi”, “Başlatan
Birim”, “Geldiği Zaman” ve “Gönderen Birim” gibi listeleme kriterlerine göre yapılan
sorgulama sonuçları iş listesinde görüntülenir.
“Rol Değiştir” düğmesi tıklanarak, kullanıcının bağlı olduğu alt sistemde birden fazla
rolü varsa sistemden tamamen çıkmadan (tekrar kullanıcı kimliği ve parolasını girmeden)
sadece açık olan ekranları kapatarak diğer rolüne kolayca bağlanması sağlanır.
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Şekil 71: İş Listesi Ayrıntılı Rol Değiştir Düğmesi
“Rol Değiştir” düğmesi tıklanınca sistem uyarı mesajı verir.

Şekil 72: Uyarı Mesajı
“Rol Değiştir” düğmesi tıklanınca açılan uyarı mesajında “Hayır” düğmesi tıklanırsa;
sistem hiçbir işlem yapmaz aynı rolle çalışmaya devam edilir.
Açılan uyarı mesajında “Evet” düğmesi tıklanırsa; sistem açık olan tüm pencereleri
kapatır ve yetki seçimi ekranına geri döner.
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Şekil 73: Yetki Seçimi Ekranı


[Yetki Seçimi] ekranında çalışılmak istenen yetkinin üzerine tıklanır.



“Tamam” düğmesine basılarak seçilen yetkiye ait olan menü ve ekranların
açılması sağlanır.
İş Listesinin Kullanımı
Kullanıcı portala bağlanıp, kullanıcı kimliği ve parolasını girdikten ve rolünü seçtikten
(tek rolü varsa rol seçimine gerek olmaz) sonra karşısına çıkan ilk ekran [İş Listesi] ekranıdır.
“Listele” düğmesine tıklanarak, gelen tüm evrak ve dosyalar listelenir.
Tabloda listelenen evrak ya da dosyanın üzerine bir kez tıklanır ve
düğmesine basılarak evrak ya da dosya ile ilgili işlemler yapılmaya başlanır.

“Başlat”

[İş Listesi] ekranında sistem dışından, diğer alt sistemlerden veya diğer kullanıcılardan
gelen her türlü iş listelenir (“Onay Evrakları”, “Talimat Dosyaları”, “İstek Üzerine Dosya
Gönderme”, “Karar İşlemleri” v.b.).
[İş Listesi] ekranında birimden çıkan, diğer alt sistemlere gidecek veya diğer
kullanıcılara gidecek her türlü iş de listelenir.
Tabloda listelenen evrak ya da dosyanın üzerine bir kez tıklanır ve “Başlat” düğmesine
basılarak evrak ya da dosya ile ilgili işlemler yapılmaya başlanır.
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Evrak ya da dosya tamamen kapatılıncaya kadar ilgili iş kullanıcının iş listesinden
düşmez. Ancak geçici evraklar (Onay evrakları v.b.) işlemleri tamamlandıktan sonra iş
listesinden düşer.
Bölüm Özeti: Tarama merkezlerince yahut mahkeme birimince taranmış evrak
bilgisayar hardiskinde önceden belirlenen bir klasöre kaydolunur. Genellikle kaydedildiği yer
sistem c klasörü içindedir. (Şekil 60 da görünen “cra yoklamalar” klasörü ) taranan bu
evraklar UYAP sistemine kaydedilirken şekil 59 da göründüğü üzere “Doküman seç” butonu
ile bilgisayar hardiskine ulaşılır ve UYAP sistemi derdest dosya işlemleri ekranına yansıtılır
eğer sisteme evrakı taramadan kaydedeceksek taranmamış evrak butonunu tıklarız. Ardından
zorunlu alanlar olan (*) gösterilen Geldiği yer kişi Evrak türü, evrak tipi kutucukları
doldurulur dosya bilgileri ek listesi kutucuğuna basılarak evrakın kaydedileceği son dosya
yahut farklı dosya seçenekleri ile dosya numarası sorgulanarak ilgili evrak listesi ve ek listesi
işlemleri tamamlandıktan sonra kaydet butonu ile evrakı sisteme kaydederiz.
İş listesi ekranı personele tanımlanan rolü içerir yani personel 1. İcra müdürlüğünde
hem kâtip hem de arşiv yetkilisi olarak çalışıyor ise kendisine iki adet yetki atanır. Atanan
yetkiler arasında rol değiştirme ekranı ile değişiklik yapabilir.(Şekil 71)
(Şekil:66) örnek ekran görüntüsünde de göründüğü üzere elektronik olarak gönderilen
belgeler iş listesine düşer şekil 66 da bu personele Ankara Ceza mahkemesinden bir evrak
gönderildiği gönderen personelin adının Beyhan Yavuz olduğu görülmektedir. Listele tuşuna
basıldığında personele gelen tüm işler ekrana yansıtılabilinmekle birlikte sadece bugün
seçeneği seçilerek son gelen gün içindeki işler görüntülenir.
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Bölüm Soruları:

1-Yukarıda yansıtılan ekran görüntüsüne göre Doküman Seç bütonunu kullanan kullanıcı neyi
hedeflemektedir.
a.

Evrak taramayı

b.

Giden evrak oluşturmayı

c.

Taranmış evrakı bilgisayarın hard diskinden çekerek uyapa kaydetmeyi

d.

Evrakı kaydedeceği dosyayı seçmeyi

e.

Hazırladığı evraka onay listesi düzenlemeyi.

2-Yukarıda yansıtılan ekran görüntüsünde Dosya bilgileri ek listesi olarak gösterilen
kutucuk ne işe yaramaktadır.
a.

Evrak taramayı sağlar

b.

Giden evrak oluşturmaya yarar.

c.
kullanılır.

Taranmış evrakı bilgisayarın hard diskinden çekerek uyapa kaydetmek için
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d.

Evrakı kaydedeceği dosyayı seçmeye yarar

e.

Hazırlanan evrakın onay listesinin düzenlenmesini sağlar.

Yukarıda yansıtılan ekran görüntüsüne göre 3 ve 4 numaralı soruları cevaplandırınız.
3- Yukarıdaki uyap ekran görüntüsünde Rol değiştirme olarak işaretlenen kutucuğa
basıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir.
a.

İş listesindeki işler açılır

b.

İş listesindeki işler kapanır.

c.

İş listesindeki işler diğer personele aktarılır.

d.

Detaylı arama yapılır.

e.

Kişiye tanımlı olan farklı bir görevlendirme rolüne geçilir.

4-Yukarıya yansıtılan ekran fonksiyon açısından neyi ifade eder.
a.

Personelin özlük haklarını

b.

Personelin izin ve mesai günlerini

c.

Personelin iş listesini ve çalışacak verileri

d.

Personelin eğitim durumunu

e.

Personelin çalıştığı birimi.
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5-Aşağıdakilerden hangisi gelen giden evrak işlemleri alt menü işlemlerinden
değildir ?

birisi

a. Döküman tarama sistemi
b. Dosya evrak kayıt işlemleri
c. Kıymetli evrak/eşya kayıt
d. Evrak arama işlemleri
e. Dava tevzi sorgulama işlemleri

Cevaplar: 1)C,2)D,3)E,4)C,5)E
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5:HUKUK MAHKEMELERİ ALT SİSTEMİ MÖDÜLLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.
Hukuk Mahkemeleri alt sistem mödüllerinin neler olduğu,
2.
Tevzi Modülünün ekran detaylarını,
3.
Hukuk Mahkemelerinde açılacak davaların hangi aşamalarla açılacağı, tevzi ve
harçlandırma işlemleri.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Tevzi ne demektir?
2.
Davaların görev ve yetki hususları göz önünde tutularak hakkaniyet ölçüleri ile
mahkemelere dağıtımı nasıl yapılır?
3.
Açılacak olan bir davanın harç ve masrafları hangi birimce tanımlanır dava açma
prosüdürü ve safahatları ne şekilde gerçekleşir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hukuk Mahkemeleri alt
sistem isimleri ve Tevzi
Modülü

Adliye Ortamında dava
açmak için izlenecek yol ve
adli makamlarca açılacak
davanın sisteme
kaydedilmesi aşamaları,tevzi
usülü,harçlandırma hususu

Ekran görüntüleri ve ders
sunum video kayıtlarının
özenle dinlenmesi ile
kazanım geliştirilebilinir.
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Giriş
Hukuk Mahkemeleri alt sistemi aşağıda listelenmiş modül ve ekranlardan
oluşmaktadır: Ancak bu bölümde Hukuk mahkemeleri alt sistemi içinde bulunan ana menü
başlıkları ve alt ekran isimleri üniteye yansıtılmakla birlikte, ilk modül olan Tevzi modülü
işlenecektir. Tevzi modülü, ilgilisi yahut Avukat tarafından hazırlanan bir dava dilekçesinin
sistem kayıtlarının yapılarak ilgili mahkemeye gönderilmesi aşamasıdır. Hakkaniyetli ve
ölçülü sistem tevzisi yapılabilmesi açısından Tevzi modülüne ve tevzi dağıtım kriterlerine
müdahale etmek mümkün kılınmamıştır. Başka bir anlatımla hangi davanın hangi mahkemeye
düşeceği, tevzi memurluğunca yahut davayı açacak olan dava tarafınca öngörülmemekte ve
tahmin bile edilememektedir. Sulh hukuk mahkemesinde açılması gereken bir dava olduğunu
düşünürsek ve dava türünün de Mirasçılık belgesi istemli bir dava olduğunu farz edersek bu
davanın tevzi açılış aşamasında hangi sulh hukuk mahkemesine gönderileceğini sistem
alogaritmik kriterleri baz alarak yapmakta dava türü taraf sayısı ve diğer mahkemelerin esas
dava sayılarını baz alarak tevzisini gerçekleştirmektedir.
Tevzi Modülü
•

Dava Açılış Harçlandırma İşlemi

•

Seri Dava Açılış Harçlandırma İşlemi

•

Dava Tevzi İşlemi

•

Görevsizlik/Yetkisizlik Nedeniyle Gelen Dosyanın Tevzi Edilmesi

•
Sistem Dışından
Dosyalarının Tevzi Edilmesi

Gelen

Bozma,

Görevsizlik/Yetkisizlik,

•

Tek Mahkemeli Dava Tevzi İşlemi

•

Tevzi Bürosu Olmayan Adliyelerde Tevzi İşlemi

•

Dava Tevzi Sorgulama

•

Tevzi Dağılım Çizelgesi

•

Tevzi Çizelgesi Raporu

•

Taraf Kaydetme

•

Mahkeme Uzmanlık Bilgileri Tanımlama

•

Dava Tevzi Formu Oluşturma

•

Tevzi Yapılan Birimlerin Tanımlanması

•

Tevzi Esas Numarası Düzenleme

•

Tevzi Dağılım Ekranı

Birleştirme
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•

Seri Dava Açılış Harçlandırma ve Tevzi İşlemi

Dosya Modülü
•

Dosya Arama Ekranı

•

Çalışılacak Talimatı Seçme Alt Modülü

•

Talimat Arama Ekranı (Gönderilen)

•

Talimat Arama Ekranı (Gelen)

•

Dosya Gönderme/İsteme Alt Modülü

•

Dosyanın Geçici Gönderilmesi

•

Dosyanın Kapatılarak Gönderilmesi

•

Gönderilen Dosyayı Geri İsteme

•

Başka Birimden Dosya İsteme

•

Başka Birimden Gelen Dosya Görüntüleme/İade

•

Başka Birimler Tarafından İncelenen Dosyaların Listelenmesi

•

Dosya Ayrıntı Bilgileri

•

Hâkimin Not Defteri

•

İmzalama Ekranı

•

İmza Doğrulama Ekranı

•

Derdest Dosyanın Girilmesi

•

Genel Dava Sorgulama

•

Dosya Silme Ekranı

•

Karar No Günleme

•

Evrak Silme

•

Hâkime Dosya Atama

•

Dosya No Günleme

•

İstenen Dosyaların Listesi

•

Seri Dava Uygulamaları

•

Hakem Sıfatlı Dosya Aktarma
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Dava Açılış Modülü
•

Dava Açılış İşlemleri

•

Bozma Üzerine Gelen Dosyanın Yeniden Açılması

•

Dava Açılış İşlemleri

•

Dava Tensip Zaptının Hazırlanması

•

Taraf Vekil İşlemleri Alt Modülü

•

Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi

•

Avukat Kayıt/Güncelleme İşlemleri

•

Vekil Adres Bilgisi Ekleme/Güncelleme

•

Hatalı Kaydedilen Vekilin Silinmesi

•

Dava Miktarının Arttırılması

•

Tevzi Dağılım Çizelgesi

Tebligat Modülü
•

Tebligat Zarf Davetiye Hazırlanması

•

Tebligat Sonucunun Kaydedilmesi

•

Posta Birimine Uyarı Yazısı Hazırlanması

•

Yurt Dışı Tebligat İçin Bakanlığa Üst Yazı Hazırlanması

•

Yurt Dışındaki Yabancılara Tebligat Hazırlanması

•

Tebligat Zarf / Davetiye Hazırlanması

•

İlanen Tebligat Kaydının Yapılması

•

İlan Tarihinin Kaydedilmesi

•

Tebligat Posta Tevdi – Yeni Liste Oluşturma

•

Tebligat Arama

•

Posta İşlemleri Alt Modülü

•

Posta Gönderilme Bilgi Girişi

•

Posta Alınması İşlemi

•

Tebligat Posta Tevdi–Genel Liste İşlemleri
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•

Rapor Parametreleri

•

Gelen Postaların Sorgulanması

Duruşma İşlemleri Modülü
•

Dava Listesinin Hazırlanması Görüntülenmesi

•

Duruşma Zaptının Hazırlanması

•

Gün Verilmesi Alt Modülü

•

Gün Verilmesi

•

Gün Verilmesi Tanım Ekranı

•

Gün Verilmesi Resmi Tatil Parametre Girişi

•

Gün Verilmesi Öğle Tatili Parametre Girişi

•

Gün Verilmesi Parametre Girişi

•

Reddi Hâkim Alt Modülü

•

Reddi Hâkim/Kâtip Dilekçesinin Kaydedilmesi

•

Reddi Hâkim Talep Sonucunun Kaydedilmesi ve İstinkâf İşlemi

•

Keşif Alt Modülü

•

Keşif Heyetinin Belirlenmesi

•

Keşif Sonucunun Kaydedilmesi

•

Keşif Erteleme Tutanağının Hazırlanması

•

Bilirkişi Alt Modülü

•

Bilirkişi Görevlendirmesi

•

Bilirkişi Teslim Tutanağının Hazırlanması

•

Sisteme Bilirkişi Ekleme

•

Bilirkişi Arama

•

Bilirkişi İncelemesinden Vazgeçilmesi

•

Bilirkişi Görevlendirmesine Bilirkişi Eklenmesi

•

Bilirkişi Grubu Oluşturma

•

Bilirkişi Listesi Oluşturma
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•

İşlemden Kaldırma Alt Modülü

•

Davanın Yeniden İşleme Konulması İşlemi

•

Ara Karar Alt Modülü

•

Duruşma Zaptında Belirtilen İşlemlerin Görev Olarak Belirlenmesi

•

Ara Kararların Listelenmesi

•

Ara Karar Listeleme Ve Güncelleme

Müzekkere Modülü
•

Genel Müzekkerre Yazılması

•

Trafik Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi

•
Girilmesi

Taşınır Mal Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin

•
Girilmesi

Taşınmaz Mal Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin

•
Girilmesi

Kadastro Davaları İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin

•

İş Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi

Talimat Modülü
•

Giden Talimat İşlemleri Alt Modülü

•

Talimat Yazısının Yazılması

•

Yurtdışı Talimat Yazısının Yazılması

•

Posta Gönderilme Bilgileri Girişi

•

Gönderilen Talimatların Listelenmesi

•

Talimat Akıbetinin Sorulması

•

Gelen Talimat Alt Modülü

•

Talimat Yazısının Tevzi Edilmesi

•

Sistem Dışından Gelen Talimat Yazısının Tevzi Edilmesi

•

Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması

•

Talimat Noksan Tamamlama Ekranı
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•

Talimat Sonuç Yazısının Hazırlanması

•

Talimat Dosyası Açılması

•

Talimat Arama Ekranı

•

Talimat Duruşma Zaptının Hazırlanması

•

Duruşması Yapılacak Talimatlar Listesi

•

Posta Alınması İşlemi

•

Talimatların Listelenmesi

•

Tamamlanmış Talimatın İadesi

Karar Modülü
•

Nihai Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi

•

Gerekçeli Karar Evrakının Hazırlanması

•

Ek Karar Evrakının Hazırlanması

•

Seri Dava Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi

•

Vakıf Kararlarının Tescil Edilmesi

•

Kesinleşme Şerhinin Kaydedilmesi

•

Karar Talep Bilgilerinin Kaydedilmesi

•

Ara Kararının Yazılması

•

Dosya Birleştirme Alt Modülü

•

Dosya Birleştirme İşlemi

•

Birleştirilmek Üzere Dosyanın Kapatılması

•

Dosya Tefrik Alt Modülü

•

Tefrik İşleminin Yapılması

Harç/Masraf Modülü
•

Harç/Masraf Hesaplama

•

Harç/Masraf Hesaplama ve Tahsilatı

•

Harç Tahsil Müzekkeresi

•

Sarf Ücreti Hesapları
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•

Reddiyat ve İade Hesaplama

•

Reddiyat ve İade Hesaplama/Tahsilatı

•

Harç/Masraf Tahsilatı Hesaplama İptal Ekranı

•

Harç/Masraf Reddiyatı Hesaplama İptal Ekranı

•

Karar Tahsilat/Reddiyat Bilgileri

Temyiz İşlemleri Modülü
•

Temyiz Başvurusunun Kaydedilmesi

•

Temyiz Formunun Doldurulması

•

Temyiz Sonucunun Kaydedilmesi

•

Temyizden Vazgeçme Dilekçesinin Kaydedilmesi

•

Taşra Temyiz Başvuru Bilgilerinin Kaydedilmesi

Değişik İş İşlemleri Modülü
•

Değişik İş Bilgilerinin Girilmesi

•

Değişik İş Karar Kaydı

•

Değişik İş Karar Evrakı Hazırlama

Tereke İşlemleri Modülü
•

Tereke Tutanağının Hazırlanması

•

Tereke İdare Memuru Ataması

•

Tereke Tespit ve Teslim Tutanağı

•

Taşınmaz Mal Girişi

•

Banka Hesap Hareketleri

•

Banka Hesabı Tanımlama

•

Miras Hesaplama

•

Satış İlanı Hazırlama

•

Satış ve Alıcı Bilgilerinin Girilmesi

•

Şüyunun Giderilmesi

Vezne İşlemleri Modülü
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•

Harç/Masraf Tahsilatı

•

Harç/Masraf Hesaplama ve Tahsilatı

•

Toplu Harç Masraf Tahsilatı

•

Posta Havalesi Tahsilatı

•

Reddiyat ve İade Tahsilatı

•

Reddiyat ve İade Hesaplama/Tahsilatı

•

Posta Listesi Reddiyatı

•

Banka Hesabı Tanımlama

•

Banka Hesap Hareketleri

•

Banka Hesapsız Para Hareketleri

•

Zaman Aşımı Listesi

•

Vezne Kasa Kapatma

•

Harç/Masraf İptali

•

Harç/Masraf Reddiyatı İptali

•

Ayrıntılı Kasa Raporu

•

Tahsilat – Reddiyat Özet Raporu

•

Ayrıntılı Stopaj Ödeme Listesi

Genel İşlemler Modülü
•

Sıra No Güncelleme

•

Kelime İşlemci

•

Yeni Görev Ataması

•

Hâkim Görevlendirme/Değiştirme İşlemleri

•

Şablon Özelleştirme İşlemleri

•

Sertifika İşlemleri Alt Modülü

•

Sertifika İstek Ekranı

•

Sertifika Yükleme Ekranı

•

Anahtar Aktarım Ekranı
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•

Başkaları İçin Dosya Şifreleme Ekranı

•

İmza Doğrulama Ekranı

•

Tanımlama İşlemleri Alt Modülü

•

Kodlu Alan İçerikleri Tanımlama

•

Tevzi Kriterleri Girişi

•

İcra Mahkemelerinin Görevli Oldukları İcra Dairelerinin Girişi

•

Dava Türlerinin Kaydedilmesi

•

Harç Uygulama Bilgilerinin Kaydedilmesi

•

Ara Karar/Tensip Girişi

•

Standart Ara Karar/Tensip Oluşturma

•

Program Yönetim Parametrelerinin Kaydedilmesi

•

Harçtan Muaf Kurumların Belirlenmesi

•

Yazıcıların Tanımlanması

•

Dış Kurum Ekleme/Güncelleme

•

Dış Kurum Tipleri

Tevzi Modülü
Taraflardan biri veya vekili tarafından verilen dava açma dilekçesi, sistemde tevzi
işlemini başlatmaktadır.
Tevzi işlemleri kapsamında kullanıcı Dava Harçlandırma ve Dava Tevzi işlemlerini
yapmaktadır. Burada tevzi biriminde evrak ile ilgili bilgiler girilmekte ve hangi tür iş olduğu
belirlenerek ilgili birimlere tevzisi gerçekleştirilmektedir. Kullanıcıya gelen dava dilekçesinde
belirtilen bilgileri içerecek şekilde İlk Açılış Harç/Masraflarının hesaplanma işlemi
yapılmaktadır. Dava harçlandırma işinin tamamlanması ile İlk açılış harç/masrafları yatırılmış
dava başvurularının tevzi işlemi ilgili kullanıcı tarafından yapılmakta; tevzi işleminin hangi
birime yapıldığı belli olmaktadır.
Değişik iş dosyaları da benzer bir iş akışını izlemektedir ve Değişik İş Açılış
Harçlandırma işlemi ile başlayan süreç yine benzer biçimde Değişik İş Açılış Harçlandırma
işinin tamamlanması ile İlk Açılış Harç/Masrafları yatırılmış Değişik İş Başvurularının tevzi
işlemi, ilgili kullanıcı tarafından yapılmakta; tevzi işleminin hangi birime yapıldığı belli
olmaktadır.
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Bozma/Görevsizlik/Yetkisizlik nedeniyle gelen dosyalar ise açılış işlemlerinden farklı
olarak ayrı bir işlem sürecinden geçirilerek tevzisi yapılmaktadır. Bozmadan gelen davalar
aynı mahkemesine verilebildiği gibi ayrı bir mahkemeye de tevzi edilmesi sağlanmaktadır.
Tevzi sırasında olabilecek tevzi yanlışlıklarını en aza indirmek için tevzi yerinin
değiştirilmesi işlemi yapılabilmekte ancak burada suiistimallere yer bırakmayacak bir şekilde
sadece farklı mahkeme türü için tevzi yeri değiştirilebilmektedir. Sistem dava türlerine göre
bu tür hataları kontrol etmekte ve kullanıcıya uyarı vererek yanlış mahkemeye gönderilmesi
engellemektedir.
Tevzi birimine gelen dosyanın temyizden dönen bir dosya olması durumunda
Bozma/Görevsizlik/Yetkisizlik Nedeniyle Gelen Dosyanın Tevzi Edilmesi işi kullanıcının iş
sürecinde yer almaktadır.
Tevzi işlemleri kapsamında, dava türü, taraf sayısı, davadaki istek kalemi sayısı ve
uzmanlık alanları kriter olarak dikkate alınarak bir puanlama sistemi oluşturulmuş ve tevzi bu
puanlama sistemine göre yapılmaktadır. Seri davalar tek kalem istek ve çok kalem istek
içermelerine göre ayrı değerlendirilmekte ve puanlaması yapılmakta ve seri davalar
belirlenecek bir sayıyı aşmayacak şekilde aynı mahkemeye tevzi edilmektedir. Dava
dosyalarında esas numarası tevzi aşamasında verilecektir. Aynı şekilde bozma ile gelen
davalarda dosyaya esas numarası tevzi aşamasında verilmektedir. Bozma ile gelen dosyaya,
ilk puanının belirlenen bir oranı kadar puan verilmektedir. Reddi Hâkim işlemlerinde dosya
tevziye girmemekte ve mahkeme numarası bir sonraki olan mahkemeye tevzi edilmesi
sağlanmaktadır. Bu dosyaya gideceği mahkeme baz alınarak yeni esas numarası verilmekte ve
bu dosyanın puanı düşülerek gideceği mahkemeye aktarılmaktadır. Birleştirmek için açılan
davalar, ilk davanın görüldüğü mahkemeye ancak ilgili dosyada nihai karar verilmemişse
verilmektedir. Program anlık dağıtım sistemine göre ve teşkilatta tek bir mahkeme olsa bile
tevzi algoritmasının çalışmasını sağlayacak şekilde çalışmaktadır. Değişik İş ve Talimat
istekleri de tevzi kapsamına alınmaktadır. Değişik işlere, içerdikleri iş kalemleri bazında puan
verilmekte ve dağıtımı bu puan baz alınarak yapılmaktadır.
“Tevzi” modülü aşağıda açıklanmış ekranlardan oluşmaktadır:
Dava Açılış Harçlandırma İşlemi
Seri Dava Açılış Harçlandırma İşlemi
Dava Tevzi İşlemi
Görevsizlik/Yetkisizlik Nedeniyle Gelen Dosyanın Tevzi Edilmesi
Sistem Dışından Gelen Bozma, Görevsizlik/Yetkisizlik, Birleştirme Dosyalarının
Tevzi Edilmesi
Tek Mahkemeli Dava Tevzi İşlemi
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Tevzi Bürosu Olmayan Adliyelerde Tevzi İşlemi
Dava Tevzi Sorgulama
Tevzi Dağılım Çizelgesi
Tevzi Çizelgesi Raporu
Taraf Kaydetme
Mahkeme Uzmanlık Bilgileri Tanımlama
Dava Tevzi Formu Oluşturma
Tevzi Yapılan Birimlerin Tanımlanması
Tevzi Esas Numarası Düzenleme
Tevzi Dağılım Ekranı
Seri Dava Açılış Harçlandırma ve Tevzi İşlemi

Dava Açılış Harçlandırma İşlemi (HKM_DAC_0020)
[Dava Açılış Harçlandırma İşlemi]; dava ilk açılışta davacının açılış için ödemesi
gereken harç/masrafların hesaplanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 74: Dava Açılış Harçlandırma İşlemi
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Sistem, günün tarihini, dava açılış tarihi, işlem saatini de dava açılış saati olarak
görüntüler.
“Tevzi bilgileri” bloğundaki “Dava” ve “Değişik İş” opsiyon kutularından uygun olan
tıklanır.
“Tevzi Bilgileri” bloğundaki zorunlu alan olan “Dilekçede Belirtilen Mahkeme” liste
düğmesinden mahkeme türü dava dilekçesinde belirtilen bilgiye göre seçilir. Yine aynı blok
üzerindeki tablodan seçilen mahkemeye göre dava türleri “Seç” düğmesine tıklanarak tabloya
aktarılır.
Tablodan aktarılan dava türleri zorunlu alan olan “Dava Türü” liste düğmesinden
seçilir.
“Bütün Dava Türlerini Getir” opsiyon kutu işaretlendiğinde, kayıtlı tüm dava
türlerinin listelenmesi sağlanır.
Açılan davanın değeri biliniyorsa, Dava Esas Değeri(TL) metin kutusuna yazılır.
Sulh Hukuk Mahkemelerinde dava esas değeri ile faiz değerinin toplamının yasada
belirtilen sınırı aşması durumunda, faiz değeri dava esas değerinden ayrı olarak “Faiz Değeri”
metin alanına girilir.
“Taraf İşlemleri” bloğunda “Tarafın Sıfatı” liste düğmesinden ilgili taraf sıfatı
belirlenir, tarafa ait Kişi ya da Kurum bilgisi opsiyon kutusundan işaretlenir. “Adı/Soyadı”
metin kutusuna taraf bilgisi girilir, “Ekle” düğmesine tıklanarak, yapılan işlemin “Taraf
Listesi” ne aktarılması sağlanır. “Taraf Listesi” ne yanlışlıkla aktarılan bir kaydı geri almak
için listeden ilgili satır işaretlenerek “Sil” düğmesine tıklanır. Kaydedilecek tarafın sistemde
kayıtlı olup olmadığını öğrenmek için “Ad/Soyadı” metin kutusuna ad/soyad yazılarak “Ara”
düğmesine tıklanır.
“Davacı Sayısı”, “Davalı Sayısı”, “Vekil Sayısı” metin alanlarına ilgili bilgiler girilir.
Zorunlu alan olan “Harçlandırma Bilgileri” bloğunda yer alan “Harca Tabi”, ”Adli
Müzaheret” ya da “Harçtan Muaf” opsiyon kutularından ilgili olan seçilir.
“Taraf Banka”, “Tedbir Talebi Var” opsiyon kutularından ilgili olan seçilir.
“İlk Açılış Harç/Masraf Hesapla” düğmesine tıklanır ve hesaplama işlemi başlatılır.
Sistem, başvurma harcı, peşin/nispi harç, vekâlet harcı, dosya, davetiye, pul,
müzekkere pulu, harç toplamı, dosya davetiye toplamı, pul toplamı, genel toplam bilgilerini
otomatik hesaplar, bu bilgiler ekranda görüntüler.
“Kaydet” düğmesi tıklanır.
Sistem, sıradan bir kayıt numarası vererek tevzi kaydını yaratır.
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“Kapat” düğmesi tıklanarak [Dava Açılış Harçlandırma İşlemi] ekranından çıkılır.

Dava Tevzi İşlemi (HKM_DAC_0060)
[Dava Tevzi İşlemi]; dava dosyalarının ilgili mahkemelere belirli kriterlere göre tevzi
edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır. Dava başvurusu, ilk açılış harç/masrafları
tahsil edildikten sonra dava tevzi işlemleri yapılmaktadır.

Şekil 75: Dava Tevzi İşlemi
“Tevzi Dosya Arama” bloğunda bulunan “Kayıt No” metin alanına aranılacak harç
işlemi tamamlanmış kayıt numarası yazılır.
“Ara” düğmesine tıklandığında, “Tevzi Kriterleri Bilgileri” bloğunda dava açılış
bilgileri ve tahsilat bilgileri görüntülenir.
“Tahsilat Ayrıntı Bilgileri” düğmesi tahsilat işlemi ile ilgili ayrıntılı bilgi görüntüler.
Ekran işleyişi için bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Dava Açılış Bilgileri” bloğunda dava türüne göre bilgi girişi yapılır ve görüntülenir.
“Dava Açılış Türü”, “Ek Dava”, “Karşı Dava”, “Birleşme”, “Kamu Hukuku”, “Tescil”,
“Tefrik” ise dosya bilgilerini girmek üzere “Dosya Bilgi Girişi” düğmesine tıklanır.
Dava türü “Seri Dava” ise, “Tevzi Dosya Arama” bloğunda bulunan “Kayıt No” metin
alanına seri dava kayıt numaralarından herhangi biri girilip “Ara” düğmesi tıklanır. Sistem
“Dava Açılış Türü” alanını “Seri Dava” olarak getirir.
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“Tevzi Et” düğmesi tıklandığında, sistem, dava dosyasını belirli bir puanlama
sistemine göre uygun bir mahkemeye tevzi eder ve o mahkeme için sıradan bir esas numarası
verir. Bu bilgiler “Tevzi Bilgileri” bloğunda tevzi edilen “Mahkeme Adı” ve “Dosya No”
metin alanlarında görüntülenir.
"Kapat" düğmesi tıklanarak [Dava Tevzi İşlemi] ekranından çıkılır.

Tevzi Sorgulama (GNL_TVZ_0010)
[Dava Tevzi Sorgulama]; bilinen herhangi bir kriterden yola çıkarak davanın ayrıntılı
bilgilerine ulaşmak için kullanılan ekrandır.

Şekil 76: Dava Tevzi Sorgulama
[Dava Tevzi Sorgulama] ekranında “Tevzi Listeleme Kriterleri” bloğunda bulunan
tüm alanlar sorgulama için ayrı ayrı kriter oluşturmaktadır.
Dava tevzi sorgulama işlemi için “Tevzi Listeleme Kriterleri” bloğunda bulunan
“Mahkeme Adı” liste düğmesinden ilgili mahkeme seçilir.
Daha önce sistemden verilen dosya numarası girilir.
“Dosya Türü” liste düğmesinden ilgili olan dosya türü seçilir.
“Açılış Tarih Aralığı” metin alanıdır. Dava açılış tarihini sınırlı bir aralık içerisinde
arama yapmak için bilgi girilir.
“Vekil” metin alanında “…” arama düğmesine tıklayarak vekil bilgilerinden ulaşılır.
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“Taraf” liste düğmesinden taraf rolü seçilerek “Adı”, “Soyadı” metin alanlarına dosya
taraflarının ikisi için kayıt girilir.
“Sorgula” düğmesi tıklandığında girilen bilgilere kritere/kriterlere uygun bilgiler
“Tevzi Listesi” bloğunda listelenir.
Listede ilgili dosya işaretlenerek “Dosya Ayrıntı Bilgileri” düğmesine tıklandığında
dosyaya ait detaylı bilgilere erişilir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Dava Tevzi Sorgulama] ekranından çıkılır.

Tevzi Dağılım Çizelgesi (gnl_tvz_0020)
[Tevzi Dağılım Çizelgesi]; mahkeme bazında istenilen tarih aralığında dava türüne
göre dava tevzi istatistiklerinin görüntülendiği ekrandır.

Şekil 77: Tevzi Dağılım Çizelgesi
“Mahkeme Türü” liste düğmesinden mahkeme seçilir.
“Açılış Tarih Aralığı” tarih metin alanına arama yapmak istenilen tarih aralığı girilir.
“Sorgula” düğmesine tıklanır.
Arama sonucu listede dava türüne ve sayısına göre listelenir.
“Tevzi Dağılım Raporu” düğmesine tıklanarak tevzi dağılım raporu hazırlanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Tevzi Dağılım Çizelgesi] ekranından çıkılır.
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Tevzi Çizelgesi Raporu:
[Tevzi Çizelgesi Raporu], mahkeme bazında istenilen tarih aralığında dava tevzi
istatistiklerinin görüntülendiği ekrandır.

Şekil 78: Tevzi Çizelgesi Raporu
“Mahkeme Türleri” liste düğmesinden mahkeme seçilir.
“Bağlı Mahkemeler” liste düğmesinden hangi mahkemenin tevzi bilgisi alınmak
isteniyorsa, o mahkeme listeden işaretlenir,
“Açılış Tarih Aralığı” alanına arama yapmak istenilen tarih aralığı girilir veya açılan
takvimden işaretlenir,
“Tevzi Çizelgesi Hazırla” düğmesi tıklanır.
Arama sonucu çizelge olarak raporlanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Tevzi Çizelgesi Raporu] ekranından çıkılır.

Taraf Kaydetme (hkm_dac_0140)
[Taraf Kaydetme], mahkeme bazında tevzi edilen dosyalara taraf kaydının
yapılabildiği ekrandır.
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Şekil 79: Taraf Kaydetme
“Tevzi Edilen Birim Adı” liste düğmesine tıklanır. İlgili birim seçilir
Zorunlu alan olan “Yıl” ve “Sıra No” metin alanlarına bilgiler girilir. “Sıra No” metin
alanına hangi aralıktaki dosyalara taraf girişi yapılacaksa bu dosya numaraların ilki soldaki
metin alanına, son dosya numarası sağdaki metin alanına girilir. “Sorgula” düğmesi tıklanır.
Bu aralıkta bulunan dosyalar liste alanına gelir.
Taraf kaydı yapılacak dosya listeden seçilir. “Taraf İşlemleri” bloğundaki ilgili
alanlara bilgiler girilir. “Kaydet” düğmesi tıklanır.
Listedeki tüm dosyalar için aynı işlem tekrarlanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Taraf Kaydetme] ekranından çıkılır.
Bölüm Özeti: Bu bölümde dava tevzi işlemlerini ve tevzi ekranlarını detaylı olarak
inceledik. Dava tevzi işleminde bilhassa unutulmaması gereken işlem safahatıdır. Yani dava
dilekçesini hazırlayan taraf yahut dosya avukatı evveliyatla dava dilekçesini tevzi
müdürlüğüne ulaştırır. Tevzi müdürlüğünce evveliyatla dava açılış harçlandırma işlemleri
yapılarak dosyanın tarafları dava türü taraf sayısı vs unsurları ile alınması gereken harç ve
masraflar hesaplanarak dosya tarafına harçlandırma formu hazırlanarak teslim edilir. Bu
harçlandırma formunda tevzi tarafından verilen bir kayıt numarası olması ile birlikte maliye
veznesinde alınacak harçların, mahkemeler veznesince alınacak dava masraflarının(gider
avansı) dökümü bulunmaktadır. Dosyanın tarafı veya avukatı harçlandırma formu ile vezneye
ulaşır ve kayıt numarası ile sorgulanan evrakın alınması lazım gelen giderleri bu kayıt
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numarası altında vezne tahsilat ekranına yansıtılır. Vezne tarafından masraf ve harçlar tahsil
edildikten sonra tarafa bir tahsilat makbuzu(sayman mutemed alındısı) verilir.
Son aşama olarak harçların ve masrafların yatırılmasına müteakip dosyanın ilgilisi
tekrar tevzi bürosuna yönlendirilir bu aşamada artık yapılacak işlem tevzi memurunca Dava
tevzi ekranlarından davanın tevzisini gerçekleştirmektir.
Not: Unutulmaması gereken önemli husus, harçlar ve masraflar tevzi memurunca
hesaplanarak vezne ekranlarına düşürülmektedir. Veznedar harç ve masrafları
hesaplayamadığı gibi miktarlara da müdahale edemez. Sadece tahsilatı yapar.
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Bölüm Soruları
1)Aşağıdakilerden hangi birim dava dosyalarının ilgili mahkemelere belirli kriterlere
göre tevzi edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği ekranla çalışarak . Dava başvurusu, ilk açılış
harç/masrafları hesaplayıp tahsil edildikten sonra dava tevzi işlemleri yapmaktadır.
Yukarıdaki Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.
a)Tevzi bürosu
b)vezne
c) Saymanlık
d)ön büro
e) mütemetlik
2)Açılacak olan bir davanın harçları ………….tarafından hesaplanır.
Boşluğa hangisi getirilmelidir.
a)Tevzi memurluğu
b)vezne
c)tarama merkezi
d)adli sicil müdürlüğü
e)İdari işler müdürlüğü
3)Aşağıdakilerden hangisi dava açılış harçlandırma işlemleri menüsünde (Şekil 74)
zorunlu alanlardan birisi değildir.
a)Dava Türü
b)Ad soyad
c)Davacı sayısı
d)Dilekçede belirtilen mahkeme
e) Tarafın mal varlığı
4)……………… Dava dosyalarının ilgili mahkemelere belirli kriterlere göre tevzi
edilmesi işlemlerinin gerçekleştiği ekrandır.
Yukarıda boş bırakılan alana aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir.?
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a)Dava harçlandırma işlemi
b)Dava sistem kaydı
c)Derdest dosya açılışı
d)Dava tevzi işlemi
e)Taraf bilgileri ekranı
5)Bilinen herhangi bir kriterden yola çıkarak davanın ayrıntılı bilgilerine ulaşmak için
kullanılan ekran aşağıdakilerden hangisinde doğru olarakbelirtilmiştir.
a)Tevzi sorgulama ekranı
b);Taraf ayrıntı ekranı
c)Tevzi kayıt ekranı.
d)Dava türlerinin güncellenmesi ekranı .
e) Harç Masraf Hesaplama ekranı.

Cevaplar:1)A,2)A,3)E,4)D,5)A
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6. DOSYA MODÜLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.
Dosya modülünde genel dosya sorgulama işlemlerinin yapılması dosya
bilgilerinin ayrıntılı incelenmesini ve çalışacak dosya seçimini
2.
Dosya modülü altında bulunan alt modül ve ekranların neler olduğunu
.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
kaydedilir?
3.

UYAP sisteminde aranacak dosya nasıl seçilir?
Talimat dosyası nedir ve hangi usuli işlemlerdeki evrak ve dosyalar talimat esasına
Başka birimlere dosya nasıl gönderilir.dosya nasıl celp edilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hukuk Mahkemeleri Dosya
Modülü

UYAP sistemi üzerinde
çalışacak dosyanın seçilmesi
dosya gönderilmesi ve iade
işlemleri ile,talimat işlemleri

Usul hukuku bilgilerinin
özellikle dosya ve talimat,
istinabe hususlarının
öğrenilerek; Ekran
görüntüleri ve ders sunum
video kayıtlarının özenle
dinlenmesi ile kazanım
geliştirilebilinir.
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Giriş:
[Dosya] modülü, genel dosya sorgulama işlemlerinin yapılması, dosya bilgilerinin
ayrıntılı olarak incelenmesini ve çalışılacak dosya seçimini kapsamaktadır. [Dosya] modülü
aşağıda listesi verilmiş ve takip eden bölümlerde açıklanmış ekranlardan oluşmaktadır.
“Dosya” modülü aşağıda açıklanmış alt modül ve ekranlardan oluşmaktadır:
Dosya Arama Ekranı
Çalışılacak Talimatı Seçme Alt Modülü


Talimat Arama Ekranı (Gönderilen)



Talimat Arama Ekranı (Gelen)

Dosya Gönderme/İsteme Alt Modülü


Dosyanın Geçici Gönderilmesi



Dosyanın Kapatılarak Gönderilmesi



Gönderilen Dosyayı Geri İsteme



Baka Birimden Dosya İsteme



Başka Birimden Gelen Dosya Görüntüleme/İade



Başka Birimler Tarafından İncelenen Dosyaların Listelenmesi

Dosya Ayrıntı Bilgileri
Hâkimin Not Defteri
İmzalama Ekranı
İmza Doğrulama Ekranı
Derdest Dosyanın Girilmesi
Genel Dava Sorgulama
Dosya Silme Ekranı
Karar No Günleme
Evrak Silme
Hâkime Dosya Atama
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Dosya No Günleme
İstenen Dosyaların Listesi
Seri Dava Uygulamaları
Hakem Sıfatlı Dosya Aktarma

Dosya Arama Ekranı
[Dosya Arama Ekranı] ilgili birime tevzi edilmiş ve birimde üzerinde işlem yapılacak
dosyanın belli kriterler girilerek sorgulama yapılmasını ve ilgili dosyanın seçilmesi işlemlerini
kapsayan ekrandır.

Şekil 80: Dosya Arama Ekranı
[Dosya Arama Ekranı], “Dosya No”, “Açılış Tarih Aralığı” metin alanları; “Dosya
Türü”, “Dava Açılış Biçimi” liste düğmeleri; “Hasımsız”, “Karara Bağlanmış”, “Pilot Seri
Davalar” opsiyon kutuları; “Hâkim Kriterleri” bloğunda yer alan “Hâkime Atanmamış
Dosyalar”, “Tüm Dosyalar” opsiyon kutuları ve “Taraf Kriterleri” bloğunda yer alan “Taraf”
liste düğmeleri “Adı”, “Soyadı”, “Kurum Adı” metin alanlarından oluşmaktadır. Tüm alanlar
sorgulama için ayrı ayrı kriter oluşturmaktadır.
[Dosya Arama Ekranı] bilgiler ilgili kriter alanlarına girilir, “Sorgula” düğmesi
tıklanır.
Girilen bilgilere uygun olarak sistem bulunan dosya ya da dosyalar liste alınına sistem
tarafından getirilir.
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Üzerinde çalışılacak dosya, liste alanından seçilir “Tamam” düğmesi tıklanır, ekran
sistem tarafından kapatılır ve dosya çalışılacak dosya olarak belirlenir.

Çalışılacak Talimatı Seçme Alt Modülü:
Talimat Arama Ekranı (tlm_gnl_0060)
[Talimat Arama Ekranı] gönderilen talimat dosyaları için sorgulama yapılmasını ve
ilgili dosyanın seçilmesi işlemlerini kapsayan ekrandır.

Şekil 81: Talimat Arama Ekranı
[Talimat Arama Ekranı], “Talimat Listeleme Kriterleri” bloğunda bulunan “Dosya
No”, “Talimatın Konusu”, “Talimat Gönderme Tarih Aralığı”, Talimatın Gönderildiği Birim”
metin alanları; “Taraf” ve “Talimat Durumu” liste düğmeleri; “Talimat Türleri” liste
alanından oluşmaktadır. Tüm alanlar sorgulama için ayrı ayrı kriter oluşturmaktadır.
“Dosya No” metin alanına talimat gönderilen dosyanın numarası girilir. “Talimat
Türleri” liste alanından talimat türü seçilir “Seç” düğmesi tıklanır. “Sorgula” düğmesi tıklanır
ve sistem bu dosya numarası ile ilgili talimatları “Talimat Listesi” liste alanına getirir.
“Talimat Listesi” liste alanından üzerinde çalışılacak talimat seçilir “Tamam” düğmesi
tıklanır, ekran sistem tarafından kapatılır ve dosya çalışılacak dosya olarak belirlenir.

Talimat Arama Ekranı-(Gelen) (Tlm_Gnl_0050)
[Talimat Arama Ekranı] gelen talimat dosyaları için sorgulama yapılmasını ve ilgili
dosyanın seçilmesi işlemlerini kapsayan ekrandır.
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Şekil 82: Talimat Arama Ekranı (Gelen)
[Talimat Arama Ekranı], “Talimat Listeleme Kriterleri” bloğunda bulunan “Talimat
Tarihi”, “Talimat Geliş Aralığı”, “Talimat Kayıt No”, “Gönderen Birim Dosya No”,
“Talimatın Konusu”, “Talimatın Gittiği Birim”, “Talimatı Gönderen Birim” metin alanları;
“Talimatın Durumu” liste düğmesi ve “Talimat Türleri” liste alanından oluşmaktadır. Tüm
alanlar sorgulama için ayrı ayrı kriter oluşturmaktadır.
“Talimat Geliş Aralığı” metin alanlarına tarih girişi yapılır “Talimat Türleri” liste
alanından ilgili talimat türü şeçilir “Seç” düğmesi tıklanır seçilen talimat türü “Seçilen
Talimat Türleri” liste alanına geçer “Sorgula” düğmesi tıklanır ve sistem ilgili talimatları
“Talimat Listesi” liste alanına getirir.
“Talimat Listesi” liste alanından üzerinde çalışılacak talimat seçilir “Tamam” düğmesi
tıklanır, ekran sistem tarafından kapatılır ve dosya çalışılacak dosya olarak belirlenir.
Talimat bilgileri için “Talimat Listesi” liste alanından ilgili talimat seçilir “Talimat
Bilgileri” düğmesi tıklanır.

Dosya Gönderme/İsteme Alt Modülü
Dosya göndereme ve isteme işlemlerinin yapıldığı alt modüldür ve şu ekranlardan
oluşur.
Dosyanın Geçici Gönderilmesi
Dosyanın Kapatılarak Gönderilmesi
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Gönderilen Dosyayı Geri İsteme
Başka Birimden Dosya İsteme
Başka Birimden Gelen Dosya Görüntüleme/İade
Başka Birimler Tarafından İncelenen Dosyaların Listelenmesi

Dosyanın Geçici Gönderilmesi (ıdr_gnl_0045)
[Dosyanın Geçici Gönderilmesi] Hukuk Mahkemelerinde başka bir mahkemenin
inceleme isteği üzerine dava dosyasının diğer bir mahkemeye gönderilmesi işlemlerinin
yapıldığı ekrandır.

Şekil 83: Dosyanın Geçici Gönderilmesi
Ekran açıldığında “Dosya Bilgileri” bloğunda dava dosyasına ait “Dosya No”, “Açılış
Tarihi”, “Dosya Türü”, “Taraf Bilgileri”, “Vekil Bilgileri” sistem tarafından görüntülenir.
“Evrak Hazırlama” bloğunda bulunan “Evrak Türü” liste düğmesi tıklanır seçim
yapılır.
“Şablon” liste düğmesine tıklanarak ilgili seçim yapılır.
“İlgili Kişi Listesi” düğmesine basılarak görüntülenen “Dosya İlgili Kişi Listesi”ndeki
taraflardan seçim yapılır ve “Tamam” düğmesine tıklanır. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata!
aşvuru kaynağı bulunamadı.

137

Hazırlanan evraka ek tanımlamak için “Ek Listesi” düğmesine tıklanır, görüntülenen
listeden seçim yapılarak “Tamam” düğmesine tıklanır. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0. “İlgili
Evrak Listesi” düğmesine basılarak, dava dosyası evrak/evrakları giden evraka eklenebilir. Bu
işlem için listeden seçim yapılarak “Tamam” düğmesine tıklanır. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0
“Onay Listesini Düzenle” düğmesi tıklanır açılan ekranda onaylayacak kullanıcılar
seçilir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“İncelenmek Üzere Dosyanın Birime Gönderilmesi” bloğundaki zorunlu alan olan
“Gönderilme Türü” liste düğmesine tıklanarak, dosyanın ne amaçla gönderildiği bilgisi
seçilir.
“Dosya İle İlgili İstekler” bloğunda bulunan “İstek Üzerine”, “Ara Karar Üzerine”
opsiyon kutularından uygun olan işaretlenir liste alanından ilgili birim seçilir. Seçilen birim
“Dağıtım Listesi Hazırla” liste alanına gelir.
“Dosya İle İlgili İstekler“ bloğundan dosyanın gönderilme nedeni, opsiyon
kutularından biri işaretlenerek belirlenir.
“Kaydet” düğmesine tıklanır. Hazırlanan evrakı ekranda görmek için “Belge Düzenle”
düğmesine tıklanır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanır evrak onaya sunulur.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Dosyanın Geçici Gönderilmesi] ekranından çıkılır.

Dosyanın Kapatılarak Gönderilmesi (ıdr_gnl_0040)
[Dosyanın Kapatılarak Gönderilmesi], Hukuk Mahkemelerinde dava dosyasının işlem
yapılmak üzere diğer bir mahkemeye gönderilmesi sırasında yapılan kayıt işlemlerinin
yapıldığı ekrandır.
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Şekil 84: Dosyanın Kapatılarak Gönderilmesi
Ekran açıldığında “Dosya Bilgileri” bloğunda dava dosyasına ait “Dosya No”, “Açılış
Tarihi”, “Dosya Türü”, “Taraf Bilgileri”, “Vekil Bilgileri” sistem tarafından görüntülenir.
“Evrak Hazırlama” bloğundaki “Evrak Türü”, “Şablon” alanlarına ilgili liste
düğmeleri yardımıyla bilgi girilir.
“Onay Listesini Düzenle” düğmesi tıklanır, [İşlem Adımı Tanımlama] ekranı açılır.
Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
Evrakın gideceği birim/birimleri belirlemek için “Dağıtım Listesi Hazırla” düğmesine
tıklanır. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0
“Dosyanın Birime Gönderilmesi” bloğundaki “Gönderilme Türü” liste düğmesine
tıklanarak açılan listeden, dosyanın gönderilme nedeni seçimi yapılır.
İşlemler tamamlandıktan sonra “Kaydet” düğmesine tıklanır. Hazırlanan evrakı
ekranda görmek için “Belge Düzenle” düğmesine tıklanır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanır evrak onaya sunulur.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Dosyanın Kapatılarak Gönderilmesi] ekranından
çıkılır.
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Gönderilen Dosyayı Geri İsteme (gnl_0050)
[Gönderilen Dosyayı Geri İsteme], başka bir mahkemeye ya da birime gönderilen
dosyanın geri isteme işleminin yapıldığı ekrandır. Bu ekranda hangi dosyaların nerelere
gönderildiği bilgisine de ulaşılmaktadır.

Şekil 85: Gönderilen Dosyayı Geri İsteme
“Gelen Dosya Bilgileri” bloğunda hangi birime gönderildiği görülen dosya,
işaretlenerek seçilir ve “Dağıtım Listesi Hazırla” liste alanına birim adı sistem tarafından
getirilir.
“Evrak Hazırlama ” bloğunda zorunlu alan olan “Şablon” liste düğmesine tıklanır ilgili
seçim yapılır.
“Onay Listesi Düzenle” düğmesi tıklanır [İşlem Adımı Tanımlama] ekranı açılır.
Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
Evraka konu olan kişinin olması ve belirtilmesinin ya da incelenmesinin gerektiği
durumlarda. “İlgili Kişi Listesi” düğmesi tıklanır. [Dosya İlgili Kişi Listesi] ekranı açılır ve
ilgili kişi seçilir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
Evrakın ekleri varsa ve belirtilmesi ya da incelenmesi gerekiyorsa “Ek Listesi”
düğmesi tıklanır. [Evrak Ek Listesi] ekranı açılır ve ilgili evrak seçilir. Ekran İşleyişi İçin
Bakınız 0
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Dosyayla ilgili evrakların belirtilmesi ya da incelenmesinin gerektiği durumlarda
“İlgili Evrak Listesi” düğmesi tıklanır. [Dosya Evrak Listesi] ekranı açılır ve ilgili evrak
seçilir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0
“Kaydet” düğmesi tıklanır hazırlanan evrakı ekranda görmek için “Belge Düzenle”
düğmesine tıklanır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanır evrak onaya sunulur.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Gönderilen Dosyayı Geri İsteme] ekranından çıkılır.

Başka Birimden Dosya İsteme (Idr_Dos_0020)
[Başka Birimden Dosya İsteme]; dosya isteme bilgilerinin kaydedilmesi ve üst yazı
hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 86: Başka Birimden Dosya İsteme
“Şablon” liste düğmesinden ilgili bilgiler işaretlenir.
“Onay Listesi Düzenle” düğmesi tıklanır [İşlem Adımı Tanımlama] ekranı açılır.
Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Evrakı Konu Olan Kişi Listesi” düğmesine basılarak görüntülenen “Dosya İlgili Kişi
Listesi”ndeki taraflardan seçim yapılır. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı
ulunamadı.
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Hazırlanan evraka ek tanımlamak için, “Ek Listesi” düğmesine tıklanır, görüntülenen
listeden seçim yapılır. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0. “İlgili Evrak Listesi” düğmesine
basılarak, dava dosyası evrak/evrakları giden evraka eklenebilir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0.
“Dosya Erişim Bilgileri” bloğundaki “İstenilen Birim” zorunlu alanına bilgi girmek
için “...” arama düğmesine tıklanır, açılan ekrandan evrakın gideceği birim seçilir. Ekran
İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.. “Dosya Türü” liste düğmesinden
stenilen dosyanın türü işaretlenir ve “İstenilen Dosya No” alanına dosya no bilgisi girilir.
Zorunlu alan olan ”İsteme Nedeni” alanına isteme nedeni girilir.
İşlemler tamamlandıktan sonra “Kaydet” düğmesine tıklanır. Hazırlanan evrakı
ekranda görmek için “Belge Düzenle” düğmesine tıklanır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanır evrak onaya sunulur.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Başka Birimden Dosya İsteme] ekranından çıkılır.

Başka Birimden Gelen Dosya Görüntüleme/İade (gnl_0070)
[Başka Birimden Gelen Dosya Görüntüleme/İade]; dosya isteme sonucu başka
birimden gelen dosyaların ayrıntılı bilgilerinin görüntülendiği ve iade işlemlerinin yapıldığı
ekrandır.

Şekil 87:Başka Birimden Gelen Dosya Görüntüleme/İade
Başka birimden gelen dosya, “Gelen Dosya Bilgileri” bloğunda bulunan liste alanında
görüntülenir.
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Üzerinde işlem yapılacak dosya, listeden seçilir ve “Dosya Ayrıntı Bilgileri”
düğmesine tıklanır. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0
İade işlemi yapılacak dosya “Gelen Dosya Bilgileri” bloğunda bulunan liste alanından
seçilir ve “Dağıtım Listesi Hazırla” liste alanına birim sistem tarafından getirilir.
“İade” düğmesi tıklanır. Hazırlanan evrakı ekranda görmek için “Belge Düzenle”
düğmesine tıklanır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanır ve evrak onaya sunulur.
“Kapat“ düğmesine tıklanarak [Başka Birimden Gelen Dosya Görüntüleme/İade]
ekranından çıkılır.

Başka Birimler Tarafından İncelenen Dosyaların Listelenmesi
(gnl_180)
[Başka Birimler Tarafından İncelenen Dosyaların Listelenmesi] birime ait dosyalardan
biri ya da bir kaçı başka birimler tarafından incelenmekte ise bu dosyaların görüntülendiği
ekrandır.

Şekil 88: Başka Birimler Tarafından İncelenen Dosyaların Listelenmesi
[Başka Birimler Tarafından İncelenen Dosyaların Listelenmesi] ekranında “İncelenen
Dosya Listesi” bloğunda bulunan liste alanında başka birimler tarafından incelenmekte olan
dosyaların listesi sistem tarafından getirilmektedir.
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İncelenmek istenen dosya liste alanından seçilir “Dosya Ayrıntı Görüntüle” düğmesi
tıklanır. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0
“Kapat“ düğmesine tıklanarak [Başka Birimler Tarafından İncelenen Dosyaların
Listelenmesi] ekranından çıkılır.

Dosya Ayrıntı Bilgileri (hkm_gnl_0100)
[Dosya Ayrıntılı Bilgileri]; dava dosyası ile ilgili tüm ayrıntılı bilgilere ulaşıldığı
ekrandır. Ayrıca, dava dosyasında bulunması gereken tüm bilgilerin görüntülendiği, tarafların
dosyadaki durumunun izlendiği ve dosyada bulunan evrakların listelendiği ekrandır.

Şekil 89: Dosya Ayrıntı Bilgileri
[Dosya Ayrıntılı Bilgileri] ekranında “Dosya Bilgileri” alanında daha önceden
kaydedilmiş dosya bilgileri sistem tarafından pasif olarak görüntülenir.
“Dosya Evrak Listesi” bloğunda dava dosyasına ait tüm evraklar görüntülenir.
İstenilen evrak listeden seçilip üzerine çift tıklanır ve alt evraklar görüntülenir alt evrakların
üzerine çift tıklanarak evraklar açılır.
”Safahat Bilgileri” düğmesi tıklanarak dosyanın o zamana kadar geçirdiği tüm
aşamalar görüntülenir.
“Tahsilat Reddiyat Bilgileri” düğmesi tıklanarak dosyayla ilgili tüm tahsilat ve
reddiyat bilgileri görüntülenir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı
ulunamadı.
“İlgili Dosya Bilgileri” düğmesine tıklanarak dosyayla ilişkili diğer dosyaların
bilgilerine ulaşılır.
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“İlgili Dava Bilgileri“ düğmesine tıklanarak varsa dosyanın ilgili olduğu dava
bilgilerine ulaşılır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Dosya Ayrıntılı Bilgileri] ekranından çıkılır.

Hâkimin Not Defteri (doı_0010)
[Hâkimin Not Defteri]; hâkimin not defterine dosyayla ilgili notların kaydedilmesi
işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 90: Hâkimin Not Defteri
[Hâkimin Not Defteri] ekranı açılır.
“Not Defteri Arama Bilgileri” bloğundaki “Dosya No” metin alanına bilgiler girilir.
“Dosya Türü” liste düğmesine tıklanarak dosya türü seçilir.
Eğer istenilirse “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” tarih metin alanına uygun bilgi
girişi yapılır ve “Sorgula” düğmesi tıklanır.
“Not Defteri” bloğundaki tabloda dosya numarası girilmiş olan dosyanın bilgileri
listelenir.
Seçilmiş dosyaya yeni bilgi girişi yapmak için “Tarih”, “Konu” ve “İçerik” metin
alanları doldurulur ve “Ekle” düğmesine tıklanarak tabloya eklenilir.
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Daha önceden kaydedilen hatırlatma bilgilerini güncellemek için, tablodan fare ile
güncellenmek istenen bilgi seçilir “Tarih”, “Konu” ve “İçerik” metin alanlarında istenilen
değişiklikler yapılır ve “Güncelle” düğmesi tıklanır.
“Kaydet” düğmesi tıklanarak yapılan işlemler sisteme kaydedilir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Hâkimin Not Defteri] ekranından çıkılır.

Derdest Dosyanın Girilmesi (hkm_dac_der_0100)
[Derdest Dosyanın Girilmesi], işlemi devam eden sisteme girilmemiş dosyaların
sistem dâhiline alınması ekranıdır.

Şekil 91: Derdest Dosyanın Girilmesi
“Dava Bilgileri” bloğunda zorunlu alan olan “Esas No” ve “Açılış Tarihi” metin
alanları “Tahsilat Miktarı”, “Reddiyat Miktarı”, “Son Celse No”, “Davanın Miktarı”,
“İşlemden Kaldırılma Sayısı”, “İşlemden Kaldırılma Tarihi” metin alanlarına bilgiler girilir
“Adli Müzaheret”, “Hasımsız”, “Heyetli” opsiyon kutularından uygun olan tıklanır.
“Dava Tür Bilgileri” bloğunda bulunan dava türü liste alanından dava türü seçilir
“Seç” düğmesi tıklanır.
“Kaydet” düğmesi tıklanır sistem işlemi gerçekleştirir ve “Taraf Bilgileri”, “Duruşma
Günü Ver”, “Vekil Bilgileri” ve “İlgili Dosya Bilgileri” düğmeleri aktif hâle gelir. Bu
düğmelere tıklanarak bilgi girişleri yapılır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Derdest Dosyanın Girilmesi] ekranından çıkılır.
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Genel Dava Sorgulama (gnl_0190)
[Genel Dava Sorgulama] ekranı birimde kayıtlı dosyalara ulaşıldığı ve bu dosyaların
ayrıntı bilgilerinin görülebildiği ekrandır.

Şekil 92: Genel Dava Sorgulama
[Genel Dava Sorgulama] ekranı “Dosya No”, “Açılış Tarih Aralığı”, “Vekil” metin
alanları; “Mahkeme Adı”, “Dosya Türü” liste düğmeleri ve “Taraf” liste düğmeleri “Adı”,
“Soyadı”, “Kurum Adı” metin alanlarından oluşmaktadır. Tüm alanlar sorgulama için ayrı
ayrı kriter oluşturmaktadır.
Sorgulaması yapılacak dosyaya ait bilgiler ilgili kriter alanlarına girilir.
“Sorgula” düğmesi tıklanır. Girilen kriterlere uygun olarak bulunan dosya ya da
dosyalar “Dava Listesi” liste alanına sistem tarafından getirilir.
İlgili dosya “Dava Listesi” liste alanından seçilir. “Tevzi Formu”, “Tevzi Listesi
Raporu”, “Dosya Ayrıntı Bilgileri”, “Dosya Evrakları” düğmelerinden uygun olan tıklanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Genel Dava Sorgulama] ekranından çıkılır.

Evrak Silme (hkm_gnl_0220)
[Evrak Silme] ekranı belli koşulları sağlayan dosyaya yanlışlıkla kaydı yapılmış ya da
ilgili dosya için oluşturulmuş evrakların silime işleminin gerçekleştirildiği ekrandır.
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Şekil 93: Evrak Silme
[Evrak Silme] ekranında “Dosya Bilgileri” alanında daha önceden kaydedilmiş dosya
bilgileri sistem tarafından pasif olarak görüntülenir.
“Silme İşlemi İçin Evrak Seçme” bloğunda yer alan “Dosya Evrak Listesi” alanından
ilgili evrak üzerine tıklanır.
“Sil” düğmesi tıklanır evrak silinir.
“Kapat” düğmesi tıklanır [Evrak Silme] ekranından çıkılır.
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Bölüm Soruları
1)Aşağıdakilerden hangisi dosya Modülü alt modül ve ekranlarından biri değildir.?
a)Dosya arama ekranı
b)Çalışılacak Talimatı seçme ekranı
c)Dosya ayrıntı bilgileri
d)Temyiz işlemleri
e)Dosya no günleme
2)Dosya Modülü ekranında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a)Genel dosya sorgulama işlemleri
b)Dosya bilgilerinin ayrıntılı olarak incelenmesi
c)Çalışılacak dosya seçimi
d)Dosyanın farklı bir birime gönderilmesi
e)Karar numarası alınması
3)Uyap sisteminde üzerinde çalışılacak dosya hangi sıralamayla tespit edilerek seçilir.
a)Dosya arama ekranından dosya no yazılarak sorgula tuşuna basılır dosya listesine
yansıyan dosyalardan biri seçilerek tamam tuşuna basılarak
b)Dosya arama ekranında listeleye basılır tamam bütonu tıklanır.
c)tamam bütonu tıklanarak listele tuşuna basılır
d)Dosya arama ekranında dosya no yazılır temizle butünuna basılıp sorgula ikonu
tıklanır.
e)Dosya arama ekranında dosyanın durumu seçilir tamam tuşuna basılır.?
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4- Aşağıya yansıtılan ekran hangi işlem için kullanılır.?

a)Dosyanın celbi için
b)Çalışacak talimatı seçmek için
c)Dosyanın geçici gönderilmesi için
d)Başka birimden dosya istemek için
e)Muhabere işlemleri için
5)Dosyanın o zamana kadar geçirdiği tüm aşamalarını, tarih ve saat kaydı ile işlem
kütüklerini yansıtma işlemini gösteren ekran aşagıdakilerden hangisidir.
a)Dosya ayrıntı bilgileri ekranında bulunan safahat bilgileri kutucuğu
b)Dosya içindeki tahsilat kayıtları ve aşamalarının evrak işlem kütükleri
c)Dava taraflarının adres bilgilerini yansıtan ekran
d)Dosyaya atanmış olan hakim ve personel bilgilerini yansıtan ekran
e)Mahkemeler veznesince kesilen harç miktarlarını gösteren evrak işlem kütük
yansıtma ekranı
6)Derdest dosyanın girilmesi ekranı hangi maksatla kullanılır?
a)Tevzi müdürlüğü tarafından açılan davanın sistem kayıtları güncellemek için.
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b)vatandaş portalından açılan davanın sistem kayıtlarını güncellemek için.
c)Avukat portalından açılan davaların sistem kayıtlarını güncellemek için.
d)İşlemi ve yargılaması devam eden sisteme girilmemiş dosyaların sistem dahiline
alınması için.
e)savcılık tarafından iddaname ile gönderilen dosyanın taraf bilgilerinin
güncellenmesi için.
Cevaplar: 1)D, 2 )E, 3)A,4)C,5)A ,6)D
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7: DAVA ACILIŞ MODÜLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.
Dava açılış işlemlerini
2.
Dava tensip zabtının hazırlanmasını
3.
Dava dilekçesi ve vekalet kaydı ile birlikte Taraf ve vekil işlemleri ile dosyaya
taraf ve vekil kaydı ayrıca eski kayıtların güncellenmesi,tensip zabtının hazırlanarak duruşma
günün verilmesi,
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Dava Açılış bilgilerinin yapılabilmesi için dosyaya özellikle hangi dilekçenin
kaydedilmesi gerekmektedir.
2.
Dava açılış işlemleri ekranı (şekil no:94 ) sistem tarafından nasıl açılarak aktifleşir.
3.
Dava tür bilgileri hangi ekran üzerinden güncellenir?
4.
taşınır mal iş davaları bilgileri girişi, Trafik bilgileri girişi alacak miktarı girişi
işlemleri hangi ekran üzerinden yapılır?
5.
Dava tensip zabtı hangi aşamada hazırlanır? Tensip zabtı hazırlama sürecinde
duruşma günü verilir mi?
6.
Sisteme yeni taraf nasıl kaydedilir?
7.
Dosyaya taraf kaydederken Davacı sıfatının Tc kimlik numarasının girilmesi
zorunlu mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hukuk Mahkemeleri alt
sistem isimleri ve Tevzi
Modülü

Adliye Ortamında dava
açmak için izlenecek yol ve
adli makamlarca açılacak
davanın sisteme
kaydedilmesi aşamalarına
müteakip dosyanın dava
dilekçesinin sistem
üzerinden çekildikten sonra
taraf ve vekil bilgilerinin
kaydı,dava dilekçesinin
kaydı, dava tür ve bilgileri
ile taraf ve vekil işlemlerinin
gerçekleştirilmesi

Ekran görüntüleri ve ders
sunum video kayıtlarının
özenle dinlenmesi ile
kazanım geliştirilebilinir.

157

Giriş:
[Dava Açılış] modülü, dava açılış yapılması, dosya bilgilerinin sisteme girilmesi
girilen bilgilerin güncellenmesi, avukat bilgilerinin girilmesi ve güncellenmesi işlemlerini
kapsamaktadır. [Dava Açılış] modülü aşağıda listesi verilmiş ve takip eden bölümlerde
açıklanmış ekranlardan oluşmaktadır.
Dava Açılış İşlemleri
Bozma Üzerine Gelen Dosyanın Yeniden Açılması
Dava Açılış İşlemleri
Dava Tensip Zaptının Hazırlanması
Taraf Vekil İşlemleri Alt Modülü
•

Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi

•

Avukat Kayıt/Güncelleme İşlemleri

•

Vekil Adres Bilgisi Ekleme/Güncelleme

•

Hatalı Kaydedilen Vekilin Silinmesi

Dava Miktarının Arttırılması
Tevzi Dağılım Çizelgesi
Dava Açılış İşlemleri (Hkm_Dac_0010)
[Dava Açılış İşlemleri] tevzi edilmiş ve esas numarası verilerek mahkemelere dağıtımı
yapılmış dosyalara girilmesi gereken bilgilerin girilmesi işlemlerinin kapsayan ekrandır. Bu
ekranda işlem yapılabilmesi için [Dosya Evrak Kayıt İşlemleri] ekranında dava dilekçesinin
dosyaya kaydedilmesi gerekmektedir.
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Şekil 94: Dava Açılış İşlemleri
[Dava Açılış İşlemleri] ekranı dosyaya ait dava dilekçesinin kaydedilmesi işlemi
sonucunda sistem tarafından açılır.
Dava açılış işlemleri; dava ile ilgili bilgilerin sisteme kaydedilmesi işlemlerini kapsar.
Daha önceden kaydedilmiş olan dosya bilgileri sistem tarafından pasif olarak
görüntülenir.
“Dava Türleri” liste alanında gelen dava türü tevzi birimi tarafından dava tevzi
işlemlerin esnasında tevzi birimi kullanıcısı tarafından seçilen dava türüdür.
Başka bir mahkeme sıfatıyla davaya bakılıyorsa “Dosyaya Hangi Sıfatla Bakıldığı”
liste düğmesinden mahkeme türü seçilir.
“Taraf Bilgileri Girişi” düğmesi tıklanır. Gelen ekranda taraflarla ilgili bilgi girişi
yapılır. Ekran İşleyişi İçin Bakınız0
“Vekil Bilgileri Girişi” düğmesi tıklanır. Gelen ekranda taraflara vekil ataması yapılır.
Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Taşınmaz Mal Bilgileri” düğmesi tıklandığında [Taşınmaz Mal Bilgileri] ekranı
açılır:
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Şekil 95: Taşınmaz Mal Bilgileri
Taşınmaz mal bilgisi “Taşınmaz Mal Cinsi” liste düğmesinden seçilir.
Taşınmazın bulunduğu il, ilçe bilgisi liste düğmelerinden seçilir.
Biliniyorsa köy/mahalle, pafta, ada, parsel, tapu sicil, yüzölçümü, mevkii, hudut
bilgileri ilgili metin alanlarına girilir.
Taşınmazın dava dosyasında hangi tarafa ait olduğunu belirlemek için “Sahibi” liste
düğmesinden taraf seçilir.
“Açıklama” metin alanına taşınmazla ilgili özellikler biliniyorsa girilir.
“Ekle” düğmesi tıklandığında girilen bilgiler ekranın üst kısmındaki tabloda listelenir.
Listedeki bir kaydı silmek veya kayıtta düzeltme yapmak için, listeden kayıt seçilir ve
“Sil” veya “Güncelle” düğmesi tıklanır.
Yapılan işlemler “Kaydet” düğmesi tıklanarak sisteme kaydedilir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Dava Açılış İşlemleri] ekranına dönülür.
[Dava Açılış İşlemleri] ekranında dosyada kayıtlı taraf/taraflara taşınır mal bilgisi
girmek için “Taşınır Mal Bilgileri” düğmesi tıklandığında [Taşınır Mal Bilgileri] ekranı açılır:
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Şekil 96: Taşınır Mal Bilgileri
Taşınır malın türü “Türü” liste düğmesinden seçilir. Taşınmazın cinsi, değeri ve adedi
sırayla “Cinsi”, “Kıymeti (TL)”, “Adedi” metin alanına girilir. Malın ayrıntılı özellikleri
“Özellikleri” metin alanına girilir.
Taşınırın, dava dosyasında hangi tarafa ait olduğunu belirlemek için “Sahibi” liste
düğmesinden taraf seçilir.
Taşınırın cinsi eşya ise, “Marka”, “Model”, “Plakası”, “Yılı” metin alanları pasif
görüntülenir. Taşınmazın cinsi araba ise, bu metin alanları bilgi girilmek üzere aktif
görüntülenir.
“Toplam” metin alanına bilgi girilemez, bu alanda “Kıymeti (TL)” ve “Adedi”
alanlarındaki değerlerin çarpımından elde edilen değer sistem tarafından görüntülenir.
“Ekle” düğmesi tıklandığında girilen bilgiler ekranın üst kısmındaki tabloda listelenir.
Listedeki bir kaydı silmek veya kayıtta düzeltme yapmak için, listeden kayıt seçilir ve
“Sil” veya “Güncelle” düğmesi tıklanır.
Yapılan işlemler “Kaydet” düğmesi tıklanarak sisteme kaydedilir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Dava Açılış İşlemleri] ekranına dönülür.
[Dava Açılış İşlemleri] ekranında davaya ait trafik bilgisi girmek için “Trafik
Bilgileri” düğmesi tıklandığına [Trafik Bilgileri] ekranı açılır:
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Şekil 97: Trafik Bilgileri
Davayla ilgili olan, “Araç Plaka No” metin alanına plaka bilgisi girilir.
“Olay Tarihi” liste düğmesinden ise olay tarihi seçilir. “Taraf” liste düğmesi tıklanır
ilgili taraf seçilir “Ekle” düğmesine tıklanır. Kaydedilen bilgiler ekranın üst kısmındaki
tabloda görüntülenir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Dava Açılış İşlemleri] ekranına dönülür.
[Dava Açılış İşlemleri] ekranında davaya ait alacak bilgisi girmek için “Alacak
Miktarı Girişi” düğmesi tıklandığında [Alacak Bilgileri] ekranı açılır.
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Şekil 98: Alacak Bilgileri
Alacak Türk Lirası cinsinden ise “Toplam Miktar (TL)” zorunlu alanına dava miktarı
girilir. “Para Türü” liste düğmesi ile görüntülenen alandaki değer, ekran açıldığında “TRL
Türk Lirası”dır.
“Kaydet” düğmesine tıklanır.
“Kapat” düğmesine basılarak ana ekrana dönülür.
Alacak döviz cinsinden kaydedilecek ise “Toplam Miktar (TL)” zorunlu alanı pasif
olarak görüntülenir. “Para Türü” liste düğmesinden döviz cinsi seçilir, “Kur” alanına kur
miktarı kaydedilir. “Kur Tarihi” zorunlu alanına kaydedilen kurun tarihi, alacak miktarı
“Miktarı” alanına girilir. Miktar girilirken sistem tarafından “Toplam Miktar (TL)” zorunlu
alanında davanın Türk Lirası cinsinden değeri hesaplanarak, görüntülenir.
“Kaydet” düğmesine tıklanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Dava Açılış İşlemleri] ekranına dönülür.
[Dava Açılış İşlemleri] ekranında iş davası bilgisinin girmek için “İş Davaları
Bilgileri” düğmesi tıklandığında [İş Davaları Bilgileri] ekranı açılır:
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Şekil 99: İş Davaları Bilgileri
“Dava Tarihi”, “Olay Tarihi”, “Aktin Feshi Tarihi”, “Temerrüt Tarihi” ve “Sigorta
Başlangıç Tarihi” bilgileri ilgili alanlara girilir.
“Kaydet” düğmesine tıklanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Dava Açılış İşlemleri] ekranına dönülür.
[Dava Açılış İşlemleri] ekranında varsa dosyanın ilgili olduğu dosya bilgilerini
kaydetmek için “İlgili Dosya Bilgileri” düğmesi tıklandığına [İlgili Dosya Bilgileri] ekranı
açılır:

Şekil 100: İlgili Dosya Bilgileri
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İlgili dosyanın bir dava dosyası mı, değişik iş dosyası mı oluğu bilgisi ilgili opsiyon
kutusu işaretlenerek belirlenir. “Birim Adı” alanından dosyanın ait olduğu mahkeme bilgisi
belirlenir.
“Dosya No” alanından belirlenen mahkemenin dosyaları arasından dosya bulunur.
“Ekle” düğmesine tıklanır. Kaydedilen bilgiler ekranın üst kısmındaki tabloda
listelenir.
Listedeki bir kaydı silmek veya kayıtta düzeltme yapmak için, listeden kayıt seçilir ve
“Sil” veya “Güncelle” düğmesi tıklanır.
Yapılan işlemler “Kaydet” düğmesi tıklanarak sisteme kaydedilir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Dava Açılış İşlemleri] ekranına dönülür.
[Dava Açılış İşlemleri] ekranında varsa dosyanın ilgili olduğu icra dosyası bilgilerini
kaydetmek için “İcra Dosyası Bilgileri” düğmesi tıklandığında [İcra Dosyası Bilgileri] ekranı
açılır:

Şekil 101: İcra Dosyası Bilgileri
İlgili icra dairesi “İcra Dairesi” liste düğmesinden seçilir.
“Dosya No” alanına icra dairesine ait dosya bilgisi girilir. Gerekirse bu dosyadan
“Taraf Kopyala” düğmesi tıklanarak taraf bilgisi kopyalanır.
“Ekle” düğmesine tıklanır. Kaydedilen bilgiler ekranın üst kısmındaki tabloda
listelenir.
Yapılan işlemler, “Kaydet” düğmesi tıklanarak sisteme kaydedilir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Dava Açılış İşlemleri] ekranına dönülür.
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[Dava Açılış İşlemleri] ekranında dava açılışı sırasında yapılan tahsilatın taraflar adına
kaydını yapmak için [Harç/Masrafa Taraf Eklenmesi] düğmesi tıklandığında [Harç İşlemleri]
ekranı açılır:

Şekil 102: Harç İşlemleri
Ekran açıldığında yapılan harç tahsilatı bilgisi, “Tahsilat İşlemleri” bloğundaki tabloda
listelenir.
Tablodan yapılan tahsilat bilgisi işaretlenir.
“Taraf Bilgileri” bloğundaki liste düğmesinden taraf rolü seçildiğinde, taraf/tarafların
adı, soyadı, sıfatı yandaki tabloda görüntülenir. Tahsilatı yapan taraf bilgisi “Ekle/Çıkar”
sütunu işaretlenerek seçilir ve “Güncelle” düğmesi tıklanır.
Yapılan işlemler “Kaydet” düğmesi tıklanarak sisteme kaydedilir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Dava Açılış İşlemleri] ekranına dönülür.
“Tensip Zaptı Hazırlanması” düğmesi tıklanır. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0
“Tebligat Zarf Davetiye Hazırla” düğmesi tıklanır. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Dava Açılış İşlemleri] ekranından çıkılır.

Dava Açılış İşlemleri (hkm_dac_0010)
[Dava Açılış İşlemleri] ekranı dava bilgilerinin güncellenmesi ya da dosyaya yeni bilgi
girişi yapılmasını sağlayan ekrandır.
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Şekil 103: Dava Açılış İşlemleri
“Dosya Bilgileri” bloğunda bulunan “Dosya Ayrıntı Bilgileri” düğmesine tıklanır
“Dosya Ayrıntı Bilgileri” ekranı açılır.
“Dosya Evrak Bilgileri” düğmesi tıklanır açılan ekranda dosya evraklarına ulaşılır.
“Taraf Ayrıntı Bilgileri” düğmesi tıklanır ve taraf bilgi ekranı görüntülenir.
Dosyaya ait bilgiler ilgili düğmeler tıklanarak sisteme girilir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Dava Açılış İşlemleri] ekranından çıkılır.

Dava Tensip Zaptının Hazırlanması (dhz_00101)
[Dava Tensip Zaptının Hazırlanması]; tensip zaptının daha önceden tanımlanmış
tensip kararları içerisinden seçilerek kaydedilmesi ve oluşturulan tensip listesinden tensip
zaptının hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Tensip zaptı ile duruşma gününe kadar;
ilgili yerlere müzekkerelerin yazılması ve taraflara duruşma gününü belirten davetiyelerin
gönderilmesi, davalıya davacının dilekçe örneğinin gönderilmesi işlemlerinin yapılması
gerekmektedir. Mahkeme Kaleminde, dava dosyasını hazırlık işlemleri için teslim alındıktan
sonra tensip zaptının hazırlanması ekranıdır.
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Şekil 104: Dava Tensip Zaptının Hazırlanması
[Dava Tensip Zaptının Hazırlanması] ekranı açıldığında, “Evrak Hazırlama” bloğunda
bulunan “Şablon” liste düğmesine tıklanır ilgili şablon seçilir, “Onay Listesi Düzenle”
düğmesi tıklanır açılan ekranda evrakı onaylayacak kullanıcılar seçilir. Ekran İşleyişi İçin
Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Tensip Seç” düğmesi tıklanır. Uygun tensip seçilir.
“Tensip Seç” düğmesine tıklandığında [Tensip Arama] ekranı açılır.

168

Şekil 105: Tensip Arama Ekranı
“Standart Tensip Seç”, “Birim Tensipten Seç”, “Bütün Tensip Kararları” opsiyon
kutularından uygun olan işaretlenir.
“Standart Tensip Türü “ liste düğmesi seçilir.
“Tensip Açıklaması” alanına metin girilir.
“Sorgula” düğmesine tıklanır.
Tablodan ilgili tensip türü seçilir. “Tamam” düğmesine tıklanır.
“Kapat” düğmesine tıklanır.[Dava Tensip Zaptı Hazırlanması] ekranına dönülür.
“Duruşma Günü Ver” düğmesi tıklanır. Duruşma günü belirlenir. Ekran İşleyişi İçin
Bakınız 0
“Kaydet” düğmesine tıklanır. Hazırlanan belgeyi görmek için “Belge Düzenle”
düğmesi tıklanır, “Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanır belge onaya sunulur.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Dava Tensip Zaptının Hazırlanması] ekranından
çıkılır.
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Taraf Vekil İşlemleri Alt Modülü
Taraf işlemlerinin ve vekil işlemlerinin yapıldığı alt modüldür ve şu ekranlardan
oluşur.
Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi
Avukat Kayıt/Güncelleme İşlemleri
Vekil Adres Bilgisi Ekleme/Güncelleme
Hatalı Kaydedilen Vekilin Silinmesi

Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi (trf_0110)
[Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi] ekranı; duruşma sırasında veya sonunda
ilgili dava dosyasına yeni taraf eklenmesi, mevcut taraf bilgilerinin değiştirilmesi, vekil
bilgilerinin güncellenmesi ve görüntülenmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 106: Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi
[Taraf Ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi] ekranı açılır.
“Dosya Bilgileri“ bloğundaki metin alanlarına ve tablolara sistem tarafından otomatik
olarak bilgi getirilir.
“Dosyaya Taraf Ekle” düğmesi tıklanarak dava dosyasına taraf eklenir.
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Şekil 107: Dosya Taraf Kaydetme/Görüntüleme/Güncelleme İşlemleri
[Dosya Taraf Kaydetme/Görüntüleme/Güncelleme İşlemleri] ekranında “Dosyadaki
Sıfatı” alanı, sisteme kaydedilecek olan tarafın dosyadaki rolünü belirlemek için kullanılır ve
zorunlu bilgi girişi alanıdır.
Ekranda “Taraf Türü” bloğunda “Şahıs” ve “Kurum” opsiyon kutuları bulunmaktadır.
İlgili taraf türüne göre “Şahıs” ve “Kurum” opsiyon kutularından seçim yapılır.
Eğer dosyaya eklenecek olan taraf şahıs ise “şahıs” opsiyon kutusu işaretlenir.
Dosyaya taraf olarak kaydedilecek olan şahısla ilgili bilgileri girmek üzere “Kimlik
Ana Bilgileri”, “Nüfus Bilgileri”, “Kayıtlı Adres Bilgileri” ve “Ehliyet Bilgileri” ile “Diğer
Bilgiler” sekmelerinde bilgi girişleri yapılır.
“Kimlik Ana Bilgileri” sekmesinde bulunan “T.C. Kimlik No”, “Adı”, “Soyadı” ve
“Kod Adı” alanları zorunlu metin alanlarıdır.
Bu metin alanlarına bilgi girişi yapılırken “Adı” ve “Soyadı” metin alanlarını
doldurmak yeterlidir.
Diğer metin alanları ise, taraf hakkında yeterli bilgiye sahip olunduğu takdirde
doldurulabilir.
Yine tarafla ilgili nüfus bilgileri sisteme kaydedilecekse ekranda bulunan “Nüfus
Bilgileri” sekmesi tıklanır.
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Şekil 108: Dosya Taraf Kaydetme/Görüntüleme/Güncelleme İşlemleri
Nüfus bilgileri bloğunda taraf ile ilgili nüfus bilgilerinin aktarılacağı metin alanları
bulunmaktadır.
Eğer bu bilgiler mevcut ise ilgili alanlara bilgi girişi yapılır.
Sisteme nüfus bilgisi kaydedildikten sonra, adres bilgilerinin kaydı için “Kayıtlı Adres
Bilgileri” sekmesi tıklanarak “Adres Bilgileri” bloğuna geçilir.
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Şekil 109: Dosya Taraf Kaydetme/Görüntüleme/Güncelleme İşlemleri
“Adres Türü” liste düğmesi tıklanır. Dosyaya kaydedilecek tarafın adres türü liste
düğmesinden seçilir.
Sisteme kaydedilmekte olan adres yazışmalarda kullanılacaksa “Adresi Bu Dosya İçin
Yazışma Adresi Yap” opsiyon kutusu işaretlenir.
Adres alanına ilgili adres bilgisi girilerek “Kayıtlı Adresler” bloğunun sağında bulunan
“Listeye Ekle” düğmesi tıklanır.
“Kayıtlı Adresler” bloğuna tarafın adresi aktarıldıktan sonra tarafın varsa ehliyet
bilgilerini girmek için “Ehliyet Bilgileri” sekmesi tıklanır.
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Şekil 110: Dosya Taraf Kaydetme/Görüntüleme/Güncelleme İşlemleri
[Taraf Kaydetme/Görüntüleme/Güncelleme İşlemleri] ekranında “Ehliyet Bilgileri”
bloğu yer almaktadır.
Tarafın ehliyet bilgilerini girmek için “Ehliyet Tarihi” ve “Ehliyet No” metin alanları
ve ehliyetin “Sınıfı” bilgi girişi alanı bulunmaktadır.
Ehliyet bilgileri bu alanlara girilir.
Ehliyet bilgisi girildikten sonra tarafla ilgili diğer bilgileri girmek üzere “Diğer
Bilgiler” sekmesi tıklanır.
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Şekil 111: Dosya Taraf Kaydetme/Görüntüleme/Güncelleme İşlemleri
“Diğer Bilgiler” bloğunda tarafla ilgili vergi numarası, pasaportu ve bağlı olduğu
kurum bilgileri ile ilgili metin alanları bulunmaktadır.
Eğer tarafın ilgili bilgileri biliniyorsa bu metin alanları doldurulur.
Ekranın sağ alt kısmında bulunan “Kaydet” düğmesi tıklanarak taraf kaydetme işlemi
başarı ile gerçekleştirilmiş olur.
“Kapat” düğmesi tıklanır [Dosya Taraf Kaydetme/Görüntüleme/Güncelleme İşlemleri]
ekranından çıkılır.
[Taraf Ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi] ekranına dönülür.
“Taraf Bilgileri Güncelle” düğmesi tıklanarak taraf bilgileri güncelleme işlemi yapılır.
“Tarafa İlgili Taraf Ekle“ düğmesi tıklanarak taraf kaydına taraf eklemesi sağlanır.
“Başka Kişi/Kurumla Değiştir” düğmesi tıklanarak kişiler kurumla değiştirilir.
“Tarafa Vekil Ekle” düğmesi tıklanarak taraf kayıtlarına vekil atanır.
Dava dosyasının her aşamasında taraf bilgilerini güncellemek için [Taraf Ve Tanık
Bilgilerinin Güncellenmesi] ekranı kullanılmaktadır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Taraf Ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi]
ekranından çıkılır.
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Bölüm Soruları
Dava açılış ekranlarına ilişkin ekran görüntüsü.(Soru metinleri için hazırlanmıştır.)

1)Yukarıda gösterilen “Dava açılış İşlemleri” ekranında aşağıda belirtilenlerden
hangisi yapılamaz.
a)Tebligat hazırlanabilir.
b)Taraf bilgileri ekranına ulaşılarak taraf bilgileri kaydedilir yahut kayıtlı bilgiler
güncellenebilinir.
c)İş hukukuna ilişkin dava ve işlerde tarafların sigorta bilgileri sisteme
kaydedilebilinir.
d)Gayri menkul davalarında taşınmaz ile ilgili ada pafta numaraları girilebilinir.
e)Onay Listesi düzenlenebilir hakime dosya atanabilinir..
2)Yukarıda ekrana yansıtılan dava açılış işlemleri ekranının da dava türü “alacak
olarak belirtilmiştir. Öncelikle bu dava türü hangi birim tarafından girilmiştir. Mahkeme
tarafından bu ekran vasıtasıyla güncellenerek başka bir dava türü belirlenebilinir mi ?
a) Tarama birimi tarafından girilmiştir. Mahkeme bu ekran vasıtasıyla güncelleyemez
b)Vezne birimi tarafından girilmiştir. Mahkeme güncelleyebilir.
c)Dosyaya avukat portalınca girilmiştir güncellenir..
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d)Tevzi birimince ilk dava açılırken girilmiştir. Mahkeme tarafından dava türü
değiştirilebilinir.
e)Hakim tarafından belirlenir. Yargıtay günceller.
3)
yapılamaz?

Aşağıdaki örneği yansıtılan ekrandan yola çıkılarak hangi sistem işlemi

a)Tarafın cinsiyeti belirlenir.
b)Tarafın kimlik bilgileri güncellenebilinir
c)Tarafın adres bilgileri güncellenebilinir.
d)Tarafın davacı yada davalı olduğu belirlenebilir.
e)Tarafa vekil atanabilinir.
4) Uyap ekranlarında mevcut olan ve zorunlu alan olarak doldurulması belirlenen
bütonlarda hangi noktalama işareti bulunur.
a. (-)
b.(%)
c. (*)
d. (,)
e. (“)
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5)……………………….] tevzi edilmiş ve esas numarası verilerek mahkemelere
dağıtımı yapılmış dosyalara girilmesi gereken bilgilerin girilmesi işlemlerinin kapsayan
ekrandır. Bu ekranda işlem yapılabilmesi için [Dosya Evrak Kayıt İşlemleri] ekranında dava
dilekçesinin dosyaya kaydedilmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir.
a.Tevzi işlemleri
b.Dava açılış işlemleri
c.Genel Dava işlemleri
d. Taraf vekil İşlemleri
e. Dosya ayrıntı işlemleri

Cevaplar.1)E,2)E 3)E,4)C,5)B
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8: TEBLİGAT MODÜLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.
2.
3.
4.

Tebligatın nasıl hazırlanması gerektiğini
Teblgat sonucunun nasıl sisteme kaydedildiğini
Tebligat posta tevdi listelirinin hazırlanma şekillerini,
Açık ve kapalı tebligat tanımlarını,
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
nelerdir?
2.
3.
4.

Açık ve kapalı tebligat neyi ifade eder hazırlanma aşamasındaki farklılıklar
Tebligat tevdii listesi ne işe yarar nasıl hazırlanır?
Tebligat sonucu nasıl kaydedilir?
Gelen postalar nasıl sorgulanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tebligat ve posta işlemleri

Hazırlanan dava ve
unsurlarının tebligat
aşamaları ve posta
işlemlerinin yapılması
konusunda beceri
kazanılması

Ekran görüntüleri ve
uygulama çalışmaları
izlenilerek ders sunumları
vasıtası ile kazanım
geliştirilebilinir.
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[Tebligat] modülü, dava öncesinde (tensip zaptı gereğince), davanın görülmesi
sırasında veya dava sonunda, ilgililerin duruşmaya veya Mahkeme Kalemi’ne çağrılması ya
da alınan kararların bildirilmesi için yapılması gereken tebliğ işlemlerinin otomasyon
ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. “Tebligat” modülü aşağıda listesi verilmiş ve
açıklanmış ekranlardan oluşmaktadır:
Tebligat Zarf/Davetiye Hazırlanması
Tebligat Sonucunun Kaydedilmesi
Posta Birimine Uyarı Yazısı Hazırlanması
Yurt Dışı Tebligat İçin Bakanlığa Üst Yazı Hazırlanması
Yurt Dışındaki Yabancılara Tebligat Hazırlanması
Tebligat Zarf / Davetiye Hazırlanması
İlanen Tebligat Kaydının Yapılması
İlan Tarihinin Kaydedilmesi
Tebligat Posta Tevdi–Yeni Liste Oluşturma
Tebligat Arama
Posta İşlemleri Alt Modülü


Posta Gönderilme Bilgi Girişi



Posta Alınması İşlemi



Tebligat Posta Tevdi–Genel Liste İşlemleri



Rapor Parametreleri



Gelen Postaların Sorgulanması

Tebligat Zarf Davetiye Hazırlanması (tbl_0111)
[Tebligat Zarf/Davetiye Hazırlanması]; Hukuk Mahkemelerinde ara kararlarda veya
adli bir işlem için gereken durumlarda yapılması öngörülen tebligat bilgilerinin kaydedilmesi
ve tebligat zarfının/davetiyesinin hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
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Şekil 112: Tebligat Zarf/Davetiye Hazırlanması
[Tebligat Zarf Davetiye Hazırlanması] ekranında “Evrak Bilgileri” bloğundaki
“Tebligat Türü” zorunlu liste düğmesinden uygun tebligatı türü seçilir.
“Tebligat Türü” zorunlu liste düğmesinden yapılan seçime göre “Şerh Türü” zorunlu
liste düğmesinde şerh türü sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir.
“Tebligat Tipi” zorunlu liste düğmesinden uygun seçim yapılır.
Herhangi bir evrak tebliğ edilecek ise “Tebliğ Edilecek Evrak” düğmesi tıklanır ilgili
evrak seçilir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0
“Tebligat Yapılacak Kişi(ler) ve Adres(ler)i” bloğundaki tablodan tebligat yapılacak
kişi/kişiler liste alanında bulunan opsiyon kutuları tıklanır seçilir. Listelenen tüm kişilere
tebligat hazırlanmak istenirse; “Hepsini Seç” opsiyon kutusu işaretlenir. Listede bulunan
kişilere tebligat hazırlanabilmesi için taraf kaydı işlemleri esnasında “Adresi Bu Dosya İçin
Yazışma Adresi Yap” opsiyon kutusu işaretlenmiş olmalıdır. Bu şekilde kaydı yapılan taraflar
“Tebligat Yapılacak Kişi(ler) ve Adres(ler)i” liste alanında mor renkli olarak görülmektedir.
“Tebligat Yapılacak Kişi(ler) ve Adres(ler)i” bloğundaki tablodan yapılan seçim,
“Hepsini Kaldır” düğmesine tıklanarak geri alınır.
İstendiği takdirde “Tebligat Şerhi” metin alanına bilgi girilir.
Hazırlanan tebligat için posta masrafı kaydı yapılabilmesi için “Posta Masrafı”
düğmesi tıklanır açılan [Posta Masraf işlemleri] ekranında zorunlu olan “Cinsi” liste düğmesi
tıklanır seçim yapılır; “Masrafın Sahibi” zorunlu liste düğmesi tıklanır ilgili taraf seçilir.
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“Kaydet” düğmesi tıklanır. “Kapat” düğmesi tıklanır [Posta Masraf işlemleri] ekranından
çıkılır.
“Zarf/Davetiye Hazırla” düğmesine tıklanır. Zarf/Davetiye hazırlama işlemi
tamamlanmış olur. Hazırlanan zarf/davetiyeyi ekranda görmek için tablodan ilgili kişiye ait
tebligat bilgisi işaretlenerek “Seçilen Evrakı Göster/Yazdır” düğmesine tıklanır. Açılan
ekranda zarf/davetiyenin çıktısını almak için “Yazdır” düğmesine tıklanır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Tebligat Zarf Davetiye Hazırlanması] ekranından
çıkılır.

Tebligat Sonucunun Kaydedilmesi (TBL_0080)
[Tebligat Sonucunun Kaydedilmesi]; daha önceden yapılan bir tebligatın posta
biriminden dönen tebliğ mazbatası bilgilerinin ve tebligat sonucun kaydedilmesi işleminin
yapıldığı ekrandır.

Şekil 113: Tebligat Sonucunun Kaydedilmesi
[Tebligat Sonucunun Kaydedilmesi]; ekranında işlem yapabilmek için PTT tarafından
fiziksel ortamda getirilen tebliğ mazbatasının sisteme aktarılması gerekir. Bunun için evrak
tarandıktan sonra “Dosya Evrak Kayıt İşlemleri” ekranından “Evrak Tür”, “Tutanak” ve
“Evrak Tipi”: “Tebliğ Mazbatası” liste düğmelerinden seçilerek kayıt işlemi yapıldığında
[Tebligat Arama] ekranı açılır kaydı yapılacak tebligat seçilir. İlgili tebligat seçilip “Ekran
Aç” düğmesi tıklanır. [Tebligat Sonucunun Kaydedilmesi] ekranı açılır. “Gelen Evrak
Bilgileri” bloğundaki alanda [Dosya Evrak Kayıt İşlemleri] ekranında girilen bilgiler
görüntülenir.
185

“Gelen Evrak Bilgileri” bloğunda evrakı ekranda görmek için “Evrakı Göster”
düğmesi tıklanır.
Evrakı getiren kişi bilgilerine ulaşmak için “Evraka Konu Olan Kişi Listesi” düğmesi
tıklanır. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Tebligat Bilgileri” bloğunda yapılan tebligata ait sistemde kayıtlı bilgiler pasif olarak
görüntülenir.

Tebligat Posta Tevdi–Yeni Liste Oluşturma (Tbl_0130)
[Tebligat Posta Tevdi - Yeni Liste Oluşturma], ilgili mahkemenin posta ile giden
tebligatlarının listelendiği ve liste hazırlandığı ekrandır.

Şekil 114: Tebligat Posta Tevdi–Yeni Liste Oluşturma
[Tebligat Posta Tevdi–Yeni Liste Oluşturma] ekranı açıldığında yapılan tüm
tebligatlar sistem tarafından listelenir.
Tablodan posta tevdi listesine alınacak tebligat/tebligatlar “Posta Tevdii Ekle”
sütunundaki opsiyon kutuları işaretlenmek suretiyle seçilip, “Posta Tevdii Listesi Oluştur”
düğmesi tıklanır. Ekrandaki tüm tebligatları listeye almak için “Hepsini Seç”, hepsini seçme
işleminden vazgeçmek için “Hepsini Bırak” düğmesi tıklanır.
Posta Tevdii Listesi sistem tarafından oluşturulduğunda, “Evrakı Göster” düğmesi
aktif hâle gelir.
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“Evrakı Göster” düğmesine tıklanarak hazırlanan listenin ekranda ön izlemesi yapılır.
İstenilirse yazıcıdan çıktısı alınır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Tebligat Posta Tevdi–Yeni Liste Oluşturma] ekranı
kapatılır.

Tebligat Arama (tbl_0011)
[Tebligat Arama] ekranı ilgili dosya için belli tebligat statülerine göre arama yapılıp
tebligat bilgilerinin görüntülendiği ekrandır.

Şekil 115: Tebligat Arama
[Tebligat Arama] ekranında “Dosya Bilgileri” bloğunda bulunan bilgiler sistem
tarafından getirilmektedir ve pasiftir.
“Tebligat Statüsü” liste düğmesi tıklanır, listeden ilgili tebligat statüsü seçilir.
“Sorgula” düğmesi tıklanır seçilen tebligat statüsüne uygun tebligat kayıtları liste
alanına sistem tarafından getirilir.
Liste alanından bilgilerine ulaşılmak istenen tebligat seçilir “Seçili Tebligat Bilgilerini
Göster” düğmesi tıklanır [Tebligat Ayrıntı Bilgileri] ekranı açılır.
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Şekil 116: Tebligat Ayrıntı Bilgileri
[Tebligat Ayrıntı Bilgileri] ekranı “Kapat” düğmesi tıklanarak kapatılır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Tebligat Arama] ekranından çıkılır.

Posta İşlemleri Alt Modülü
Birimlere ait dosyalarla ilgili posta işlemlerinin yapıldığı alt modülüdür ve şu
ekranlardan oluşur.
Posta Gönderilme Bilgi Girişi
Posta Alınması İşlemi
Tebligat Posta Tevdi–Genel Liste İşlemleri
Rapor Parametreleri
Gelen Postaların Sorgulanması

Posta Gönderilme Bilgi Girişi (Pst_0010)
[Posta Gönderilme Bilgileri Girişi] ekranı, gönderilen posta ile ilgili tüm bilgilerin
kaydedildiği ekrandır. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0

Posta alınması işlemi (pst_0020)
[Posta Alınması İşlemi] ekranı, posta ile gelen hukuk dava dosyaları ve talimat
dosyaları ile ilgili tüm posta bilgilerinin kaydedildiği ekrandır. Ekran İşleyişi İçin Bakınız
Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.

188

Tebligat Posta Tevdi-Genel Liste İşlemleri (Tbl_0140)
[Tebligat Tevdi - Genel Liste İşlemleri]; ilgili mahkemenin istenilen tarih aralığında
tebligat posta tevdi listesinin görüntülendiği, mersule numaralarının atandığı ve kaydedildiği
ekrandır.

Şekil 117: Tebligat Posta Tevdi - Genel Liste İşlemleri
“Tarih Aralığı” alanına hangi tarihler arasında liste alınmak isteniyorsa, başlangıç
tarihi ilk alana olmak kaydıyla girilir veya listelenerek takvimden tarih seçilir. Bir günlük liste
almak için her iki alana da aynı tarih girilerek “Sorgula” düğmesi tıklanır.
“Tarih” ve “Tebligat Sayısı” bilgileriyle tebligatlar tabloda listelenir.
Listeden bir tebligata ait Posta Masraflarına ulaşmak için, o satırdaki tebligat bilgisi
işaretlenerek “Posta Masraf” düğmesi tıklanır. Seçilen tebligata ait mersule no kaydetmek için
“Seçilene Mersule No Ata” düğmesine tıklanır ve posta tevdii listesine verilecek olan
tebligatlar listesi ekranda görüntülenir:
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Şekil 118: Tebligat Posta Tevdii- Mersule Atama
“Sıralı Mersule Ata” düğmesine basıldığında listedeki tüm tebligatlara belirlenen
numaradan başlayarak sırayla mersule numarası atanır ve Mersule Numarası sütununda
görüntülenir.
Listeden tek tek seçim yapılarak tebligata mersule numarası vermek için tablodan
tebligat bilgisi işaretlenerek “Seçilene Mersule Ata” düğmesi tıklanır ve mersule numarası
atanır.
“Mersule Numarasını Kaydet” düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır.
“Evrakı Göster” düğmesine tıklanarak hazırlanan listenin ekranda ön izlemesi yapılır.
İstenilirse yazıcıdan çıktısı alınır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak, yapılan işlemi diğer tebligatlara uygulamak için
[Tebligat Tevdi - Genel Liste İşlemleri] ekranına dönülür.
[Tebligat Tevdi - Genel Liste İşlemleri] ekranında “Yeni Liste Oluşturma” düğmesine
tıklanarak ekran boşaltılır ve liste hazırlamak için işlemler tekrarlanır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Tebligat Posta Tevdi - Genel Liste İşlemleri]
ekranından çıkılır.

Rapor Parametreleri:
Belirlenen tarihte yapılan posta tevzi “Dağıtım Listesi” raporunun hazırlandığı
ekrandır.
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Şekil 119: Rapor Parametreleri
[Rapor Parametreleri] ekranında “Posta Tevzii (Dağıtım) Listesi” bloğunda bulunan
“İlk Tarih” metin alanına ilgili tarih seçilir ya da girilir.
“Tamam” düğmesine tıklanır.
Ekranda o güne ait dosya bazında tebligat ücreti ve toplamlarını, ilgili kişi bilgilerini
içeren “Posta Tevzi (Dağıtım) Listesi Raporu” görüntülenir, istenirse yazıcıdan çıktısı alınır.

Gelen Postaların Sorgulanması (Pst_0050)
[Gelen Postaların Sorgulanması] sorgulandığı ekrandır.
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Şekil 120: Gelen Postaların Sorgulanması
“Posta Arama Kriterleri” bloğunda bulunan “Havale/Koli Gönderilen Dosya Bilgileri”
alanındaki “Birim Adı”, liste alanına “...” arama düğmesi tıklanır ve birim seçilir, “Dosya
Türü” liste düğmesi tıklanır seçim yapılır, “Dosya No” metin alanına dosya no girilir, “Posta
Yatırılma Tarih Aralığı” metin alanlarına bilgi girilir, “Yatırma No” metin alanına bilgi girilir,
alanların her biri bir sorgulama kriteridir.
“Sorgula” düğmesi tıklanır posta bilgileri sistem tarafından “Posta Liste” alanına
getirilir.
“Kapat” düğmesi tıklanır [Gelen Postaların Sorgulanması] ekranından çıkılır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik:
Bu Bölümde adli makamlar tarafından hazırlanan tebligatın hazırlanma şeklini ayrıca
mahkeme kalemine gönderilen posta gönderilerinin sistem bazlı sorgulamalarını açık ve
kapalı tebligat farklılıklarını ve ihtiva ettikleri unsurlara ilişkin ekran çalışmalarını yukarıdaki
sayfalarda tetkik ettik.
Özellikle tebligat modülünde vurgulanması gereken unsur, açık tebligatın sadece
duruşma günü ya da mahkemece ilgilisine gönderilen bir ihtarı ya da şerhi içerdiği, ancak
kapalı tebligatın bu unsurların yanında içeriğinde muhatabına ulaştırılmak üzere evrak ihtiva
ettiği unutulmamalıdır. Örneğin dava dilekçesi kapalı tebligatla gönderilirken taraflara
mahkeme masraflarını yatırmalarına ilişkin yapılacak tebligat içeriğinde herhangi bir dilekçe
ya da evrak içermediğinden açık tebligat yöntemi ile gönderilir.
Sistem üzerinden kapalı tebligat düzenlendiğinde sistem zorunlu olarak “tebliğ
edilecek evrak” kutucuğu ile tebligat içine girmesi gereken evrakı kullanıcıya seçtirir.
Posta tevdi listeleri genel olarak mahkemelerce hazırlanan tebligatların düzenli bir
şekilde listelenerek barkod numaralı ile Posta işletmelerine teslim edilmesi aşamasında
hazırlanır. Bir sureti posta işletmelerine teslim edilirken diğer suretine posta işletmesince
teslim alındığına dair şerh düşülerek mahkeme görevlisine iade edilir.
Posta işletmeleri ile kurulan entegrasyon vasıtasıyla tebligatın ilgilisine ulaşıp
ulaşmadığını her aşamada hangi suretçe olduğunu UYAP sistemi tebligat menüsü altında
bulunan tebligat arama ekranından görebiliriz.
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Bölüm Soruları
……………. Modülü , dava öncesinde (tensip zaptı gereğince), davanın görülmesi sırasında
veya dava sonunda, ilgililerin duruşmaya veya Mahkeme Kalemi’ne çağrılması ya da alınan
kararların bildirilmesi için yapılması gereken posta ve bildirim işlemlerinin otomasyon
ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.
1)Yukarıdaki metinde boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.?
a.Müzekkere
b.Tebliğ
c.temyiz
d.tebellüğ
e.Tebligat
2)Kapalı Tebligat ile açık tebligat arasındaki fark nedir.?
a)Açık tebligat renkli kağıda kapalı tebligat beyaz kağıda basılır.
b)Açık Tebligat yurt içi için kapalı tebligat yurt dışına yapılacak tebliğler için kullanılır.
c)Açık tebligat muhteviyatında evrak yada belge içermezken kapalı tebligat içeriğinde evrak
ve belge ihtiva eder.
d)Açık tebligat gerçek kişilere kapalı tebligat Kamu tüzel kişilerine gönderilir.
e)Açık tebligat ile tüm yargı tebligatları yapılırken kapalı tebligatla Bilirkişi işlemlerine
ilişkin tebliğler yapılır.
3)Sistem tarafından hazırlanan tebligatın çiktisi nasıl alınır.?
a)zarf davetiye hazırla bütonu ile
b)Seçilen evrakı göster yazdır bütonu ile
c)Belge göster düzenle kutucuğu ile
d)Kaydet Bütonu ile
e)Listele Yazdır bütonu ile
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4-Yukarıya aynsıtılan ekran hangi maksatla kullanılır.
a.

Tebligat hazırlamak için.

b.

Hazırlanan tebligatların çıktısını almak. için

c.

Tebligatların adreslerini eklemek için.

d.

Hazırlanan tebligatların posta listesini düzenlemek için.

e.

Arşiv yapmak için
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5-Yukarıdaki ekranda tebligatın içine konulacak evrak hangi bütonla seçilir.?
a. Tebliğ edilecek evrak bütonu
b.Şerh Türü bütonu
c. Hepsini seç bütonu
D.Zarf davetiye hazırla bütonu
e.Tebligat Tipi bütonu
Cevaplar:1E, 2-C,3-B,4-D,5A
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9:DURUŞMA İŞLEMLERİ MODÜLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1Dava listesinin hazırlanmasını, duruşma zabtının hazırlanarak doküman
editorunce baskısının alınmasını,
2Duruşma günü verilmesini ve değiştirilmesini,
3Bilirkişi modülünü ve sisteme bilirkişi kaydedilmesini,
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Dava listesi nedir nasıl hazırlanır?
Duruşma zabtı nasıl hazırlanır?
Gün verilmesi parametreleri ne işe yaramaktadır?
Bilirkişi Görevlendirmesi ne şekilde yapılır?
İşlemden kaldırma ve dosyanın tekrar işleme alınma aşamaları nelerdir?

.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Duruşma işlemleri bilirkişi
modülü ara karar modülü

Kullanıcı duruşma keşif ve
ara karar modülünün ne
şekilde kullanılacağı
hususları

Ekran görüntüleri ve
uygulama çalışmaları ile
kazanım geliştirilebilinir.
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“Duruşma İşlemleri” modülü, davanın görülmesi sırasındaki duruşma zaptının
hazırlanması, duruşması yapılacak davalar listesinin hazırlanması, keşif işlemleri, bilirkişi
işlemleri, gün verilmesi işlemleri gibi faaliyetlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini
kapsamaktadır. “Duruşma İşlemleri” modülü aşağıda listesi verilmiş açıklanmış alt modül ve
ekranlardan oluşmaktadır.
Dava Listesinin Hazırlanması Görüntülenmesi
Duruşma Zaptının Hazırlanması
Gün Verilmesi Alt Modülü


Gün Verilmesi



Gün Verilmesi Tanım Ekranı



Gün Verilmesi Resmi Tatil Parametre Girişi



Gün Verilmesi Öğle Tatili Parametre Girişi



Gün Verilmesi Parametre Girişi

Reddi Hâkim Alt Modülü


Reddi Hâkim/Kâtip Dilekçesinin Kaydedilmesi



Reddi Hâkim Talep Sonucunun Kaydedilmesi ve İstinkâf İşlemi

Keşif Alt Modülü


Keşif Heyetinin Belirlenmesi



Keşif Sonucunun Kaydedilmesi



Keşif Erteleme Tutanağının Hazırlanması

Bilirkişi Alt Modülü


Bilirkişi Görevlendirmesi



Bilirkişi Teslim Tutanağının Hazırlanması



Sisteme Bilirkişi Ekleme



Bilirkişi Arama



Bilirkişi İncelemesinden Vazgeçilmesi



Bilirkişi Görevlendirmesine Bilirkişi Eklenmesi
201



Bilirkişi Grubu Oluşturma



Bilirkişi Listesi Oluşturma

İşlemden Kaldırma Alt Modülü


Davanın Yeniden İşleme Konulması İşlemi

Ara Karar Alt Modülü


Duruşma Zaptında Belirtilen İşlemlerin Görev Olarak Belirlenmesi



Ara Kararların Listelenmesi



Ara Karar Listeleme ve Güncelleme

Duruşma Sonrası İşlemler

Dava Listesinin Hazırlanması Görüntülenmesi (Drs_Srg_0010)
[Duruşması Yapılacak Davalar Listesinin Hazırlanması], ilgili mahkemede görülecek
olan günlük davaların listesinin hazırlandığı ekrandır.

Şekil 121: Dava Listesinin Hazırlanması/Görüntülenmesi
[Dava Listesinin Hazırlanması/Görüntülenmesi] ekranı açılır.
“Duruşma Listeleme Kriterleri” bloğundaki “Dosya No”, “Duruşma Tarihi/Saati”,
“İşlem Türü” ve “İşlem Sonucu” alanlarına bilgi girişi yapılır.
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“Sorgula” düğmesi tıklanır.
Girilen kriterlere uygun bilgiler “Duruşması Yapılacak Davalar Listesi” bloğundaki
tabloda listelenir.
“Duruşması Yapılacak Davalar Listesi” bloğundaki tablodan istenilen bilginin üzerine
fare ile bir kez tıklanır ve “Duruşma Listesi Raporu Hazırla” ya da “Raporu Göster”
düğmelerine tıklanarak duruşma listesi hazırlanır ve ekranda görüntülenir. İstenirse yazıcıdan
çıktısı alınır.
“Dosya Ayrıntı Bilgileri” düğmesine tıklanarak dava dosyasının ayrıntılı bilgisi
görüntülenir. Ekran işleyişi İçin Bakınız 0
“Kapat” düğmesi
ekranından çıkılır.

tıklanarak

[Dava

Listesinin

Hazırlanması/Görüntülenmesi]

Duruşma Zaptının Hazırlanması (Hkm_Drs_0010)
[Duruşma Zaptının Hazırlanması]; duruşma yapılırken duruşma zaptının hazırlanması
ve dava dosyasına kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Duruşmalar sırasında içinde
duruşma süreci ile ilgili bilgilerin tutulduğu bir duruşma zaptı, zabıt kâtibi tarafından
hazırlanmakta ve duruşma boyunca içi doldurulmaktadır.

Şekil 122: Duruşma Defteri Arama Ekranı
[Duruşma Zaptının Hazırlanması] ekranının açılabilmesi için ilk açılan ekran
[Duruşma Defteri Arama Ekranı]’dır.
[Duruşma Defteri Arama Ekranı]’nında bulunan “Duruşma Listeleme Kriterleri“
bloğunda bulunan “Dosya No“, “Duruşma Tarih/Saati“ metin alanlarına bilgi girişi yapılır,
“İşlem Türü“ liste düğmesi tıklanır ilgili işlem türü seçilir. Bu blokta bulunan alanlara ekran
açıldığı zaman hiçbir bilgi girilmeden “Sorgula“ düğmesi tıklanır ise ilgili güne ait kayıtlar
sistem tarafından “Duruşması Yapılacak Davalar Listesi“ alanına getirilir.
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Duruşması yapılacak dosya “Duruşması Yapılacak Davalar Listesi“ liste alanından
seçilir “Tamam“ düğmesi tıklanır ve sistem tarafından [Duruşma Zaptının Hazırlanması]
ekranı açılır.

Şekil 123: Duruşma Zaptının Hazırlanması
“Evrak Hazırlama” bloğundaki “Onay Listesi Düzenle” alanındaki kullanıcıların
değiştirilmesi isteniyor ise “Onay Listesi Düzenle” düğmesi tıklanır. Ekran İşleyişi İçin
Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Yoklama Listesi” bloğundaki “Yoklama Bilgisi” sütununda bulunan opsiyon kutuları
tıklanarak yoklama bilgileri girilir.
“Kaydet” düğmesine tıklanır.
“Belge Düzenle” düğmesi tıklanarak hazırlanan evrak görüntülenir, şablon üzerinde
değişiklik ve düzenleme yapılabilir.
“Duruşma Günü Ver” düğmesi tıklanır. Duruşma günü belirlenir. Ekran İşleyişi İçin
Bakınız0
“Keşif Günü Ver” düğmesi tıklanır. Keşif günü belirlenir.
“Harç/Masraf Görüntüle” düğmesine tıklanarak o ana kadar yapılmış harç/masraf
ödemeleri listelenir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
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Duruşma esnasında nihai karar verildi ise “Nihai Karar Verildi” opsiyon kutusu
tıklanır; dosya işlemden kaldırıldı ise “İşlemden Kaldırıldı” opsiyon kutusu tıklanır; sistemin
değişiklikleri kaydedebilmesi için “Duruşma Bilgilerini Güncelle” düğmesi tıklanır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Duruşma Zaptının Hazırlanması] ekranından çıkılır.

Gün Verilmesi Alt Modülü
İlgili birim için gün verme, duruşma defteri, keşif defteri ve gün verme
parametrelerinin girildiği alt modüldür ve şu ekranlardan oluşur.
Gün Verilmesi
Gün Verilmesi Tanım Ekranı
Gün Verilmesi Resmi Tatil Parametre Girişi
Gün Verilmesi Öğle Tatili Parametre Girişi
Gün Verilmesi Parametre Girişi

Gün Verilmesi (gnl_0130)
[Gün Verilmesi] ekranı ilgili dosya ve dosyalar için duruşma ve keşif günlerini
kaydedildiği ekrandır.

Şekil 124: Gün Verilmesi
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“Defterin Adı” alanı sistem tarafından otomatik olarak getirilir. Farklı bir defter için
gün verilecekse, “Defterin Adı” liste düğmesinden uygun seçim yapılır. Yapılan defter
seçimine uygun günlere işlem yapılması sağlanır.
“Gün Seçimi” bloğunda bulunan takvimden keşif ya da duruşma için verilecek gün
tıklanarak belirlenir. Belirlenen tarih “Bilgi Girişi” bloğunda bulunan “Tarih” alanında
görüntülenir.
“Bilgi Girişi” bloğunda bulunan “İşlem Türü”, “Başlangıç Saati” zorunlu alanlarına
bilgi girişi yapılır.
Verilen gün ile ilgili açıklamalar “Açıklama” metin alanına yazılır.
“Ekle” düğmesine tıklandığında girilen bilgiler “İşler” bloğunda, daha önceden
verilmiş duruşma günleriyle birlikte listelenir.
“İşler” bloğunda bulunan listede silme işlemi, silinecek bilginin üzerine tıklandıktan
sonra “Sil” düğmesine tıklanması ile gerçekleştirilir.
“İşler” bloğunda bulunan listede güncelleme yani değişiklik yapılması işlemi ise
listede silinecek bilginin üzerine tıklandıktan sonra “Bilgi Girişi” bloğuna bilgi girişi
yapılarak “Güncelle” düğmesine tıklanarak yapılır.
“İşler” tablosundaki listeyi saat bazında sıralamak için “Saat Bazında Sırala” opsiyon
kutusu, dosya numarası bazında sıralamak için “Dosya Bazında Sırala” opsiyon kutusu seçilir.
“Kaydet” düğmesine tıklanarak gün verme işlemi tamamlanır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Gün Verilmesi] ekranından çıkılır.

Gün Verilmesi Tanım Ekranı (Gnl_Tnm_0130)
[Gün Verilmesi Tanım Ekranı] birimde gün verme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi
için defter ve gün tanımlamalarının yapıldığı ekrandır.
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Şekil 125: Gün Verilmesi Tanım Ekranı
[Gün Verilmesi Tanım] ekranı açılır.
Daha önceden sisteme kaydedilmiş olan ilgili bilgileri “Genel Bilgiler” bloğunda pasif
olarak görüntülenir.
Defter bilgisi eklemek için “Defter Bilgileri” bloğunda bulunan “Defter Ekle” düğmesi
tıklanır sistem tarafından [Defter Kaydedilmesi] ekranı açılır.
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Şekil 126: Defter Kaydedilmesi
“Defter Bilgileri” bloğunda bulunan “Defter Adı” metin alanına defter adı girilir,
“İşlem Türleri “ liste alanından işlem türü seçilir “Seç” düğmesi tıklanır.
“Ekle” düğmesi tıklanır oluşturulan defter bilgisi “Kayıtlı Defter Bilgileri” liste
alanına gelir. Eklenen defter bilgisi silinmek istenir ise liste alanından ilgili defter bilgisi
seçilir. “Sil” düğmesi tıklanır.
“Kaydet” düğmesi tıklanır oluşturulan defter bilgileri kaydedilir. “Kapat” düğmesi
tıklanır [Gün Verilmesi Tanım Ekranı] dönülür.
“Gün Verilmesi Parametreleri” bloğunda zorunlu bütün alanlara bilgi girişi yapılır.
“Öğle Tatili Başlangıç Saati” ve “Öğle Tatili Bitiş Saati” metin alanları pasif alanlardır sistem
tarafından getirilir.
“Ekle“ düğmesi tıklanarak girilen bilgiler “Gün Verilmesi Parametreleri” bloğundaki
tabloya eklenir.
“Kaydet” düğmesi tıklanarak girilen bilgiler sisteme kaydedilir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Gün Verilmesi Tanım Ekranı]’ndan çıkılır.
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Gün Verilmesi Resmi Tatil Parametre Girişi (Gnl_Tnm_0050)
[Gün Verilmesi Resmi Tatil Parametre Girişi]; gün verilmesine esas oluşturan resmi
tatil günlerinin yıllık olarak tanımlama işlemlerinin yapıldığı, görüntülendiği ve
değişikliklerin yapıldığı ekrandır.

Şekil 127: Gün Verilmesi Resmi Tatil Parametre Girişi
Resmi tatilin tanımlanacağı yıl “Resmi/Adli Tatil Girişi” bloğundaki “Yıl” metin
alanına girilir.
Tatilin başlama tarihi, “Başlama Tarihi” tarih alanına, bitiş tarihi “Bitiş Tarihi”
zorunlu tarih alanlarına girilir.
“Nedeni” liste düğmesinden, tatil türü seçilir, ‘Ekle” düğmesine tıklandığında yapılan
bilgi girişi “Resmi/Adli Tatil Girişi” bloğundaki tabloda görüntülenir.
Yapılan bilgi girişinde değişiklik yapmak için, “Resmi/Adli Tatil Girişi” bloğundaki
listeden ilgili satır seçilir, ilgili alandaki bilgi değiştirilerek “Güncelle” düğmesine tıklanır.
Gerekli işlemler yapıldıktan sonra “Kaydet” düğmesi tıklanır.
İstenilen bir yıla ait kayıtlı resmi tatil günlerini görüntülemek için “Yıl” metin alanına
yıl bilgisi girilerek “Sorgula” düğmesine tıklanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Gün Verilmesi Resmi Tatil Parametre Girişi] ekranından
çıkılır.
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Gün Verilmesi Öğle Tatili Parametre Girişi (Gnl_Tnm_0050)
[Gün Verilmesi Öğle Tatili Parametreleri Girişi]; gün verilmesine esas oluşturan öğle
tatili zamanlarının yıllık olarak tanımlama işlemlerinin yapıldığı, görüntülendiği ve
değişikliklerin yapıldığı ekrandır.

Şekil 128: Gün Verilmesi Öğle Tatili Parametre Girişi
Öğle tatilin tanımlanacağı yıl “Öğle Tatili Girişi” bloğundaki “Yıl” metin alanına
girilir.
Tatilin başlama tarihi, “Başlama Tarihi” tarih alanına, bitiş tarihi “Bitiş Tarihi”
zorunlu tarih alanlarına girilir.
Öğle tatilinin başlama tarihi, bitiş tarihi, öğle tatili saatleri “Başlama Tarihi”, “Bitiş
Tarihi”, “Öğle Tatili Başlangıç Saati”, “Öğle Tatili Bitiş Saati” zorunlu alanlarına girilir.
“Ekle” düğmesine tıklandığında yapılan bilgi girişi “Öğle Tatili Girişi” bloğundaki tabloda
görüntülenir.
Yapılan bilgi girişinde değişiklik yapmak için, “Öğle Tatili Girişi” bloğundaki listeden
ilgili kayıt seçilir, ilgili alandaki bilgi değiştirilerek “Güncelle” düğmesine tıklanır.
Gerekli işlemler yapıldıktan sonra “Kaydet” düğmesi tıklanır.
İstenilen bir yıla ait kayıtlı öğle tatili bilgilerini görüntülemek için “Yıl” metin alanına
yıl bilgisi girilerek “Sorgula” düğmesine tıklanır.
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“Kapat” düğmesi tıklanarak [Gün Verilmesi Öğle Tatili Parametreleri Girişi]
ekranından çıkılır.

Gün Verilmesi Parametre Girişi (Hkm_Tnm_0080)
[Gün Verilmesi Parametrelerinin Girilmesi]; sistemin gün verirken referans aldığı adli
tatil ve öğle tatili gibi parametrelerin sisteme girildiği ekrandır.

Şekil 129: Gün Verilmesi Parametre Girişi
Adli tatil, resmi tatil ve öğle tatilinin tanımlanacağı yıl “Resmi/Adli Tatil Girişi”
bloğundaki “Yıl” alanına girilir.
Tatilin başlama tarihi, bitiş tarihi “Başlama Tarihi”, “Bitiş Tarihi” zorunlu alanlarına
girilir.
“Nedeni” liste düğmesinden, tatil türü seçilir, ‘Ekle” düğmesine basıldığında yapılan
bilgi girişi “Resmi/Adli Tatil Girişi” bloğunda görüntülenir.
Öğle tatilinin başlama tarihi, bitiş tarihi, öğle tatili saatleri “Başlama Tarihi”, “Bitiş
Tarihi”, “Öğle Tatili Başlangıç Saati”, “Öğle Tatili Bitiş Saati” zorunlu alanlarına girilir.
‘Ekle” düğmesine basıldığında yapılan bilgi girişi “Öğle Tatili Girişi” bloğunda görüntülenir.
Yapılan bilgi girişinde değişiklik yapmak için, “Öğle Tatili Girişi” bloğundaki listeden
ilgili satır seçilir, ilgili alandaki bilgi değiştirilerek “Güncelle” düğmesine tıklanır.
Gerekli işlemler yapıldıktan sonra “Kaydet” düğmesi tıklanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Gün Verilmesi Parametrelerinin Girilmesi] ekranından
çıkılır.
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Tebliğ işlemi gerçekleştirildi ise, “Tebliğ Edildi” bloğundaki, “Tebliğ Tipi”, “Posta
Tebliğ Tipi” liste düğmelerinden uygun kayıt seçilir. Tebligatın yapıldığı tarih, “Tebliğ
Tarihi” tarih alanına girilir, “Tebliğ Edilen Adı”, “Tebliğ Edilen Soyad adı”, “Tebliğ Edilen
Sıfatı” metin alanları doldurulur.
Tebliğ işlemi gerçekleştirilemedi ise “Tebliğ Edilmedi” bloğundaki, “Yapılamama
Sebebi” liste düğmesinden uygun kayıt seçilir, “Edilememe Tarihi” metin kutusu doldurulur.
“Kaydet” düğmesine tıklanarak tebligat sonucu işlemleri sisteme kaydedilir.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Tebligat Sonucunun Kaydedilmesi] ekranından çıkılır.

Keşif Alt Modülü
Keşif işlemlerinin yapıldığı alt modüldür ve şu ekranlardan oluşur.
Keşif Heyetinin Belirlenmesi
Keşif Sonucunun Kaydedilmesi
Keşif Erteleme Tutanağının Hazırlanması

Keşif Heyetinin Belirlenmesi (Ksf_0010)
[Keşif Heyetinin Belirlenmesi]; keşfe katılacak kişilerin belirlenmesi işleminin
yapıldığı ekrandır.

Şekil 130: Keşif Heyetinin Belirlenmesi
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[Keşif Heyetinin Belirlenmesi] ekranı açılır. Daha önce kaydedilmiş olan bilgiler
“Dosya Bilgileri” bloğunda sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir.
“Dosya Ayrıntı Bilgileri” ve “Taraf Ayrıntı Bilgileri“ düğmeleri tıklanarak tarafların
ve dava dosyasının ayrıntılı bilgilerine ulaşılabilir.
“Keşif Bilgileri” bloğundaki “Keşif Listesi” alanına keşif bilgisi sistem tarafından
getirilir.
“Keşif Listesi” alanından ilgili keşif bilgisi üzerine bir kez tıklanarak seçilir ve “Keşif
Heyeti Belirle” düğmesine tıklanır.

Şekil 131: Keşif Heyeti Belirleme
“Personel Listesi“ bloğundaki tablodan mahkeme personelinden keşfe gidecek
personel seçilerek “Ekle” düğmesi tıklanarak “Keşif Heyeti” bloğundaki tabloya aktarılır.
“Taraf Listesi“ bloğundaki tablodan keşfe gidecek taraf seçilip “Ekle” düğmesi
tıklanarak “Keşif Heyeti” bloğundaki tabloya aktarılır.
“Bilirkişi Listesi” bloğundaki “Atama Nedeni“ liste düğmesinden ilgili seçenek seçilir.
Tablodan keşfe gidecek bilirkişi seçilip “Ekle“ düğmesi tıklanarak “Keşif Heyeti” bloğundaki
tabloya aktarılır.
“Sistem Dışı Personel“ bloğundan mübaşir veya başka bir kişi “Ekle” düğmesi
tıklanarak “Keşif Heyeti” bloğundaki tabloya aktarılır.
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“Keşif Heyeti” bloğundaki tablodan istenilen kişiyi silmek için kişinin üzerine fare ile
bir kez tıklanır ve “Kaldır“ düğmesine tıklanır. İşlemler tamamlandıktan sonra “Tamam”
düğmesi tıklanarak [Keşif Heyeti Belirlenmesi] ekranına geri dönülür.
[Keşif Heyetinin Belirlenmesi] ekranında “Şablon” zorunlu alanına uygun bilgi seçilir.
“Kaydet” düğmesi tıklanarak keşif heyetinin belirlenmesi işlemi sisteme kaydedilir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Keşif Heyetinin Belirlenmesi] ekranından çıkılır.

Keşif Sonucunun Kaydedilmesi (Ksf_0020)
Dava dosyasında bir keşif heyeti oluşturulup görevlendirme yapıldıktan sonra Keşif
Heyetinin olay yerinde yapmış olduğu inceleme raporunun birime teslim edildiğini sisteme
kaydeden ekrandır.

Şekil 132: Keşif Sonucunun Kaydedilmesi
[Keşif Sonucunun Kaydedilmesi] ekranı açılır. Daha önce kaydedilmiş olan bilgiler
“Gelen Evrak Bilgileri“ bloğundaki bilgiler sistem tarafından otomatik olarak pasif getirilir.
“Evrakı Göster “ düğmesi tıklanarak keşif tutanağı görülebilir.
“Keşif Listesi“ bloğundaki tablodan fare ile üzerine bir kez tıklanarak keşif bilgisi
seçilir.
“Keşif Sonucu“ bloğundaki “Keşif Yapıldı” ya da “Keşif Ertelendi” opsiyon
kutularından uygun olanı seçilir.
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“Kaydet “ düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Keşif Sonucunun Kaydedilmesi] ekranından çıkılır.

Keşif Erteleme Tutanağının Hazırlanması (Ksf_0030)
[Keşif Erteleme Tutanağının Hazırlanması]; ertelenen keşif için tutanak işlemlerinin
yapıldığı ekrandır.

Şekil 133: Keşif Erteleme Tutanağının Hazırlanması
[Keşif Erteleme Tutanağının Hazırlanması] ekranı açılır.
“Şablon” liste düğmesi tıklanır.
“Onay Listesi Düzenle” düğmesine tıklayarak açılan pencerede onaylayacak
kullanıcılar seçilir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız. Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Keşif Bilgileri” tablosundan ilgili kayıt seçilir.
“Keşif Erteleme Nedeni” metin alanına ilgili gerekçe yazılır.
“Kaydet” düğmesine tıklanarak yapılan işlemler sisteme kaydedilir.
“Belge Düzenle” düğmesine tıklanır hazırlanan belge açılır değişiklikler yapılır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanır evrak onaya sunulur.
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“Kapat” düğmesine tıklanarak [Keşif Erteleme Tutanağının Hazırlanması] ekranından
çıkılır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik:
Bu bölümde dava listesinin ve duruşma zabtının hazırlanmasını ekran görüntüleri ile
inceledik. Dava listesi mahkeme tarafından duruşması verilmiş olan hangi gün hangi saatte
duruşmasının yapılacağını gösterir. Listenin içeriğinde (Duruşma listesi raporu) davanın
tarafları vekilleri, duruşma gün ve saati vs. görünür. Başka bir anlatımla duruşma günü
mahkemenin duruşma salonu tabelasına asılan listedir. Dava tarafları bu listeye göre
duruşmalarına takip etmekle birlikte mahkeme mübaşiri bu listeye göre dava taraflarını
duruşma salonuna davet eder.
Duruşma zabtının hazırlanması ekranında şekil:122 ‘de görünen kriter girişi yapılıp
(gün saat vs.) sorgulandığında yapılacak duruşmalar alt alta ekrana yansıtılır ve şekil 123’de
göründüğü üzere açılan ekranda tarafların yoklamaları ve veri girişi sisteme yapılır. Fiziken
bu işlemin yapıldığı an, dava taraflarının mahkemedeki yerlerine yerleştikleri ve mahkeme
hâkiminin duruşmaya başladığı andır. Dosyanın duruşma için gelmiş taraflarının yoklama
bilgileri sisteme kaydedilir. Dosyanın duruşma hâkimi ve kâtibi onay listesi düzenle
ekranından seçilir. Dosyanın tarafları gelmediyse ve dosya işlemden mahkeme tarafından
kaldırılacaksa işlemden kaldırıldı kutucuğu işaretlenir. Genel manasıyla duruşmanın ön
hazırlığı işlemlerinin yapıldığı ekrandan veri girişlerinden sonra kaydet butonu vasıtasıyla
duruşma zabtının hazırlandığı doküman editörü açılır. Bu ekranda girilen verilen duruşma
zabtına otomatik olarak yansır. Duruşma kâtibinin tekrar hazır olan tarafların isimlerini ve
kimlik kontrollerini yapmasına gerek kalmaz. Ayrıca yeni verilecek duruşma günü ve keşif
günlerinin veri girişleri yapılabilinir.
Gün verilmesi, yeni verilen duruşma gününün veri girişinin sisteme eklendiği ekrandır.
Mahkeme iş yükü ve davaların yapısına göre parametrik çalışan ekranda veri girişi yaparak
yeni duruşma gününü verir. Verilen duruşma günü bu ekrandan değiştirilir.
Gün verilmesi tanım ekranında duruşma ve kesif defterlerinin tanımlanması yapılır
burada girilen verilen defterlerin parametrik verilerinin günlerinin tanımlandığı ekrandır.
Keşif ekranları genel anlamıyla mahkeme tarafından hazırlanmış bir bilirkişi heyeti
dâhilinde olay mahallinde yapılacak görsel ve işitsel unsurların tespitine yönelik bir
incelemedir. Keşif ekranlarında belirlenen kesif heyeti hâkim, kâtip mübaşir bilirkişilerden
oluşur. Keşfe çıkılmadan önce hazırlanan zabtın ismi keşif tutanağıdır. Keşfin gün saati
katılanlar ve incelemeye ilişkin tutulan zabıttır. Bu zabta tarafların ve vekillerinde beyanları
alınabilinir. Mahkeme tarafından tutulan bu zabıt dava dosyası içine alınır. Mahkeme
tarafından hazırlanan keşif tutanağını müteakip keşif işlemi yapılır ve ardından keşfin sonucu
girilir.(şekil 132)
Keşif erteleme tutanağı keşfin yapılamadığı durumlarda hazırlanır ve yeni bir keşif
günü verilir. Keşfin erteleme nedeni 133 numaralı ekran görüntüsünde görüntülendiği üzere
sisteme eklenir.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi mahkeme tarafından duruşma günü öncesi hazırlanarak
duruşması yapılacak dosyaların isim ve taraf bilgilerini içeren evraktır.
a)Tensip raporu
b)Duruşma defteri,
c)Tebliğ raporu
d)Duruşma listesi Raporu
e)Davacı listesi raporu
2-Mahkeme tarafından duruşması yapılacak dosyanın taraf bilgilerinin ve yoklama
şlemlerinin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir.
a)Duruşma zabtının hazırlanması ekranı
b)Taraf bilgileri ekranı
c)Dava açılış ekranı
d)Duruşma kaçağı listesi ekranı
e)Duruşma listesi raporu ekranı
3-Aşağıda yansıtılan ekran görüntüsündeki işlemin tanzimi için öncelikle hangi
işlemlerin yapılması gerekmektedir.
a)Duruşma gününün verilmesi ve onaylanması
b)Kesif zabtının hazırlanması ve keşif heyetinin belirlenmesine müteakip
keşfin icrasının yapılması yahut ,keşfin ertelenmesi,üzerine
c)keşif kararının duruşma zabtında hakim tarafından uygun görüldüğü taktirde,evrakın
kaydından sonra
d)Keşif defterinin ve parametrelerinin kaydedilmesinden sonra,
e)Bilirkişi listesinin keşif heyetine aktarılmasından sonra,
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4 -Yukarıya yansıtılan ekran hangi amaçla kullanılır.?
a. Duruşma parametrelerinin belirlenmesi için
b.Hafta sonu ve tatil saatlerinin belirlenmesi için
c. Duruşma ve keşif gün ve saatinin verilmesi için
d. Bilirkişi tayini için
e.Müzekkere yazmak için
5- Duruşma zabtının hazırlanması ekranında kaydet bütonuna basıldığında sistem
tomatik olarak hangi işlemi gerçekleştirir.
a.Duruşma gününü kaydeder
b.Duruşma zabtının hazırlanacağı doküman editörü vasıtasıyla Belge Göster düzenle
bütonu aktifleşir.
c.Dava taraf yoklama bilgileri sisteme otomatik olarak kaydedilir.
d.Duruşma listesi aktifleşir ve liste çıktısı alınır.
e.Onay sinsilesi başlar.
Cevaplar:1)D,2)A,3)B,4C,5)B
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10: BİLİRKİŞİ ALT MODÜLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
123-

Bilirkişi Görevlendirilmesi ve teslim tutanağının hazırlanması
Bilirkişi listesi Oluşturulması ve bilirkişi incelemesinden vazgeçilmesi
Bilirkişi modülünü ve sisteme bilirkişi kaydedilmesini,
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Bilirkişiler sisteme nasıl eklenir ve güncelleme ekranında hangi kriterlerin
belirlenmesi gerekir?
2.
Bilirkişi teslim tutanağı nedir ve nasıl düzenlenir?
3.
Bilirkişi görevlendirmesinden nasıl vazgeçilir?
.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bilirkişi işlemleri bilirkişi
modülü

Kullanıcının bilirkişi alt
ekranını ne şekilde
kullanacağı hususları

Ekran görüntüleri ve
uygulama çalışmaları ile
kazanım geliştirilebilinir.

224

Bilirkişi işlemlerinin yapıldığı alt modüldür ve şu ekranlardan oluşur.
Bilirkişi Görevlendirmesi
Bilirkişi Teslim Tutanağının Hazırlanması
Sisteme Bilirkişi Ekleme
Bilirkişi Arama
Bilirkişi İncelemesinden Vazgeçilmesi
Bilirkişi Görevlendirmesine Bilirkişi Eklenmesi
Bilirkişi Grubu Oluşturma
Bilirkişi Listesi Oluşturma

Bilirkişi Görevlendirmesi (Blr_0010)
[Bilirkişi Görevlendirmesi]; sistemde kayıtlı
görevlendirilmesi işleminin yapılmasını sağlayan ekrandır.

bilirkişiler

içinden

bilirkişi

Şekil 134: Bilirkişi Görevlendirmesi
[Bilirkişi Görevlendirmesi] ekranı açıldığında “Dosya Bilgileri” bloğunda daha önce
kaydedilmiş bilgiler, sistem tarafından pasif olarak görüntülenir.
“Dosya Bilgileri” bloğunda “Dosya Ayrıntı Bilgileri“ düğmesi tıklanarak dava
dosyasına ait o ana kadar yapılan tüm işlemler listelenir.
“Bilirkişi Bilgileri” bloğunda; “Bilirkişi Ekle“ düğmesine basılarak [Bilirkişi Arama]
ekranı açılır.
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Şekil 135: Bilirkişi Arama
[Bilirkişi Arama] ekranından “Sorgula” düğmesi tıklanarak sistemde kayıtlı bilirkişi
ya da kişiler işaretlenip “Seç” düğmesi tıklanarak [Bilirkişi Görevlendirmesi] ekranına
dönülür, seçilen bilirkişi tabloya eklenmiş olur.
Seçilen bilirkişide hata yapılmış ise “Bilirkişi Sil” düğmesi tıklanarak tablodan ilgili
bilirkişi silinerek yeni bilirkişi seçimi için yukarıda açıklanan şekilde işlem tekrarlanır.
“Görevlendirme Nedeni” metin alanı doldurulur.
“Verilen Görev” metin alanı doldurulur.
“Ücret” metin alanı doldurulur.
Tablodan bilirkişiye bilgisi işaretlenerek “Tabloya Ekle” düğmesine tıklanır.
“Kaydet” düğmesi tıklanarak dosya için bilirkişi görevlendirmesi işlemi tamamlanır.
Birden fazla bilirkişi görevlendirmesi yapmak için yukarıdaki işlemler tekrarlanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Bilirkişi Görevlendirmesi] ekranından çıkılır.
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Bilirkişi Teslim Tutanağının Hazırlanması (blr_0020)
[Bilirkişi Teslim Tutanağının Hazırlanması]; bilirkişi dosya teslim yemin tutanağının
hazırlandığı ve dosyanın bilirkişiye teslim edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlayan
ekrandır.

Şekil 136: Bilirkişi Teslim Tutanağının Hazırlanması
“Evrak Hazırlama“ bloğundaki zorunlu alan olan “Şablon”: “Bilirkişiye Dosya Teslim
ve Yemin Zaptı” olarak liste düğmesinden işaretlenir. “Onay Listesi Düzenle” düğmesi
tıklanarak ilgili kullanıcılar seçilir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı
ulunamadı.
İstendiği takdirde “Evrak Hazırlama” bloğundaki diğer alanlara bilgi girişi yapılır.
“Bilirkişi Bilgileri” bloğunda, “Görevlendirme Nedeni” liste düğmesinden ilgili kayıt
seçilir.
“Dosyayı Teslim Alan” bilgileriyle başlayan tabloda görevlendirmesi yapılmış bilirkişi
bilgileri listelenir. Listeden görevlendirilen bilirkişi bilgisi tıklanarak işaretlenir.
Tutanağın hangi tür rapor için hazırlandığına uygun olarak, “Normal Rapor” ya da “Ek
Rapor” opsiyon kutusu işaretlenir. “Rapor Kopya Sayısı” metin alanı doldurulur. “Rapor
Getirme Süresi” metin alanı doldurulur.
“Tabloya Ekle” düğmesine basıldığında girilen bilgiler tabloya eklenmiş olur. Tabloda
listeden bilirkişilerden hangisine dosya teslim edilecekse o bilirkişiye ait satırdaki “Dosyayı
Teslim Alan” opsiyon kutusu işaretlenir.
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“Kaydet” düğmesi tıklanır. Bilirkişi teslim tutanağının hazırlanması işlemi
tamamlanır. “Belge Düzenle” düğmesine tıklanarak hazırlanan tutanağın ekranda
yazdırılmadan önce ön izlemesi yapılır. İstenilen alanlarda belgede düzenleme yapılır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak ilgili kullanıcılara belge onaya sunulur.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Bilirkişi Teslim Tutanağının Hazırlanması] ekranından
çıkılır.

Sisteme Bilirkişi Ekleme (blr_0040)
[Sisteme Bilirkişi Ekleme]; sisteme bilirkişi olarak eklenecek kişinin bilgilerinin
sisteme girilmesi veya bilirkişi ayrıntı bilgilerinin gösterilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği
ekrandır. Bu ekran bilirkişi işlemleri sürecinin herhangi bir aşamasında bilirkişi kaydı yapmak
amacıyla menüden çağırılabilir.

Şekil 137: Sisteme Bilirkişi Ekleme
[Sisteme Bilirkişi Ekleme] ekranı açıldığında “Birimdeki Kayıtlı Bilirkişiler”
bloğunda sistemde kayıtlı bilirkişiler ve bilirkişilerin uzmanlık alanı, görevi, bilirkişi türü,
durumu ve meslekten men bilgileri listelenir.
Listedeki bilirkişilerden birine ait detay bilgileri ekrandaki “Bilirkişi Bilgileri”
bloğunda görüntülemek ve detay bilgilerine ulaşmak için ilgili bilirkişi “Birimde Kayıtlı
Bilirkişiler” listesinden seçmek yeterlidir.
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Sisteme yeni bir bilirkişi eklemek istendiğinde eklenecek bilirkişi bilgi girişi “Listeden
Ekle”, “Kurum Ekle”, “Kişi Ekle”, “Yeni Bilirkişi Ekle” düğmelerinden herhangi biri ile
yapılır.
Sisteme yeni bir bilirkişi eklemek için “Listeden Ekle” düğmesi tıklanır. [Listede
Bilirkişi Arama] ekranı açılır.

Şekil 138: Listede Bilirkişi Arama
[Listede Bilirkişi Arama] ekranında “Liste Adı” liste düğmesinden seçim yapılır.
Yapılan seçim sonucu liste hâlinde tabloda görüntülenir. Tabloda görüntülenen
bilirkişi bilgilerinden istenen bilirkişi işaretlenir. ”Seç” düğmesine tıklanır. Bu yolla [Sisteme
Bilirkişi Ekleme] ekranına dönülür.
[Listede Bilirkişi Arama] ekranında seçilen bilirkişi bilgileri [Sisteme Bilirkişi
Ekleme] ekranındaki “Birimdeki Kayıtlı Bilirkişiler” tablosunda görüntülenir.
Sisteme yeni bir bilirkişi eklemek için “Kurum Ekle” düğmesine tıklanır. [Kurum
Arama] ekranı açılır.
[Kurum Arama] ekranında kurum bilirkişi kaydı yapılacak kurum seçilir. Ekran
İşleyişi İçin Bakınız 0
[Kurum Arama] ekranında seçilen bilirkişi bilgileri [Sisteme Bilirkişi Ekleme]
ekranındaki “Birimdeki Kayıtlı Bilirkişiler” tablosunda görüntülenir.
Sisteme yeni bir bilirkişi eklemek için “Kişi Ekle” düğmesine tıklanır. [Kişi Arama]
ekranı açılır. [Kişi Arama] ekranında bilirkişi kaydı yapılacak kişi seçilir.
[Kişi Arama] ekranında seçilen bilirkişi bilgileri [Sisteme Bilirkişi Ekleme]
ekranındaki “Birimdeki Kayıtlı Bilirkişiler” tablosunda görüntülenir.
“Yeni Bilirkişi Ekle” düğmesine tıklandığında açılan ekran [Kişi Bilgileri] ekranıdır:
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Şekil 139: Kişi Bilgileri - Kimlik Bilgileri Sekmesi
“Taraf Türü“ alanından bilirkişinin kurum mu, şahıs mı olduğu, ilgili opsiyon kutusu
işaretlenerek belirlenir.
Sırayla biliniyorsa, “Kimlik Bilgileri”, “Nüfus Bilgileri”, “Kayıtlı Adres Bilgileri”,
“Diğer Bilgiler” sekmelerindeki alanlar doldurulur ve “Kaydet” düğmesine tıklanarak
bilirkişiye ait kişisel bilgileri sisteme kaydedilmiş olur.
“Kapat” düğmesine tıklanarak yeni bilirkişiye ait bilirkişi bilgilerini girmek üzere
[Sisteme Bilirkişi Ekleme] ekranına dönülür.
Yeni bilirkişi “Birimde Kayıtlı Bilirkişiler” listesine eklenmiştir. Bilirkişinin adı bu
listenin en sonundadır, listeden işaretlenerek “Bilirkişi Bilgileri” bloğunda “Uzmanlık Alanı“
metin alanına uzmanlık alanı bilgisi girilir.
“Eğitim Durumu” liste düğmesinden eğitim durumu bilgisi seçilir.
“Bilirkişi Bilgileri” bloğunda “İşi” metin alanına bilgi girilir.
“Durumu Aktif” liste düğmesi tıklanarak uygun kayıt seçilir.
“Meslekten Men” opsiyon kutusu gerekiyorsa seçilir.
İlgili tüm işlemler tamamlandıktan sonra “Kaydet” düğmesi tıklanarak girilen bilgiler
sisteme kaydedilir.
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İstendiği takdirde “Özgeçmiş Göster”,”Adres Bilgileri”, “Bilirkişi Ayrıntı Bilgileri”
düğmelerine tıklanarak “Birimdeki Kayıtlı Bilirkişiler” tablosundan seçilen bilirkişiye ait
özgeçmiş, adres ve ayrıntı bilgilerine ulaşılır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Sisteme Bilirkişi Ekleme] ekranından çıkılır.

Bilirkişi Arama (blr_0080)
[Bilirkişi Arama]; bazı kriterlere göre bilirkişi araması yapılması ve sistemde kayıtlı
bilirkişilerin görüntülenmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır. Bu ekran bilirkişi
işlemleri sürecinin herhangi bir aşamasında menüden çağırılabilir.

Şekil 140: Bilirkişi Arama
[Bilirkişi Arama] ekranında “Bilirkişi Arama Kriterleri” bloğundan “Genel, Kişi,
Kurum” opsiyon kutularından biri seçilir.
“Bilirkişi Arama Kriterleri” bloğundaki “Adı”, “Soyadı”, “Kurum Adı”,
“Görev/Unvan” metin alanlarından herhangi birine bilgi girilir. Ya da “Uzmanlık Alanı”,
“Bilirkişi Türü” liste düğmelerinden aranması istenen bilgiler seçilir.
“Sorgula” düğmesi tıklanır. Girilen arama kriteri/kriterleri doğrultusunda arama
sonuçları “Bilirkişi Arama Sonuçları” tablosunda görüntülenir.
Yeni bir arama yapılmak istendiği takdirde “Bilirkişi Arama Kriterleri” bloğundaki
“Temizle” düğmesine tıklanır. “Bilirkişi Arama Kriterleri” bloğundaki arama kriterleri
temizlenmiş olur. Girilen yeni arama kriteri/kriterleri doğrultusunda arama sonuçları “Bilirkişi
Arama Sonuçları” tablosunda görüntülenir.
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İstendiği takdirde “İptal Gerekçeleri“ düğmesi tıklanarak tablodan seçilen bilirkişinin
iptal gerekçesi mevcut ise iptal gerekçeleri bilgilerine ulaşılır.
İstendiği takdirde “Adres Bilgileri“ düğmesi tıklanarak tablodan seçilen bilirkişinin
adres kimlik bilgilerine ulaşılır.
İstendiği takdirde “Bilirkişi Ayrıntı Bilgileri“ düğmesi tıklanarak tablodan seçilen
bilirkişinin kimlik bilgilerine ulaşılır.
İstendiği takdirde “Bilirkişi İş Yükü“ düğmesi tıklanarak tablodan seçilen bilirkişinin
iş yükü veya üzerinde başka bilirkişilik işinin olup olmadığı bilgilerine ulaşılır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Bilirkişi Arama] ekranından çıkılır.

Bilirkişi İncelemesinden Vazgeçilmesi (blr_0090)
[Bilirkişi İncelemesinden Vazgeçilmesi]; sisteme kayıtlı bilirkişi incelemesine son
verilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

Şekil 141: Bilirkişi İncelemesinden Vazgeçilmesi
[Bilirkişi İncelemesinden Vazgeçilmesi] ekranı açıldığında “Dosya Bilgileri“, “Taraf
Bilgileri”, “Vekil Bilgileri” bloğunda daha önce kaydedilmiş bilgiler, sistem tarafından pasif
olarak görüntülenir.
“Dosya Bilgileri” bloğunda “Dosya Ayrıntı Bilgileri“ düğmesi tıklanarak dava
dosyasına ait o ana kadar yapılan tüm işlemler listelenir.
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Yine “Dosya Bilgileri” bloğunda “Taraf Ayrıntı Bilgileri” düğmesi tıklandığında
dosyaya konu olan tarafları seçmek suretiyle bilgilerini görüntülemek mümkündür. Ekran
İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Bilirkişi Bilgileri” bloğundaki “Görevlendirme Nedeni “ liste düğmesi alanında
dosyadaki görevlendirme nedeni tabloda da dosyada görevlendirilmiş bilirkişiler görüntülenir.
“Bilirkişi Bilgileri” bloğundaki tablodan incelemesinden vazgeçilecek bilirkişi seçilir.
İstenilirse “İncelemeden Vazgeçme Gerekçesi” metin alanına bilgi girilir.
“Ücret” metin alanına ücret bilgisi girilir ve “Tabloya Ekle” düğmesine tıklanır.
“Bilirkişi İncelenmesinden Vazgeçme” düğmesine tıklanır. Bu yolla “Bilirkişi
Bilgileri” bloğundaki tablodan, incelemesinden vazgeçilecek bilirkişi bilgileri silinir.
“Kaydet“ düğmesine tıklanır. İncelemesinden vazgeçilecek bilirkişinin incelemesinden
vazgeçme bilgilerinin kaydedilmesi işlemi tamamlanır.
İncelemesinden vazgeçilen bilirkişi yerine yeni bir bilirkişi görevlendirilmek istendiği
takdirde kaydetme işlemi yapılmadan “Bilirkişi Bilgileri” bloğundaki “Bilirkişi Ekle“
düğmesine tıklanır. [Bilirkişi Arama] ekranı açılır.
[Bilirkişi Arama] ekranındaki arama sonucunda seçilen bilirkişi bilgileri [Bilirkişi
İncelemesinden Vazgeçilmesi] ekranındaki “Bilirkişi Bilgileri” tablosunda görüntülenir.
“Görevlendirme Nedeni “ zorunlu metin alanına bilirkişinin görev nedeni “Verilen
Görev” ve “Ücret” zorunlu metin alanına bilirkişinin görev bilgisi girilir.
“Tabloya Ekle “ düğmesi tıklanır. “Görevlendirme Nedeni “,“Verilen Görev” ve
“Ücret” zorunlu metin alanlarında girilen bilgiler “Bilirkişi Bilgileri” tablosuna aktarılır.
[Bilirkişi İncelemesinden Vazgeçme] ekranında “Bilirkişi Bilgileri” bloğundaki
tabloda görüntülenen kayıt silinmek istenir ise, “Bilirkişi Sil” düğmesine tıklanır. Ancak kayıt
işlemi yapıldıktan sonra tablodan kayıt silme işlemi gerçekleştirilemez.
“Kaydet“ düğmesine tıklanır. İncelemesinden vazgeçilecek bilirkişinin bilgilerinin
kaydedilmesi işlemi ve dosyada bilirkişi görevlendirme işlemi tamamlanır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Bilirkişi İncelemesinden Vazgeçme] ekranından
çıkılır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik:
Hukuk Mahkemeleri alt sistemi olarak bilirkişi modülünde sistem üzerinde kayıtlı olan
bilirkişinin seçilmesi görevlendirilmesi ve dosyaya bilirkişi olarak atanmasının ne şekilde
yapıldığını gördük dikkat edilmesi gereken unsur bilirkişinin sisteme kayıtlı olup olmadığıdır
bilirkişi sisteme kayıtlı değil ise öncelikle sisteme bilirkişi eklenerek, bilirkişi
görevlendirilmesi yapılmaktadır.
Bilirkişi incelemesinden vazgeçilmesi ekranı; herhangi bir sebeple oluşturulmuş
bilirkişi görevlendirilmesinin iptali durumlarında kullanılır. Bilirkişinin uzmanlık alanı
dışındaki yetkilendirilmesi veya bilirkişinin mazeretli olduğu durumlarda bilirkişi affını
isteyebilir yahut mahkeme tarafından resen görevlendirilmesi iptal edilebilir.
Bilirkişi Teslim tutanağı, görevlendirmeden sonra hazırlanır ve içeriğinde yemin
metnini muhafaza eder. Dosya bilirkişiye teslim edilirken imzası alınır. Ve bu yemin içerikli
teslim tutanağı geçici dosya içinde mahkeme kaleminde muhafaza edilir.

234

Bölüm Soruları:

1-Yukarıda yansıtılan ekran hangi amaçla kullanılır.?
a)Sistemde kayıtlı bilirkişinin görevlendirilmesi için kullanılır.
b)Sistemde kayıtlı olmayan bilirkişinin sisteme ilk kaydı için kullanılır.
c)Bilirkişi incelemesinden vazgeçmek için kullanılır.
d) Keşif heyeti belirlemek için kullanılır.
e) Ek bilirkişi raporunun tanzimi için kullanılır.
2-Aşağıdakilerden hangisi Bilirkişi Görevlendirmesi ekranında bulunan zorunlu
alanlardan biridir.
a)Dosya ayrıntı bilgileri kutucuğu,
b)Bilirkişi ekle kutucuğu,
c)Görevlendirme nedeni,kutucuğu
d)Yeni Bilirkişi ekle kutucuğu
e)Tabloya ekle kutucuğu,
3-Aşağıdakilerden hangisi Bilirkişi arama ekranındaki sorgu kriterleri arasında yer
almaz?
a)Adı-Soyadı,
b)Mesleki deneyimi,
c)Uzmanlık Alanı,
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d)liste adı,
e)Görev/Unvan,
4-Bilirkişi modülünde, rapor kopya sayısı ve rapor getirme süresi isimli kutucukların
kullanıldığı ekran aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir.
a)Bilirkişi teslim tutanağının hazırlanması ekranı
b)bilirkişi arama ekranı
c)Sisteme Yeni Bilirkişi kayıt ekranı
d)bilirkişi incelemesinden vazgeçilmesi ekranı
e)Listede Bilirkişi arama ekranı
5-……… tutanağı Görevlendirmeden sonra düzenlenir ve içinde yemin metnini
muhafaza eder.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir.?
a)Tensip Tutanağı
b)Yemin Tutanağı
c)Bilirkişi Teslim Tutanağı,
d)Duruşma tutanağı
e)Feragat tutanağı
Cevaplar:1)A, 2)C,3)B,4A,5C
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11-MÜZEKKERE MODÜLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.
Müzekkere Modülü, ve kurumlar tarafından hazırlanan müzekkere şekilleri, ve
UYAP ekranına yansıması,
2.
Trafik bilgileri, taşınır ve taşınmaz bilgileri ile ilgili hazırlanan müzekkerelere
ilişkin ekran tanımları,
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
nelerdir?
3.

Müzekkere ne demektir?
Genel Müzekkere ne şekilde hazırlanır. Zorunlu alanları ve ekran unsunları
Taşınır, taşınmaz ve iş bilgileri ile ilgili müzekkereler nasıl hazırlanır?

.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Müzekkere işlemleri

Mahkeme tarafından yapılan
yazışmalar ve unsurları
konusunda beceri
kazanılması

Ekran görüntüleri ve
uygulama çalışmaları
izlenilerek ders sunumları
vasıtası ile kazanım
geliştirilebilinir.
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İlgili dava dosyası ile müzekkere işlemlerinin yapıldığı modüldür ve aşağıdaki alt
modüllerden oluşmaktadır.
Genel Müzekkerre Yazılması
Trafik Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi
Taşınır Mal Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi
Taşınmaz Mal Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi
Kadastro Davaları İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi
İş Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi

Genel Müzekkere Yazılması (gnl_0150)
[Genel Müzekkere Yazılması]; özel bir işlem gerektirmeyen sadece giden evrak
bilgilerinin kaydedilmesi ile hazırlanabilecek müzekkere yazılması işlemlerinin yapıldığı
ekrandır.

Şekil 142: Genel Müzekkere Yazılması
“Evrak Hazırlama” bloğundaki “Evrak Tipi”, “Evrak Türü” ve “Şablon” zorunlu liste
düğmelerinden uygun bilgiler seçilir.
“Ek Listesi“ düğmesi tıklanarak dosyaya ait evraklar listelenir. “İlgili Evrak Listesi“
düğmesi tıklanarak dava dosyasıyla ilgili evraklar listelenir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0
Hazırlanan evrakı onaylayacak kullanıcılar değiştirilmek isteniyor ise “Onay Listesi
Düzenle” düğmesi tıklanır. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı
ulunamadı.. “Dağıtım Listesi Hazırla” düğmesine tıklanarak ilgili birim seçilir. Ekran İşleyişi
İçin Bakınız 0
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“İlgili Kişi Listesi“ düğmesi tıklanarak dava dosyasına konu alan kişiler listelenir
Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Ekle“ düğmesi tıklanır ve müzekkere “Genel Müzekkere Listesi” bloğunda bulunan
liste alanına geçer aynı işlem adımları tekrarlanarak ilgili dosya için yazılmak istenen
müzekkereler liste alanına eklenir.
“Kaydet” düğmesine tıklanır. Liste alanında bulunan tüm müzekkereler hazırlanır.
Liste ananından ilgili müzekkere seçilir ve “Belge Düzenle” düğmesi tıklanır ve belge
üzerinde yapımak istenen değişiklikler yapılır. Hazırlanan tüm müzekkereler için aynı işlem
tekrarlanır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak onaylanması için seçilen ilgili kişilerin iş
listesine düşmesi sağlanır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Genel Müzekkere Yazılması] ekranından çıkılır.

Trafik Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin
Girilmesi (Hkm_Gnl_0050)
[Trafik Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerini Girilmesi]; trafik
bilgileri ile ilgili müzekkereler için giden evrak bilgilerinin girilmesi işlemlerinin yapıldığı
ekrandır.

Şekil 143: Trafik Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi
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[Trafik Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerini Girilmesi] ekranı
açılır, “Evrak Hazırlama” bloğundaki “Evrak Türü” ve “Şablon” zorunlu liste düğmelerinden
uygun bilgiler seçilir.
“Ek Listesi“ düğmesi tıklanarak dosyaya ait evraklar listelenir. “İlgili Evrak Listesi“
düğmesi tıklanarak dava dosyasıyla ilgili evraklar listelenir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0
“Dağıtım Listesi Hazırla” düğmesine tıklanarak ilgili birim seçilir. Ekran İşleyişi İçin
Bakınız 0
“Onaylayacak Kullanıcılar” düğmesine tıklanarak listeden kişiler seçilir. Ekran İşleyişi
İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Evraka Konu Olan Kişi Listesi“ düğmesi tıklanarak dava dosyasına konu alan kişiler
listelenir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Trafik Bilgileri” bloğundaki tabloya Araç Plaka No, Olay Tarihi bilgileri, iş
akışından gelecek şekilde görüntülenir.
“Trafik Bilgileri” bloğundaki “Araç Plaka No”, “Olay Tarihi” bilgilerinin bulunduğu
tablodan müzekkeresi hazırlanacak olan kayıt işaretlenir.
“Kaydet” düğmesine tıklanır.
Kaydetme işleminden sonra “Belge Düzenle” düğmesine tıklanarak hazırlanan evrak
görüntülenir. Açılan şablon üzerinde düzenleme, ekleme, silme işlemleri yapılır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak onaylanması için seçilen ilgili kişilerin iş
listesine düşmesi sağlanır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Trafik Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden
Evrak Bilgilerini Girilmesi] ekranından çıkılır.

Taşınır Mal İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin
Girilmesi (Hkm_Gnl_0060)
[Taşınır Mal Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi];
taşınır mal bilgileri ile ilgili yazılan müzekkereler için genel giden evrak parametre girişi
işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
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Şekil 144: Taşınır Mal Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin
Girilmesi
[Taşınır Mal Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi]
ekranı açılır, “Evrak Hazırlama” bloğundaki “Şablon” zorunlu liste düğmelerinden uygun
bilgiler seçilir.
“Ek Listesi“ düğmesi tıklanarak dosyaya ait evraklar listelenir. “İlgili Evrak Listesi“
düğmesi tıklanarak dava dosyasıyla ilgili evraklar listelenir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0
“Dağıtım Listesi Hazırla” düğmesine tıklanarak ilgili birim seçilir. Ekran İşleyişi İçin
Bakınız 0
“Onaylayacak Kullanıcılar” düğmesine tıklanarak listeden kişiler seçilir.Ekran İşleyişi
İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Evraka Konu Olan Kişi Listesi“ düğmesi tıklanarak dava dosyasına konu alan kişiler
listelenir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
İlgili taşınır mal bilgisi “Taşınır Mal Bilgileri” bloğundan seçilir.
“Kaydet” düğmesine tıklanır.
Kaydetme işleminden sonra “Belge Düzenle” düğmesine tıklanarak hazırlanan evrak
görüntülenir. Açılan şablon üzerinde düzenleme, ekleme, silme işlemleri yapılır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak onaylanması için seçilen ilgili kişilerin iş
listesine düşmesi sağlanır.
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“Kapat” düğmesine tıklanarak [Taşınır Mal Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden
Evrak Bilgilerinin Girilmesi] ekranından çıkılır.

Taşınmaz Mal İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin
Girilmesi (Hkm_Gnl_0080)
[Taşınmaz Mal İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi];
taşınmaz mal bilgileri ile ilgili yazılan müzekkereler için genel giden evrak parametre girişi
işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 145: Taşınmaz Mal İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi
[Taşınmaz Mal İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi] ekranı
açılır, “Evrak Türü” ve “Şablon” zorunlu liste düğmelerinden uygun bilgiler seçilir.
“Ek Listesi“ düğmesi tıklanarak dosyaya ait evraklar listelenir. “İlgili Evrak Listesi“
düğmesi tıklanarak dava dosyasıyla ilgili evraklar listelenir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0
“Dağıtım Listesi Hazırla” düğmesine tıklanarak ilgili birim seçilir. Ekran İşleyişi İçin
Bakınız 0
“Onaylayacak Kullanıcılar” düğmesine tıklanarak listeden kişiler seçilir.Ekran İşleyişi
İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Evraka Konu Olan Kişi Listesi“ düğmesi tıklanarak dava dosyasına konu alan kişiler
listelenir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
İlgili taşınır mal bilgisi “Taşınır Mal Bilgileri” bloğundaki tablodan seçilir.
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“Kaydet” düğmesine tıklanır.
Kaydetme işleminden sonra “Belge Göster ve Düzenle” düğmesine tıklanarak
hazırlanan evrak görüntülenir. Açılan şablon üzerinde düzenleme, ekleme, silme işlemleri
yapılır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak onaylanması için seçilen ilgili kişilerin iş
listesine düşmesi sağlanır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Taşınmaz Mal İle İlgili Müzekkereler İçin Giden
Evrak Bilgilerinin Girilmesi] ekranından çıkılır.

Kadastro Davaları İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak
Bilgilerinin Girilmesi (Hkm_Gnl_0030)
[Kadastro Davaları İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi];
kadastro davalarında yazılan müzekkereler için genel giden evrak parametre girişi
işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 146: Kadastro Davaları İle İlgili Müzekkere İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi
[Kadastro Davaları İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi]
ekranı açılır, “Evrak Türü” ve “Şablon” zorunlu liste düğmelerinden uygun bilgiler seçilir.
“Ek Listesi“ düğmesi tıklanarak dosyaya ait evraklar listelenir. “İlgili Evrak Listesi“
düğmesi tıklanarak dava dosyasıyla ilgili evraklar listelenir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0
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“Dağıtım Listesi Hazırla” düğmesine tıklanarak ilgili birim seçilir. Ekran İşleyişi İçin
Bakınız 0
“Onaylayacak Kullanıcılar” düğmesine tıklanarak listeden kişiler seçilir.Ekran İşleyişi
İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Evraka Konu Olan Kişi Listesi“ düğmesi tıklanarak dava dosyasına konu alan kişiler
listelenir.
“Dava İle İlgili Kadastro Bilgileri” bloğundaki tabloda daha önce kaydedilmiş
kadastro bilgileri listelenir.
Müzekkereye konu olan kadastro bilgisi “Kadastro Bilgileri” bloğundan seçilir,
“Kaydet” düğmesine tıklanır.
Kaydetme işleminden sonra “Belge Göster ve Düzenle” düğmesine tıklanarak
hazırlanan evrak görüntülenir. Açılan şablon üzerinde düzenleme, ekleme, silme işlemleri
yapılır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak onaylanması için seçilen ilgili kişilerin iş
listesine düşmesi sağlanır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Kadastro Davaları Müzekkereleri Giden Evrak
Bilgilerinin Girilmesi] ekranından çıkılır.

İş Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin
Girilmesi (Hkm_Gnl_0040)
[İş Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi]; iş
bilgileri ile ilgili yazılan müzekkereler için genel giden evrak parametre girişi işlemlerinin
yapıldığı ekrandır.
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Şekil 147: İş Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi
[İş Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi] ekranı
açıldığında “Evrak Hazırlama” bloğundaki “Evrak Türü” ve “Şablon” zorunlu liste
düğmelerinden uygun bilgiler seçilir.
“Ek Listesi“ düğmesi tıklanarak dosyaya ait evraklar listelenir. “İlgili Evrak Listesi“
düğmesi tıklanarak dava dosyasıyla ilgili evraklar listelenir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0
“Dağıtım Listesi Hazırla” düğmesine tıklanarak ilgili birim seçilir. Ekran İşleyişi İçin
Bakınız 0
“Onaylayacak Kullanıcılar” düğmesine tıklanarak listeden kişiler seçilir.Ekran İşleyişi
İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Evraka Konu Olan Kişi Listesi“ düğmesi tıklanarak dava dosyasına konu alan kişiler
listelenir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
Dosyayla ilgili İş mahkemesi bilgileri müzekkeresi hazırlamak için “İş Bilgileri”
bloğundaki varsa, “Dava Tarihi”, “Olay Tarihi”, Kaza Tarihi”, “Aktin Feshi Tarihi”,
“Temerrüt Tarihi”, Sigorta Başlangıç Tarihi” bilgileri dava açılış işlemleri esnasında girilmiş
olması gerekir.
“Kaydet” düğmesine tıklanır. Sistem, şablondan evrak hazırlama işlemlerini başlatır.
Kaydetme işleminden sonra “Belge Düzenle” düğmesine tıklanarak hazırlanan evrak
görüntülenir. Açılan şablon üzerinde düzenleme, ekleme, silme işlemleri yapılır.
248

“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak onaylanması için seçilen ilgili kişilerin iş
listesine düşmesi sağlanır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [İş Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak
Bilgilerinin Girilmesi] ekranından çıkılır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik:
Adli Makamlarca bazı kurum ve kuruluşlara yazılan yazılara müzekkere denmektedir.
Müzekkereler genelde adli makamlar tarafından başka kişi ve kurumlardan belge evrak vs
işlemlerin talep edilmesi maksadıyla yazılır. Müzekkere bir notere yazılabilineceği gibi adli
ve kazai mercilerin kendi aralarında da bir birlerinden dosya ya da evrak talep etmeleri
üzerine de hazırlanır. Bir mahkeme tarafından başka bir mahkemenin dosyası istenilebilir
yahut tapu kadastro müdürlüğüne yazılarak tapu örneği istenebilir. İş mahkemelerinde yoğun
olarak görüldüğü gibi işten çıkan bir işçinin iş yeri sicil dosyasının bir örneği iş
mahkemesince işverenden talep edilebilinir. Yahut trafik tescil müdürlüğünden bir aracın
tescil kaydına ilişkin bilgiler ve evraklar talep edilebilir. Müzekkere hazırlanırken UYAP
sistemiüzerinden müzekkerenin gideceği birim seçilir. Genelde E-devlet projesi ile tüm resmi
kurumlar online sistemleri kullanmaya başlamışlardır ve yazılan müzekkereler posta yolu ile
gönderilmemektedir. Hazırlanan evrak elektronik imza ile onaylandıktan sonra sistem
üzerinden entegrasyona bağlı olan kuruma online olarak gider ancak bazı kurum ve
kurumların Adalet Bakanlığı ile henüz entegrasyonun tamamlanamadığı göz önünde
bulundurularak bazı müzekkere ve teskereler halen kurumlar tarafından adi posta yolu ile
birbirlerine gönderilmeye devam etmektedir. UYAPın nihai hedefi düşünüldüğünde çok kısa
süre içinde tam manası ile kurumlar arası entegrasyonların tamamlanmasına müteakip
yazışmalar kâğıt ortamından kaldırılarak online olarak yapılacaktır. Bu aşamada tapu
müdürlükleri, Trafik tescil müdürlükleri ve kısmi de olsa Posta işletmeleri, tüm adalet
mekanizması ceza tevkif evleri ve kolluk birimleri ile entegrasyonlar tamamlanmış olup
yazışmalar kâğıtsız ortamda gerçekleşmeye başlamıştır.
UYAP sistemi üzerinden hazırlanan müzekkerelerde sistemde mevcut olan şablonlar
seçilerek sistem tarafından otomatik hazırlanan müzekkere örnekleri gönderilebileceği gibi
boş şablon üzerinden(Genel Müzekkere) hazırlanan dokümanlar kullanıcı tarafından
düzenlenir. Dağıtım listesi seçilerek onay silsilesi belirlenir ve gönderilecek belgeye ek
belgelerde eklenerek sistem üzerinden gönderilir.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi müzekkere modülü altında yer alan müzekkere çeşitleri
arasında yer almaz.?
a) Aile Mahkemeleri ile ilgili müzekkere
b)Taşınır mal bilgileri ile ilgili müzekkere
c)iş bilgileri ile ilgili müzekkere
d)Kadastro davaları ile ilgili müzekkere
e) Trafik bilgileri ile ilgili müzekkere
2)Özel bir işlem gerektirmeyen sadece giden evrak bilgilerinin kaydedilmesi ile
hazırlanan müzekkere…………… ekranından düzenlenir.
Yukarıdaki boşluk kısmına aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
a)Genel Müzekkere yazılması
b)Giden evrak yazılması
c)Taşınır Mal bilgileri ile ilgili müzekkere yazılması
d)Muhabere evrakı hazırlanması
e)gelen giden evrak hazırlanması
3)Müzekkere ekranlarında bulunan dağıtım listesi hazırla bütonu ne işe yaramaktadır.
a)DYS ortamında evrakı kaydeder..
b)Hazırlanan evrakın onaya gönderilmesini sağlar.
c)Hazırlanan evrakı üst amire onaya gönderir.
d)Evrakın gönderileceği yer ve kurum belirlenir
e)Evrakın üst yazı detay kriterleri berillenir.
4)

Müzekkere ne amaçla yazılır.?

a)Adli birimlerce duruşma gününü belirlemek için
b)Adli birimce dosyayı karara çıkarmak için
c)Adli birimlerce dosyanın temyiz işlemlerini yapmak için
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d)Adli Birimlerce başka kişi ve kurumlardan belge evrak vs işlemlerin talep edilmesi
için
e)Adli Birimlerce zimmet dağıtmak için
5)Başka birime gönderilecek bir belgeyi oluştururken hangisi yapılmaz?
a)Suç türü seçimi
b)Şablon seçimi
c)Onay listesi seçimi
d)Dağıtım listesi seçimi
e)Detaylar Girilir.
Cevaplar:1)A,2)A 3)D,4)D,5)A

252

12. TALİMAT MODÜLÜ

253

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.
Talimat işlemleri
2.
Adli Birimler tarafından gönderilen talimat evrakları,adli birimlere gelen
talimat evrakları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Talimat olarak nitelendirilen ve talimat defterine kaydedilen dava ve işler nelerdir?
2.
Giden talimat evrakı mahkeme tarafından nasıl hazırlanır?
3.
Gelen talimat evrakının duruşma zabtı nasıl yapılır ve işi biten talimat evrakı ne
şekilde mahalline gönderilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Talimat işlemleri

Hazırlanan Gelen ve giden
talimat işlemlerinin
yapılması konusunda beceri
kazanılması

Ekran görüntüleri ve
uygulama çalışmaları
izlenilerek ders sunumları
vasıtası ile kazanım
geliştirilebilinir.
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“Talimat” modülü gelen ve giden talimat işlemlerinin yapılabildiği modüldür.
Giden Talimat İşlemleri Alt Modülü


Talimat Yazısının Yazılması



Yurtdışı Talimat Yazısının Yazılması



Posta Gönderilme Bilgileri Girişi



Gönderilen Talimatların Listelenmesi



Talimat Akıbetinin Sorulması

Gelen Talimat İşlemleri Modülü


Talimat Yazısının Tevzi Edilmesi



Sistem Dışından Gelen Talimat Yazısının Tevzi Edilmesi



Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması



Talimat Noksan Tamamlama Ekranı



Talimat Sonuç Yazısının Hazırlanması



Talimat Dosyası Açılması



Talimat Arama Ekranı



Talimat Duruşma Zaptının Hazırlanması



Duruşması Yapılacak Talimatlar Listesi



Posta Alınması İşlemi



Talimatların Listelenmesi



Tamamlanmış Talimatın İadesi

Giden Talimat İşlemleri Alt Modülü
“Giden Talimat İşlemleri” alt modülü gönderilen talimatlar için talimat faaliyetlerinin
otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan alt modüldür ve şu ekranlardan oluşur.
Talimat Yazısının Yazılması
Yurtdışı Talimat Yazısının Yazılması
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Posta Gönderilme Bilgileri Girişi
Gönderilen Talimatların Listelenmesi
Talimat Akıbetinin Sorulması
Talimat Yazısının Yazılması (tlm_0010)
[Talimat Yazısının Yazılması]; taşradaki bir birime talimat yazısının yazıldığı
ekrandır.

Şekil 148: Talimat Yazısının Yazılması
[Talimat Yazısının Yazılması] ekranı açılır. “Evrak Hazırlama“ bloğundaki zorunlu
alan olan “Şablon” liste düğmesi tıklanarak ilgili Şablon seçilir.
Onaylayacak kullanıcılar değiştirilmek istenir ise “Onay Listesi Düzenle“ düğmesi
tıklanarak ilgili kişiler seçilir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı
ulunamadı.
“Talimatın Gideceği Yer“ bloğunda bulunan “İl”, “İlçe”, “Adliyeler”, “Mahkeme
Türü” liste düğmesi tıklanarak talimatların hangi birime gönderileceği belirlenir.
“İlgili Kişi Listesi” düğmesine tıklanarak talimat evrakına konu olan kişi seçilir. Ekran
İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Talimat Bilgileri” bloğunda bilgi girilmesi zorunlu alan olan “Talimat Tarihi” metin
alanına tarih bilgisi sistem tarafından getirilir.
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“Sisteme Girilmiş Talimat Türleri” bloğundan talimat türleri seçilerek “Seç“ düğmesi
tıklanır ve “Belgede Yer Alacak Talimat Türleri“ zorunlu alanına bilgi girilmesi sağlanır.
“Talimat Konusu“ metin alanına talimat konusu bilgisi girilir.
“Ekle“ düğmesi tıklanarak ilgili talimat “Giden Talimat Listesi” liste alanına eklenir;
ilgili dosyaya ait başka bir talimat yazılmak istenir ise kaydetme işlemi yapılmadan önce
işlemler tekrarlanarak “Giden Talimat Listesi” liste alanına talimat eklenebilir.
“Kaydet” düğmesi tıklanarak talimat gönderme yazısı hazırlanır.
Kayıt işleminden sonra “Belge Düzenle” düğmesine tıklanarak hazırlanan evrak
görüntülenir. Açılan şablon üzerinde düzenleme, ekleme, silme işlemleri yapılır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak onaylanması için seçilen ilgili kişilerin iş
listesine düşmesi sağlanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Talimat Yazısının Yazılması] ekranından çıkılır.

Yurtdışı Talimat Yazısının Yazılması (tlm_0040)
[Yurtdışı Talimat Yazısının Yazılması]; yurtdışında bir kuruma ya da kişiye talimat
yazısının yazılması işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 149: Yurtdışı Talimat Yazısının Yazılması
[Yurtdışı Talimat Yazısının Yazılması] ekranı açılır. “Evrak Hazırlama” bloğunda
zorunlu olan “Şablon” liste düğmesi tıklanarak ilgili seçim yapılır.
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Onaylayacak kullanıcılar değiştirilmek istenir ise “Onay Listesi Düzenle “ düğmesi
tıklanarak onaylayacak kullanıcılar seçilir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru
aynağı bulunamadı.
“Dağıtım Listesi Hazırla“ alanında ilk bilgi sistem tarafından getirilmektedir
değiştirilmek istenir ise “Dağıtım Listesi Hazırla“ düğmesi tıklanarak ilgili birim seçilir.
Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0
“Talimat Bilgileri” bloğundaki zorunlu alan olan “Talimat Tarihi”, “Ülke”, “Yabancı
Dil”, “Talimatın Konusu” alanlarına uygun bilgi girişi yapılır.
“Kaydet” düğmesi tıklanarak yurtdışı talimat hazırlanır.
“Belge Düzenle” düğmesine tıklanarak hazırlanan evrak görüntülenir.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak onaylayacak kişilerin iş listesine düşmesi
sağlanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Yurtdışı Talimat Yazısının Yazılması] ekranından çıkılır.
Posta gönderilme bilgileri Girişi (pst_0010)
[Posta Gönderilme Bilgileri Girişi] ekranı, gönderilen posta ile ilgili tüm bilgilerin
kaydedildiği ekrandır.

Şekil 150: Posta Gönderilme Bilgileri Girişi

260

Posta işlemi yapılacak dosya seçildiğinde [Posta Gönderilme Bilgi Girişi] ekranında,
“Dosya Bilgileri” bloğunda, “Dosya Ayrıntı Bilgileri” düğmesine tıklanarak dosyayla ilgili
bilgilere ulaşılır.
“Havale/Koli Gönderilen Dosya/Kurum Bilgileri” bloğunda, gönderilecek yer bilgisi
için “Birim Adı” liste düğmesinden arama yapılır. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru
aynağı bulunamadı.
“Dosya Türü” liste düğmesinden gönderilecek dosya türü seçilir. “Dosya No” alanına
dosya numarası kaydedilir.
“Yatırma Tarihi/No” liste düğmesinden havale/koli ücret yatırma tarihi işaretlenir.
Yapılan işlemin havale ya da koli olduğu bilgisi “Cinsi” zorunlu alanından belirlenir.
Havale/kolinin kıymeti, ücreti, miktarı ağırlığı bilgileri sırayla “Kıymeti(TL)”, “Ücreti (TL)”,
“Yatırılan Kurum”, “Miktarı (Adet)”, Ağırlığı (gr)” alanlarına girilir. “Ekle” düğmesine
basıldığında, girilen bilgiler “Havale/Koli Listesi” bloğundaki tabloda listelenir.
Listeden, yapılan bir kayda ait düzeltme yapmak için, kayıt işaretlenir ve ilgili alanda
düzeltme yapılarak “Güncelle” düğmesi tıklanır.
Listeden, yapılan bir kaydı silmek için, kayıt işaretlenir ve “Sil” düğmesi tıklanır.
“Kaydet” düğmesiyle gönderilen havale/koliye ait posta bilgileri sisteme kaydedilir.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Posta Gönderilme Bilgileri Girişi] ekranından çıkılır.

Gönderilen Talimatların Listelenmesi (tlm_0090)
[Gönderilen Talimatların Listelenmesi]; gönderilen talimatların takip edilmesi
amacıyla talimatların listelenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

261

Şekil 151: Gönderilen Talimatların Listelenmesi
[Gönderilen Talimatların Listelenmesi] ekranı açılır.
“Talimat Listeleme Kriterleri“ bloğundaki alanlardan “Dosya No”, ”Talimat
Gönderme Tarih Aralığı”, “Talimatın Durumu” ya da herhangi bir metin alanına bilgi girişi
yapılır.
“Talimat Türleri” bloğundaki tablodan “Seç” düğmesine tıklayarak “Seçilen Talimat
Türleri” bloğuna geçirilen talimat türüne göre de ”Sorgula” düğmesine tıklanır.
Arama kriterine göre listelenen talimatlar “Talimat Listesi” bloğundaki tabloda
görüntülenir.
Tablodaki talimat listesinden bir talimatı üzerine fare ile bir kez tıklayarak seçilir ve
“Talimat Bilgileri” düğmesine tıklanarak talimat detay bilgileri görüntülenir.
Tablodaki talimat listesinden bir talimatı üzerine fare ile bir kez tıklayarak seçilir ve
“Talimat Akıbetinin Sorulması” düğmesine tıklanarak talimat tekit yazısı yazılması için
“Talimat Akıbetinin Sorulması” ekranı açılır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Gönderilen Talimatların Listelenmesi] ekranından çıkılır.

Talimat Akıbetinin Sorulması (tlm_0150)
[Talimat Akıbetinin Sorulması]; talimat tekit yazısı yazılması işleminin yapıldığı
ekrandır.
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Şekil 152: Talimat Akıbetinin Sorulması
[Talimat Akıbetinin Sorulması] ekranında birim dosyası sistem tarafından “Dosya No”
alanında pasif olarak görüntülenir. “Evrak Hazırlama” bloğunda bulunan “Evrak Türü”,
“Şablon” zorunlu liste düğmeleri tıklanarak ilgili seçim yapılır.
Onaylayacak kullanıcılar değiştirilmek istenir ise “Onay Listesi Düzenle” düğmesine
tıklanarak evrakı onaylayacak kullanıcılar seçilir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru
aynağı bulunamadı.
“Dağıtım Listesi Hazırla” alanındaki bilgiler sistem tarafından ilgili talimat hangi
birime gönderilmiş ise otomatik olarak getirilir.
“İlgili Kişi Listesi” düğmesine tıklayarak talimat dosyasındaki ilgili taraflar seçilir.
Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Dosya Bilgileri” bloğundaki “Dosya Ayrıntı Bilgileri” ve “Taraf Ayrıntı Bilgileri”
düğmesine tıklayarak dosya ya da taraflarla ilgili ayrıntılı bilgiler görüntülenir.
“Kaydet” düğmesi tıklanarak talimat tekid yazısı yazılması için “Talimat Akıbetinin
Sorulması” işlemi tamamlanır.
“Belge Düzenle” düğmesine tıklanarak hazırlanan evrak görüntülenir.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak onaylayacak kişilerin iş listesine düşmesi
sağlanır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Talimat Akıbetinin Sorulması] ekranına geri dönülür.
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Gelen Talimat Alt Modülü
“Gelen Talimat” alt modülü alınan talimatların talimat faaliyetlerinin otomasyon
ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır ve şu ekranlardan oluşmaktadır.
Talimat Yazısının Tevzi Edilmesi
Sistem Dışından Gelen Talimat Yazısının Tevzi Edilmesi
Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması
Talimat Noksan Tamamlama Ekranı
Talimat Sonuç Yazısının Hazırlanması
Talimat Dosyası Açılması
Talimat Arama Ekranı
Talimat Duruşma Zaptının Hazırlanması
Duruşması Yapılacak Talimatlar Listesi
Posta Alınması İşlemi
Talimatların Listelenmesi
Tamamlanmış Talimatın İadesi

Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması (Tlm_00301)
[Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması]; gelen talimatlar için tensip zaptı hazırlanması
işleminin yapıldığı ekrandır.
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Şekil 153: Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması
[Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması] ekranı açılır. “Dosya Bilgileri“ bloğundaki
metin alanına sistem tarafından otomatik olarak bilgi getirilir.
“Tensip Bilgileri“ bloğundaki “Tensip Seç“ düğmesi tıklanarak tensip kararı “Tensip
Kararları Listesi“ tablosuna aktarılır.
“Evrak Hazırlama” bloğundaki “Şablon” zorunlu liste düğmesinden uygun bilgiler
seçilir.
“Ek Listesi“ düğmesi tıklanarak dosyaya ait evraklar listelenir. “İlgili Evrak Listesi“
düğmesi tıklanarak dava dosyasıyla ilgili evraklar listelenir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0
Onaylayacak kullanıcılar değiştirilmek istenir ise “Onay Listesi Düzenle” düğmesine
tıklanarak listeden kişiler seçilir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı
ulunamadı.
“Evraka Konu Olan Kişi Listesi“ düğmesi tıklanarak dava dosyasına konu alan kişiler
listelenir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Duruşma Günü Ver“ düğmesi tıklanarak talimat duruşması için gün verilir.
Eğer talimat için keşif yapılmasına karar verilirse “Keşif İşlemleri“ düğmesi tıklanarak
keşif işlemleri başlatılır.
Eğer talimat dosyası için bilirkişi görevlendirilmesine karar verilirse “Bilirkişi
İşlemleri” düğmesi tıklanarak bilirkişi işlemleri başlatılır.
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“Kaydet“ düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır. “Belge Düzenle” düğmesine
tıklanarak hazırlanan tensip görüntülenir.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak onaylayacak kişilerin iş listesine düşmesi
sağlanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması] ekranından
çıkılır.

Talimat Noksan Tamamlama Ekranı (tlm_0050)
[Talimat Noksan Tamamlama Ekranı]; daha önceden yapılan talimat için eksikliklerin
tamamlaması işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 154: Talimat Noksan Tamamlama Ekranı
[Talimat Noksan Tamamlama] ekranında “Talimat Dosya Bilgileri” bloğunda bulunan
metin alanları sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir.
“Evrak Hazırlama” bloğunda bulunan zorunlu alan olan “Şablon” liste düğmesinden
ilgili seçim yapılır.
Onaylayacak kullanıcılar değiştirilmek istenir ise “Onay Listesi Düzenle” düğmesine
tıklanarak listeden ilgili kullanıcılar seçilir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru
aynağı bulunamadı.
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“Yapılacak İşlemler Listesi” bloğunda bulunan zorunlu alan olan “Yapılacak İşlem”
metin alanına bilgi girilir, yapılacak işlem için masraf gerkli ise “Gereken Masraf“ metin
alanına masraf bilgisi girilir ve “Ekle” düğmesi tıklanarak listeye aktarılır.
“Kaydet” düğmesi tıklanarak girilen bilgiler kaydedilir.
“Belge Düzenle” düğmesi tıklanarak hazırlanan belge görüntülenir istenen
değişiklikler yapılır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak onaylayacak kişilerin iş listesine düşmesi
sağlanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Talimat Noksan Tamamlama Ekranı]’dan çıklır.

Talimat Sonuç Yazısının Hazırlanması (tlm_0060)
[Talimat Sonuç Yazısının Hazırlanması]; talimat ile ilgili işlemlerin tamamlanması
üzerine talimatın gerçekleştirdiğine dair yazının hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Şekil 155: Talimat Sonuç Yazısının Hazırlanması
[Talimat Sonuç Yazısının Hazırlanması] ekranı açılır. “Talimat Dosya Bilgileri”
bloğundaki metin alanlarına bilgiler sistem tarafından otomatik olarak getirilir.
“Evrak Hazırlama“ bloğunda zorunlu alan olan “Şablon” liste düğmesi tıklanarak ilgili
seçim yapılır.
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Onaylayacak kullanıcılarda değişiklik yapılmak istenie ise “Onay Listesi Düzenle“
düğmesi tıklanarak ilgili kullanıcılar seçilir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru
aynağı bulunamadı.
“Dağıtım Listesi Hazırla“ alanına ilgili birim sistem tarafından getirilmektedir.
Talimat gerçekleştirilemedi ise “Talimat Sonuç Bilgileri“ bloğunda “Talimat
Gerçekleştirilemedi” opsiyon kutusu tıklanarak seçilir.
Eğer “Talimat Gerçekleşmedi” opsiyon kutusu işaretlenirse “Nedeni“ zorunlu metin
alanı aktif hâle gelir ve açıklaması yapılır.
“Kaydet” düğmesi tıklanarak talimatın geldiği birime iadesi işlemi gerçekleşir.
“Belge Düzenle” düğmesine tıklanarak hazırlanan evrak görüntülenir.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak onaylayacak kişilerin iş listesine düşmesi
sağlanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Talimat Sonuç Yazısının Hazırlanması] ekranından
çıkılır.

Talimat Dosyası Açılması (tlm_0070)
[Talimat Dosyası Açılması] ekranı talimat tevzi birimi bulunmaya yerlerde birime
tevzi yapılabilmesini sağlayan ekrandır.

Şekil 156:Talimat Dosyası Açılması
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[Talimat Dosyası Açılması] ekranı talimat tevzi birimi bulunmayan birimlerde [Dosya
Evrak Kayıt] ekranında gelen talimata ait bilgi girişi yapılması esnasında “Dosya İşlemi” liste
düğmesi tıklanarak “Tevzi Birimi Olmayan Yerlerde Talimat Kaydet” seçilip “Kaydet”
düğmesi tıklandığında açılır.
“Gelen Evrak” bilgileri bloğunda bulana alanlara bilgi evrak kaydı esnasında girilen
bilgilerdir.
“Talimat Gönderen Birim Bilgileri” bloğunda “Gönderen Birim” ve “Dosya No”
metin alanlarına bilgi girişi yapılır.
“Talimat Bilgileri” bloğunda “Sisteme Girilmiş Talimat Türleri” liste alanından ilgili
talimat türü üzerine tıklanarak seçilir “Seç” düğmesi tıklanır talimat türü “Belgede Yer
Alacak Talimat Türleri” liste alanında listelenir.
“Dosya Aç” düğmesi tıklanarak talimat kaydı yapılır.
“Talimat Dosya Bilgileri” bloğunda “Talimat No” metin alanında talimat no’su sistem
tarafından görüntülenir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Talimat Dosyası Açılması] ekranından çıkılır.

Talimatlar Arama Ekranı (tlm_gnl_0050)
[Talimatların Arama] ekranı birime gelen talimatların listelenmesi ve seçilen talimatla
ilgili bilgilerin görüntülendiği ekrandır.
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Şekil 157: Talimat Arama Ekranı
“Talimat Listeleme Kriterleri” bloğunda bunan alalara bilgi girişi yapılarak ”Sorgula“
düğmesi tıklanır.
İlgili talimatlar ”Talimat Listesi” liste alanında görüntülenir ilgili talimat seçilerek
“Talimat Bilgileri” düğmesi tıklanır ve talimat bilgileri görüntülenir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Talimat Arama Ekranı]’nından çıkılır.

Talimat Duruşma Zaptının Hazırlanması (tlm_0100)
[Talimat Duruşma Zaptının Hazırlanması] ekranı birime gelen talimat dosyalarının
duruşmalarının yapıldığı ekrandır.
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Şekil 158: Talimat Duruşma Zaptının Hazırlanması
[Talimat Duruşma Zaptının Hazırlanması] ekranında “Talimat Dosya Bilgileri” sistem
tarafından ilgili alanlarda pasif olarak görüntülenir.
“Evrak Hazırlama” bloğunda bulunan zorunlu alan olan “Şablon” liste düğmesi
tıklanarak ilgili şablon seçilir.
Onaylayacak kullanıcılarda değişiklik yapılmak istenir ise “Onay Listesi Düzenle”
düğmesi tıklanarak ilgili kullanıcılar seçilir.
“Zabıt Bilgileri” bloğunda bulunan “Celse No” ve “Celse Günü/Saati” metin alanları
sistem tarafından pasif olarak görüntülenir.
“Kaydet” düğmesi tıklanır.
“Belge Düzenle” düğmesi tıklanarak duruşma zaptı açılır bilgi girişi yapılır.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak hazırlanan belge ilgili kullanıcılara onaya
sunulur.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Talimat Duruşma Zaptının Hazırlanması] ekranından
çıkılır.

Duruşması Yapılacak Talimatlar Listesi (tlm_0110)
[Duruşması Yapılacak Talimatlar Listesi] ekranı birime gelen talimat dosyalarının
duruşmalarının listelendiği ekrandır.
271

Şekil 159: Duruşması Yapılacak Talimatlar Listesi
[Duruşması Yapılacak Talimatlar Listesi] ekranında bulunan “Duruşma Listeleme
Kriterleri” bloğunda bulunan “Duruşması Yapılacaklar” opsiyon kutusu tıklanır.
“Sorgula” düğmesi tıklanır ve sistem tarafından “Talimat Duruşma Listesi” liste
alanında ilgili talimatlar listelenir.
“Duruşma Listeleme Kriterleri” bloğunda bulunan “Talimat Türü” liste düğmesi
tıklanarak ilgili seçim yapılır veya “Duruşma Günü”, ”Duruşma Saati”, “Talimat No” metin
alanlarına bilgi girilip “Sorgula” düğmesi tıklanır ise girilen kriterlere uygun sorgulama
sistem tarafından yapılıp liste alanında görüntülenir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Duruşması Yapılacak Talimatlar Listesi] ekranından
çıkılır.

Tamamlanmış Talimatın İadesi (tlm_0160)
[Tamamlanmış Talimatın İadesi] ekranı birime gelen talimat dosyasının ilgili birime
iade işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
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Şekil 160: Tamamlanmış Talimatın İadesi
[Tamamlanmış Talimatın İadesi] ekranı açılır “Talimat Dosya Bilgileri” bloğunda
gelen talimatla ilgili bilgiler pasif olarak sistem tarafından görüntülenmektedir.
“Gerçekleştirilmiş Talimatın Durumu” bloğunda bulunan “İkmalen Gerçekleştirildi”,
“Kısmen İkmalen Gerçekleştirildi” ve “Bila İkmalen Gerçekleştirildi” opsiyon kutularından
ilgili olan tıklanarak seçilir.
“İade Et” düğmesi tıklanarak dosyanın iade işlemi tamamlanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Tamamlanmış Talimatın İadesi] ekranından çıkılır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik:
Bu Bölümde adli makamlarca talimat defterine kaydedilen dava ve işlerin ne şekilde
hazırlandığını gördük. Mahkemeler teşkilatında bazı dava ve işler esas defterine, bazıları
değişik iş defterine, bazıları talimat defterine kaydedilir. Bu dava ve işler mahiyetleri gereği
farklı kayıtlar altında tutulmaktadır. Kısaca izah etmek gerekirse açılan bir davanın normal bir
yargılaması esas kayıt defterine kaydedilir. Bu dava ile ilgili yazılan tüm yazışmalar
muhabere defterinden kayıt alır, dosya içinden gönderilecek belge ve eşyalar zimmet defterine
kaydedilir. Dosyaya sunulan kıymetli eşya ve evraklar kasa defterinden kayıt alır ve kasaya
alınır. Bazı haller ve durumlarda mevzuata göre açılacak davanın kapsamı mahiyeti ve dava
türü kriterleri göz önünde bulundurularak değişik iş defterinden kayıt alır. Bu tarz işler daha
acil ve hızlı yargı faaliyetini gerektirir. Noter tasdik evrakları, delil tespitine ilişkin talepler,
ihtiyati haciz ve tedbir işlemleri gibi talimat evrakları ve işlemlerine gelince genelde
uygulamada talimat evrakları tanık talimatı ve bilirkişi talimatı olarak yaygın kullanılır. Yani
başka bir yargı çevresinde bulunan bir mahkeme talimat kaydı ile kendi yargı çevresi
dışındaki bir mahkemeden evrak belge ve işlem talep eder. Örnek verecek olursak Ankara
Sulh hukuk mahkemesinde bulunan bir davanın tarafları İstanbul’da ikamet eden bir kişiye
dosyada tanık olarak gösterebilir. Usul ekonomisi açısından bu tarz işlemler zor olmakla
birlikte kişiler tarafından karşılanması gereken maliyetleri ortaya çıkarır. Tanık olarak
dinlenecek kişinin İstanbul’dan Ankara’ya mahkeme tarafından davet edilerek ifadesine
başvurmak gerekmektedir. Ancak talimat müessesesi ile Ankara hâkimi İstanbul Nöbetçi
hâkimine üst yazı düzenler ve bahsi geçen kişinin ifadesinin alınmasını talep eder. Ankara
hâkiminin düzenlediği evrak giden talimat ekranlarından yazılmakla birlikte İstanbul hâkimi
tarafından (Bu tanımda hâkimden kasıt mahkemedir)gelen talimat modülü altından talimat
kaydedilir ve tensip işlemleri yapılır. Talimat evrakları bilirkişi incelemesi içinde
kullanılmaktadır. Yani Ankara da konu ile ilgili bilirkişilik yapabilecek donanımda bir uzman
bulunamadığı takdirde talimat düzenlenerek Erzurum’a yahut Konya mahkemelerinden
talimat ile konusunda uzman bir bilirkişi tarafından mütalaa düzenlenmesi talep edilebilinir.
Talimat işlemleri keşfi, duruşmayı, içerebilir. Bu sebeple talimat ekranlarının alt
unsurları olarak sisteme bu ekranlarda kaydedilmiştir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Giden talimat işlemleri alt mödülü içinde yer almaz.?
a)Talimat Yazısının Yazılması.
b)Yurt Dışı talimat Yazısının yazılması.
c) Talimat akibetinin sorgulanması
d)Gönderilen talimatların listelenmesi
e)Sistem Dışından gelen talimatların tevzi edilmesi
2-Aşağıdakilerden hangisi sisteme girilmiş talimat türlerinden biridir.?
a)Keşif İsteği
b)Müzekkere talebi
c)Tensip hazırlanması
d)Evrak hazırlama
e)Tebligat Yapılması
3-Aşağıdakilerden hangisi tamamlanmış talimatın iadesi ekranının unsurlarından
biridir.?(ekran içeriğinde bulunan sekmelerden biridir)
a)Gerçekleştirildi.
b)ikmalen gerçekleştirildi.
c)Tamamlandı
d)Mahalline iade
e)Sonuçlandı
4-Genel Olarak Talimat ekranları iki ana unsur üzerine kurulmuştur. Aşağıdakilerden
hangisinde uyap sistemi üzerindeki iki unsur doğru olarak belirtilmiştir.
a)Gelen talimat-giden talimat
b)Talimat kaydı-Talimat düzeltme
c)Talimat işlemleri-Talimat kaydı
d)Gelen Talimat-Talimat kaydı
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e)Giden Talimat-talimat kaydı
5-Aşağıdakilerden hangisi Talimat modülü altında yer alan sisteme girilmiş talimat
türlerindendir.?
a)mirasın reddi
b)Müzekkere hazırlanması
c)Bilirkişi Talimatı
d)Kayyum tayini
e)Vasi atanması
6- Aşağıdaki ekran görüntüsüne göre işlemi gerçekleştirilmeden eksik unsurlu biterek
tamamlanan talimat için ekran üzerinde hangi sekmeye basılır.

a)Kısmen ikmalen gerçekleşti
b)İkmalen gerçekleşti
c)Bila ikmalen gerçekleşti.
d)İade et.
e)Kapat
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7-Aşağıdakilerden hangisi Giden talimat işlemleri alt mödülü içinde yer almaz.?
a) Talimat Yazısının Yazılması.
b)Yurt Dışı talimat Yazısının yazılması.
c)Gönderilen talimatların listelenmesi
d)Talimat akibetinin sorgulanması
e)Genel Dava sorgulama işlemi

Cevaplar: 1)E,2)A,3)B ,4A, 5C, 6C ,7E
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13: KARAR MODÜLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.
2.
3.

Gerekçeli karar ve karar hazırlanması.
Kesinleşme Şerhi ve hazırlanması.
Dosya birleştirme ve ayırma işlemleri.,harç masraf ve temyiz işlemleri.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Gerekçeli karar nasıl hazırlanır ve alt ekran unsunları nelerdir?
Dosya tefrik ve birleştirme işlemleri nasıl yapılır?
Kesinleşme şerhi nasıl hazırlanır?
Temyiz Başvuru evrakı nasıl kaydedilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Karar Temyiz ve kesinleşme
işlemleri

Hazırlanan dava sonucunda
verilen gerekçeli karar
kesinleşme ve temyiz
işlemleri yapılması
konusunda beceri
kazanılması

Ekran görüntüleri ve
uygulama çalışmaları
izlenilerek ders sunumları
vasıtası ile kazanım
geliştirilebilinir.
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“Karar” modülü, duruşma sonunda nihai karar verilmesi ile nihai karar gereklerinin
gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.
“Karar” modülü aşağıda listesi verilmiş ekranlardan oluşmaktadır:
Nihai Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi
Gerekçeli Karar Evrakının Hazırlanması
Ek Karar Evrakının Hazırlanması
Seri Dava Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi
Vakıf Kararlarının Tescil Edilmesi
Kesinleşme Şerhinin Kaydedilmesi
Karar Talep Bilgilerinin Kaydedilmesi
Ara Kararının Yazılması
Dosya Birleştirme Alt Modülü


Dosya Birleştirme İşlemi



Birleştirilmek Üzere Dosyanın Kapatılması

Dosya Tefriki Alt Modülü


Tefrik İşleminin Yapılması

Nihai Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi (Hkm_Krr_00201)
[Nihai Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi]; duruşma sonunda verilen kararın sisteme
kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
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Şekil 161: Nihai Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi
[Nihai Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi] ekranı açıldığında daha önceden kaydedilmiş
olan dosya bilgileri sistem tarafından pasif olarak görüntülenir.
“Taraf Bilgileri” bloğunda dava dosyasına ait taraflar listelenir. Bu tablodan herhangi
bir tarafa ait kayıt seçilirse “Vekil Bilgileri” tablosunda tarafa ait vekil görüntülenir.
“Dosya Ayrıntı Bilgileri” ve “Taraf Ayrıntı Bilgileri” düğmelerine tıklanarak dosya ve
taraflarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler görüntülenir.
“Karar Bilgileri” bloğundaki “Karar Tarihi” metin alanına karar tarihi bilgisi girilir.
“Karar Bilgileri” bloğundaki “Karar” liste düğmesi tıklanarak duruşma zaptında
verilen karar seçilir.
“Kaydet” düğmesi tıklanarak nihai karar bilgileri sisteme kaydedilir.
“Taraf Bazında Karar Kaydı”, ”Seri Dava Karar Kaydı”, “Vesayet Karar Kaydı”
işlemleri ilgili düğmeler tıklanarak işlem gerçekleştirilir.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Nihai Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi] ekranından
çıkılır.

Gerekçeli Karar Evrakının Hazırlanması (Hkm_Krr_0010)
[Gerekçeli Karar Evrakının Hazırlanması]; kararı verilen dava dosyaları için gerekçeli
karar evrakının hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
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Şekil 162: Gerekçeli Karar Evrakının Hazırlanması
[Gerekçeli Karar Evrakı Hazırlanması] ekranı açıldığında daha önceden kaydedilmiş
dosya bilgileri “Giden Evrak Bilgileri” bloğunda sistem tarafından pasif olarak görüntülenir.
“Evrak Hazırlama” bloğundaki “Şablon” liste düğmesi tıklanarak ilgili şablon seçilir;
onaylayacak kullanıcılar değiştirilmek istenir ise “Onay Listesi Düzenle” düğmesi tıklanır
ilgili kullanıcılar seçilir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Kaydet” düğmesine tıklanarak yapılan işlemler sisteme kaydedilir.
Eğer davada seri karara bağlanacak bir gerekçeli karar çıktı ise;
“Karar Bilgileri” bloğundan “Seri Dava Kararları” düğmesine tıklanır.
Açılan ekranda dava ile ilgili karar seçilir.
“Gerekçeli Karar Kaydı” bloğundan “Seri Davalara Uygula” düğmesine tıklanır.
“Kaydet” düğmesine tıklanarak yapılan işlemler sisteme kaydedilir.
“Belge Düzenle” düğmesi tıklanarak hazırlanan evrak görüntülenir, şablon üzerinde
değişiklik ve düzenleme yapılabilir.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesine tıklanarak evrakın onaya gideceği kişi/kişilerin iş
listesine düşmesi işlemi gerçekleştirilir.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Gerekçeli Karar Evrakı Hazırlanması] ekranından
çıkılır.
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Kesinleşme Şerhinin Kaydedilmesi (Tmy_0030)
[Kesinleşme Şerhinin Kaydedilmesi]; davanın kesinleştiği bilgisinin kaydedilmesi
işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Kesinleşme Şerhinin Kaydedilmesi işi temyiz sonucunun
kaydedilmesinden sonra yapılabileceği gibi, nihai karar verilmesinden sonra zamanında
temyiz başvurusu yapılmaması üzerine de yapılır.

Şekil 163: Kesinleşme Şerhinin Kaydedilmesi
[Kesinleşme Şerhinin Kaydedilmesi] ekranı açıldığında daha önceden kaydedilmiş
olan dosya bilgileri sistem tarafından pasif olarak görüntülenir.
“Taraf Bilgileri” bloğunda dava dosyasına ait taraflar listelenir. Bu tablodan herhangi
bir tarafa ait kayıt seçilirse “Vekil Bilgileri” tablosunda tarafa ait vekil görüntülenir.
“Dosya Ayrıntı Bilgileri” ve “Taraf Ayrıntı Bilgileri” düğmelerine tıklanarak dosya ve
taraflarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Davanın son bulduğu ekrandır.
Varsa daha önceki Yargıtay karar bilgileri “Daha Önce Verilmiş Yargıtay Karar
Bilgileri” bloğundaki tabloda listelenir.
Açıklama metin alanına gerekli açıklama yapılır. “Güncelle” düğmesiyle tablodaki
bilgiler güncellenir.
“Karar Bilgileri” bloğundan “Kesinleşme Tarihi” metin alanına kesinleşme tarihi
bilgisi girilir.
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“Kesinleşme Türü” liste düğmesinden hangi kararla kesinleşmenin olduğu bilgisi
seçilir.
Gerekiyorsa “Taraf Bazında Karar Kaydı” düğmesine tıklanarak tarafların ayrı ayrı
karar kayıtları alınır.
“Kaydet” düğmesine tıklanarak yapılan işlemler sisteme kaydedilir.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Kesinleşme Şerhinin Kaydedilmesi] ekranından çıkılır.

Dosya Birleştirme Alt Modülü
Dosya birleştirme işlemlerinin yapıldığı alt modüldür ve şu ekranlardan oluşur.
Dosya Birleştirme İşlemi
Birleştirilmek Üzere Dosyanın Kapatılması

Dosya Birleştirme İşlemi (brl_0020)
[Dosya Birleştirme İşlemi], birleştirilmek üzere kapatılmış olan dosyaların
birleştirilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 164: Dosya Birleştirme İşlemi
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Daha önce kaydedilmiş bilgiler “Dosya Bilgileri” bloğunda pasif olarak görüntülenir.
“Taraf Ayrıntı Bilgileri“ düğmesi tıklandığında dosyaya konu olan tarafları seçmek
suretiyle bilgilerini görüntülemek ve düzeltmek mümkündür.
“Dosya Ayrıntı Bilgileri“ düğmelerine tıklanarak dava dosyasında yer alan ayrıntı
bilgileri görülebilir.
“Birleştirilecek Dosya Bilgileri” bloğundaki tablodan birleştirmek istenen dosya
seçilir.
“Seçilen Dosya Bilgileri” düğmesine tıklanarak dosya ile ilgili ayrıntılı bilgiler
görüntülenir.
“Birleştir” düğmesi aktif hâle gelir. “Birleştir” düğmesine tıklanarak işlem bitirilir.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Dosya Birleştirme İşlemi] ekranından çıkılır.

Birleştirilmek Üzere Dosyanın Kapatılması (blr_0010)
[Birleştirilmek Üzere Dosyanın Kapatılması]; birleştirme nihai kararının alınmasının
ardından dosyaların birleştirme sonucu kapatılması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 165: Birleştirilmek Üzere Dosyanın Kapatılması
[Birleştirilmek Üzere Dosyanın Kapatılması] ekranı açıldığında “Birleştirilen Dosya
Bilgileri” bloğunda daha önce kaydedilmiş bilgiler, sistem tarafından pasif olarak
görüntülenir.
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“Evrak Hazırlama” bloğunda bulunan “Şablon” liste düğmesi tıklanarak ilgili Şablon
seçilir, onaylayacak kullanıcılarda değişiklik yapılmak istenir ise “Onay Listesi Düzenle”
düğmesi tıklanarak ilgili kullanıcılar seçilir.
“Birleştirilen Dosya Bilgileri” bloğunda “Dosya Ayrıntı Bilgileri“ düğmesi tıklanarak
dava dosyasına ait o ana kadar yapılan tüm işlemler listelenir.
Yine “Birleştirilen Dosya Bilgileri” bloğunda “Taraf Ayrıntı Bilgileri” düğmesi
tıklandığında dosyaya konu olan tarafları seçmek suretiyle bilgilerini görüntülemek
mümkündür. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Karar Bilgileri” bloğunda birleştirme kararına ilişkin “Karar Tarihi” ve “Karar No”
bilgileri sistem tarafından pasif olarak görüntülenir.
“Üzerinde Birleşilecek Olan Dosya Bilgi Girişi” bloğundan “....” düğmesi kullanılarak
ilgili mahkeme seçilir. Birleşilecek dosya numarası “Dosya No” alanına girildiğinde
“Üzerinde Birleşilecek Olan Dosya Bilgileri” bloğunda bu dosyaya ait daha önce kaydedilmiş
bilgiler, sistem tarafından pasif olarak görüntülenir.
“Birleşilecek Dosya Bilgileri” bloğunda “Dosya Ayrıntı Bilgileri“ düğmesi tıklanarak
birleşilecek dosyaya ait o ana kadar yapılan tüm işlemler listelenir.
“Birleştirilmek Üzere Kapat” düğmesine tıklanarak, ilgili dosyalar bir dosya numarası
altında birleştirilir ve kalan dosyalar kapatılır.
“Belge Düzenle” düğmesi tıklanarak hazırlanan evrak görüntülenir, şablon üzerinde
değişiklik ve düzenleme yapılabilir.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesine tıklanarak evrakın onaya gideceği kişi/kişilerin iş
listesine düşmesi işlemi gerçekleştirilir.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Birleştirilmek Üzere Dosyanın
ekranından çıkılır.

Kapatılması]

Dosya Tefrik Alt Modülü
Dosya tefrik işlemlerinin yapıldığı alt modüldür ve şu ekrandan oluşur.
Tefrik İşleminin Yapılması

Tefrik İşleminin Yapılması (tfk_0010)
[Tefrik İşleminin Yapılması]; tefrik işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Tefrik İşleminin
Yapılması işi; tefrik ara kararının verilmesi ile sistemde yapılması gereken dosya ayırma
işlemlerinin kayıt işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
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Şekil 166: Tefrik İşleminin Yapılması
[Tefrik İşleminin Yapılması] ekranı açılır.
Daha önceden sisteme kaydedilmiş olan dosya bilgileri “Dosya Bilgileri” bloğunda
pasif olarak görüntülenir.
Dosya veya Taraflarla ilgili ayrıntılı bilgi alınmak istenirse “Dosya Ayrıntı Bilgileri”
veya “Taraf Ayrıntı Bilgileri” düğmeleri tıklanır.
“Taraf Bilgileri” bloğundan “”Ayrılan Dosya Taraf Bilgileri” tablosundan tefrik
edilecek taraf seçilir. “Seç>” ve “Geri Al<<” düğmelerine tıklanarak “Yeni Dosya Taraf
Bilgileri“ tablosuna eklenir. “Hepsini Seç>>” düğmesi tıklandığında tüm tarafların yeni
dosyaya aktarılması sağlanır. “Hepsini Geri Al<<” düğmesi tıklandığında yeni dosyaya
eklenmiş taraflar geri alınması sağlanır.
“Evrak Bilgileri” bloğundan “Ayrılan Dosya Evrak Bilgileri” tablosundan tefrik
edilecek dosya seçilir, “Seç>” ve “Geri Al<<” ya da “Hepsini Seç>>” düğmelerine tıklanarak
“Yeni Dosya Evrak Bilgileri” tablosuna eklenir.
Evraklar hakkında detaylı bilgi alınmak istenirse “Evrak Detayları” düğmesine
tıklanır.
“Dava türleri” düğmesine tıklandığında [Dava Tür Bilgileri] ekranı açılır:
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Şekil 167: Dava Tür Bilgileri
Tefrik edilecek dava türü seçilir.
“Seç>” ve “Geri Al<” düğmelerine tıklanarak “Yeni Dosya Dava Türleri” bloğuna
eklenir.
“Tamam” düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Tefrik İşleminin Yapılması] ekranına geri dönülür.
“Ayır” düğmesine tıklanarak “Tefrik İşlemlerinin Yapılması” işlemi tamamlanır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Tefrik İşleminin Yapılması] ekranından çıkılır.

Harç/Masraf Modülü
“Harç/Masraf” modülü, dava dosyası için yapılacak Reddiyat ve Tahsilat işlemleri
faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. “Harç/Masraf” modülü
aşağıda listesi verilmiş ekranlardan oluşmaktadır:
Harç/Masraf Hesaplama
Harç/Masraf Hesaplama ve Tahsilatı
Harç Tahsil Müzekkeresi
Sarf Ücreti Hesapları
Reddiyat ve İade Hesaplama
Reddiyat ve İade Hesaplama/Tahsilatı
Harç/Masraf Tahsilatı Hesaplama İptal Ekranı
Harç/Masraf Reddiyatı Hesaplama İptal Ekranı
Karar Tahsilat/Reddiyat Bilgileri
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Harç/Masraf Hesaplama (gnl_hrc_0010)
[Harç/Masraf Hesaplama]; dava için tahsil edilmesi gereken harç ve masrafların
otomasyon ortamında hesaplanmasını sağlayan ekrandır.

Şekil 168: Harç/Masraf Hesaplama
[Harç/Masraf Hesaplama] ekranı açıldığında “Dosya Bilgileri“ bloğunda daha önce
kaydedilmiş bilgiler, sistem tarafından pasif olarak görüntülenir.
“Dosya Bilgileri” bloğunda “Tahsilat Reddiyat Bilgileri“ düğmesi tıklanarak dava
dosyasına ait o ana kadar yapılan tüm tahsilat reddiyat işlemleri listelenir. Ekran İşleyişi İçin
Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Dosya Bilgileri” bloğunda bir başka dosyaya harç masraf işlemi yapmak için “Dosya
Ara” düğmesi tıklanır.
“Taraf Bilgileri” bloğunda, liste düğmesinden tarafın rolü belirlenir. Bloktaki tabloda
“Ekle/Çıkar” sütunundaki onay kutularından taraflar harç/masraf işlemleri için eklenir.
Eklenen taraflar “Adına Ata” düğmesi ile “Harç/Masraf” ataması tarafa atanır. “Yatıran Kişi”
metin alanına harç/tahsilat ödemesi yapan kişinin ismi yazılır.
“Tahsil Edilecek Harç/Masraf Bilgileri” bloğunda “Harç Ekle” düğmesi kullanılarak
dosya için gereken harçlar belirlenir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı
ulunamadı.
“Masraf Ekle” düğmesi tıklanarak dosya için gerekli masraflar belirlenir. Ekran
İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
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“Hepsini Sil” ve “Sil” düğmeleri ile dosya için belirlenen harç/masraf bilgileri
tablodan silinir.
“Harç Ekle” ve “Masraf Ekle” düğmeleri ile dosya için harç ve masraf eklemesi
yapılarak bilgiler tabloda görüntülendiğinde, “Harç Toplamı(TL)”, “Masraf Toplamı(TL)”,
“Toplam(TL)” pasif metin alanlarına bilgiler otomatik olarak gelir.
“Tahsil Edilecek Harç/Masraf Bilgileri” bloğunda bulunan “Standart Harç/Masraf”
düğmesi tıklandığında [Standart Harç Masraf Seçme] ekranı açılır.
“Standart H/M Türü” Liste düğmesinden seçim yapıldığında “Standart
Harç/masraflar” bloğunda bulunan tabloda görüntülenen harç/masraf isimleri, “Ekle/Çıkar”
sütunundaki onay kutuları işaretlenerek dosyaya dâhil edilir veya dosyadan çıkartılabilir.
Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Bilirkişi Ay.” düğmesi tıklanarak dosya için gerekli bilirkişi masrafları girilir. Ekran
İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Keşif Mas.” düğmesi tıklanarak dosya için gerekli keşif masrafları girilir. Ekran
İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Teminat” düğmesi tıklanarak dosya için gerekli teminatlar girilir. Ekran İşleyişi İçin
Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“En Son Yatırılma Tarihi” tarih alanı ile harç/masrafın en son yatırılacağı tarih
belirlenir.
“Kaydet” düğmesi tıklandığında [Harç/Masraf Hesaplama] ekranında girilen bilgiler
sisteme kaydedilir.
“Tahsilat Fişi” düğmesi ile yapılan harç/masraf işlemine ait tahsilat fişi görüntülenir
ve yazıcıdan çıktısı alınır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Harç/Masraf Hesaplama] ekranından çıkılır.

Harç/Masraf Hesaplama Ve Tahsilatı (gnl_hrc_0030)
[Harç/Masraf Hesaplama ve Tahsilatı]; vezne teşkilat olmayan birimlerde tahsil
edilecek para miktarının hesaplanması ve tahsilatının yapılması işlemlerinin yapıldığı
ekrandır.
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Şekil 169: Harç/Masraf Hesaplama ve Tahsilatı
[Harç/Masraf Hesaplama ve Tahsilatı] ekranı açıldığında “Dosya Bilgileri“ bloğunda
daha önce kaydedilmiş bilgiler, sistem tarafından pasif olarak görüntülenir.
“Dosya Bilgileri” bloğunda “Tahsilat Reddiyat Bilgileri“ düğmesi tıklanarak dava
dosyasına ait o ana kadar yapılan tüm tahsilat reddiyat işlemleri listelenir. Ekran İşleyişi İçin
Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Dosya Bilgileri” bloğunda bir başka dosyaya harç masraf işlemi yapmak için “Dosya
Ara” düğmesi tıklanır.
“Taraf Bilgileri” bloğunda, liste düğmesinden tarafın rolü belirlenir. Bloktaki tabloda
“Ekle/Çıkar” sütunundaki onay kutularından taraflar harç/masraf işlemleri için eklenir.
Eklenen taraflar “Adına Ata” düğmesi ile “Harç/Masraf” ataması tarafa atanır. “Yatıran Kişi”
metin alanına harç/tahsilat ödemesi yapan kişinin ismi yazılır.
“Tahsil Edilecek Harç/Masraf Bilgileri” bloğunda “Harç Ekle” düğmesi kullanılarak
dosya için gereken harçlar belirlenir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı
ulunamadı.
“Masraf Ekle” düğmesi tıklanarak dosya için gerekli masraflar belirlenir. Ekran
İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Hepsini Sil” ve “Sil” düğmeleri ile dosya için belirlenen harç/masraf bilgileri
tablodan silinir.
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“Harç Ekle” ve “Masraf Ekle” düğmeleri ile dosya için harç ve masraf eklemesi
yapılarak bilgiler tabloda görüntülendiğinde, “Harç Toplamı(TL)”, “Masraf Toplamı(TL)”,
“Toplam(TL)” pasif metin alanlarına bilgiler otomatik olarak gelir. “Dağıt” düğmesine
tıklandığında görüntü amaçlı olarak kullanılan pasif durumdaki “Kalan” metin alanında
toplam (TL) tutarı tahsil edildikten sonra kalan tutar görüntülenir. “Yenile” düğmesi ile bilgi
yenilenir.
“Tahsil Edilecek Harç/Masraf Bilgileri” bloğunda bulunan “Standart Harç/Masraf”
düğmesi tıklandığında [Standart Harç Masraf Seçme] ekranı açılır.
“Standart H/M Türü” liste düğmesinden seçim yapıldığında “Standart Harç/Masraflar”
bloğunda bulunan tabloda görüntülenen harç/masraf isimleri, “Ekle/Çıkar” sütunundaki onay
kutuları işaretlenerek dosyaya dâhil edilir veya dosyadan çıkartılabilir.
“Bilirkişi Ay.”, “Keşif Mas.”, “Teminat” düğmeleri ile dosya için gerekli bilirkişi,
keşif ve teminat masrafları girilir.
“En Son Yatırılma Tarihi” tarih alanı ile harç/masrafın en son yatırılacağı tarih
belirlenir.
“Kaydet” düğmesi tıklandığında [Harç/Masraf Hesaplama] ekranında girilen bilgiler
sisteme kaydedilir.
İşlemler tamamlandığında “Tahsilat Makbuzu” ve “Sayman Mutemet Alındısı”
düğmelerine tıklanarak, yapılan harç/masraf işlemine ait tahsilat makbuzu ve sayman
mutemet alındısı görüntülenir ve yazıcıdan çıktısı alınır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Harç/Masraf Hesaplama ve Tasilatı] ekranından çıkılır.

Harç Tahsil Müzekkeresi (gnl_hrc_0040)
[Harç Tahsil Müzekkeresi]; harç tahsil edilecek kuruma müzekkere yazılması
işleminin yapıldığı ekrandır.
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Şekil 170: Harç Tahsil Müzekkeresi
[Harç Tahsil Müzekkeresi] ekranı açıldığında “Evrak Hazırlama” bloğunda bulunan
“Şablon” liste düğmesi tıklanarak ilgili seçim yapılır. Onaylayacak kullanıcılarda değişiklik
yapılmak istenir ise “Onay Listesi Düzenle” düğmesi tıklanarak ilgili kullanıcılar seçilir.
Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Dağıtım Listesi Hazırla” düğmesi tıklanarak hazırlanan evrakın hangi kuruma
gönderileceği belirlenir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0
Gerekiyorsa “Evrak Hazırlama” bloğundaki “Ek Listesi”, “İlgili Evrak Listesi”
alanlarına bilgi girişi yapılır.
“Taraf Bilgileri” bloğundaki taraf rolü liste düğmesi ile rol seçimi yapılarak tabloda
rolü ve taraf bilgisi görüntülenir, tablo içerisindeki Ekle/Çıkar sütununda bulunan onay
kutuları işaretlenerek “Adına Ata” Düğmesi tıklandığında seçili olan kişi ismi “Yatıran Kişi”
zorunlu metin alanında görüntülenir.
“Tahsil Edilecek Harç/Masraf Bilgileri” bloğunda bulunan “Harç Ekle” düğmesi
tıklanarak dosyaya ait harç/masraf bilgileri görüntülenerek ekleme yapılır. “Hepsini Sil” ve
“Sil” düğmeleri ile dosyaya ait harç bilgilerinden çıkarılmak istenenler silinir. “Harç
Toplamı(TL)”, “Masraf Toplamı(TL)”, Toplam (TL) görüntü amaçlı pasif metin alanlarına
bilgi otomatik olarak aktarılır.
“Kaydet” düğmesi ile müzekkere hazırlama işlemi tamamlanır.
“Belge Düzenle” düğmesine tıklanarak, hazırlanan evrak ekranda görüntülenir ve
istenirse yazıcıdan çıktısı alınır.
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“Kapat” düğmesi tıklanarak [Harç Tahsil Müzekkeresi] ekranından çıkılır.

Reddiyat ve İade Hesaplama (gnl_hrc_0050)
[Reddiyat Ve İade Hesaplama]; davanın açılmasından sonra taraftan alınan paraların
kullanılması sırasında para çıkışı işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği
ekrandır.

Şekil 171: Reddiyat ve İade Hesaplama
“Dosya Bilgileri” bloğunda bulunan “Dosya No” metin alanına bilgi sistem tarafından
getirilir.
“Reddiyat Nedeni” liste düğmesi tıklanarak ilgili reddiyat seçilir.
“Yapılmış Tahsilat Bilgileri” liste alanında yapılmış olan reddiyat bilgisi listelenir
ilgili olan üzerine tıklanarak seçilir.
“Reddiyatın Yapılacağı Kişiler” liste alanına reddiyatın yapılacağı kişiler listelenir;
ilgili kişi üzerine tıklanarak seçilir ve “Ekle” düğmesine tıklanır.
“Kaydet” düğmesi tıklanarak reddiyat ödeme yazısı hazırlanır.
“Reddiyat Ödeme Yazısı” düğmesi tıklanarak reddiyat ödeme yazısı görüntülenir ve
yazıcıdan çıktısı alınır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Reddiyat Ve İade Hesaplama] ekranından çıkılır.
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Reddiyat ve İade Hesaplama/Tahsilatı (Gnl_hrc_0070)
[Reddiyat Ve İade Hesaplama/Tahsilatı]; ekranı davanın açılmasından sonra vezne
biriminin olmadığı adliyelerde paraların kullanılması sırasında para çıkışı işlemlerinin
otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekrandır.

Şekil 172: Reddiyat ve İade Hesaplama/Tahsilatı
“Dosya Bilgileri” bloğunda bulunan “Dosya No” metin alanına bilgi sistem tarafından
getirilir.
“Reddiyat Nedeni” liste düğmesi tıklanarak ilgili reddiyat seçilir.
“Yapılmış Tahsilat Bilgileri” liste alanında yapılmış olan reddiyat bilgisi listelenir
ilgili olan üzerine tıklanarak seçilir.
“Reddiyatın Yapılacağı Kişiler” liste alanına reddiyatın yapılacağı kişiler listelenir;
ilgili kişi üzerine tıklanarak seçilir ve “Ekle” düğmesine tıklanır.
“Kaydet” düğmesine basılarak yapılan reddiyat işlemleri kaydedilir ve reddiyat
makbuzu sistem tarafından otomatik oluşturulur.
“Reddiyat Makbuzu” düğmesine basılarak reddiyat makbuzu ekranda görüntülenir ve
istenirse yazıcıdan çıktısı alınır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Reddiyat Ve İade Hesaplama/Tahsilatı] ekranından
çıkılır.
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Harç/Masraf Tahsilatı Hesaplama İptal Ekranı (Vzn_0120)
[Harç/Masraf Tahsilatı Hesaplama İptal Ekranı] birimde yanlış hesaplanan harç ya da
masrafların iptal edildiği ekrandır.

Şekil 173: Harç/Masraf Tahsilatı Hesaplama İptal Ekranı
[Harç/Masraf Tahsilatı Hesaplama İptal Ekranı] açılır. “Dosya/Kayıt No” metin
alanına ilgili dosya bilgisi girilir; “Normal Dosya” veya “Taşra Dosya” opsiyon kutularından
uygun olan tıklanır.
“Tahsilatları Sorgula” düğmesi tıklanarak “Dosyada Yapılan Tahsilat Hesaplamaları”
alanında ilgili dosyaya ait hesaplanmış tahsilat bilgileri listelenir iptal edilmek istenen üzerine
tıklanarak seçilir.
“Kaydet” düğmesi tıklanarak iptal işlemi gerçekleştirilir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Harç/Masraf Tahsilatı Hesaplama İptal Ekranı]‘ndan
çıkılır.

Harç Masraf Reddiyatı Hesaplama İptali Ekranı (vzn_0110)
[Harç/Masraf Reddiyatı Hesaplama İptali Ekranı] ilgili dosyada yapılmış hatalı
reddiyat ödeme işleminin iptal edildiği ekrandır.
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Şekil 174: Harç/Masraf Reddiyatı Hesaplama İptali Ekranı
[Harç/Masraf Reddiyatı Hesaplama İptali Ekranı] “Dosya/Kayıt No” metin alanına
ilgili dosya bilgisi girilir; “Normal Dosya” veya “Taşra Dosya” opsiyon kutularından uygun
olan tıklanır.
“Reddiyatları Sorgula” düğmesi tıklanarak “Dosyada Yapılan Reddiyat
Hesaplamaları” alanında ilgili dosyaya ait hesaplanmış tahsilat bilgileri listelenir iptal edilmek
istenen üzerine tıklanarak seçilir.
“Kaydet” düğmesi tıklanarak iptal işlemi gerçekleştirilir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Harç/Masraf Reddiyatı Hesaplama İptal Ekranı]ndan
çıkılır.

Temyiz İşlemleri Modülü
“Temyiz İşlemleri” modülü, davada nihai karar verildikten sonra taraflardan birinin
verdiği temyiz dilekçesi ile kararın temyizi işlemlerinin otomasyon ortamında
gerçekleştirimini kapsamaktadır. “Temyiz İşlemleri” modülü aşağıda açıklanmış ekranlardan
oluşmaktadır:
Temyiz Başvurusunun Kaydedilmesi
Temyiz Formunun Doldurulması
Temyiz Sonucunun Kaydedilmesi
Temyizden Vazgeçme Dilekçesinin Kaydedilmesi
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Taşra Temyiz Başvuru Bilgilerinin Kaydedilmesi

Temyiz Başvurusu’nun Kaydedilmesi (Tmy_0010)
[Temyiz Başvurusunun Kaydedilmesi]; davadaki bir tarafın bir dilekçeyle yaptığı
temyiz, karar düzeltme başvurusuna ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı
ekrandır.
“Temyiz Başvurusunun Kaydedilmesi” işlemi “Dosya Evrak Kayıt” işlemlerinden de
yapılır: Dosyada taraflardan hangisi temyiz işlemi için dilekçe veriyorsa bu dilekçe taranır ve
“Gelen Giden Evrak İşlemleri” modülünde, [Dosya Evrak Kayıt] ekranından Evrak Tür:
“Dilekçe” ve Evrak Tipi: “Temyiz Başvuru Dilekçesi” olarak kayıt yapılır ve [Temyiz
Başvurusunun Kaydedilmesi] ekranı açılır.

Şekil 175: Temyiz Başvurusunun Kaydedilmesi
[Temyiz Başvurusunun Kaydedilmesi] ekranı açılır.
Daha önceden kaydedilmiş olan dosya bilgileri sistem tarafından pasif olarak
görüntülenir.
“Taraf Bilgileri” bloğunda dava dosyasına ait taraflar listelenir. Bu tablodan herhangi
bir tarafa ait kayıt seçilirse “Vekil Bilgileri” tablosunda tarafa ait vekil görüntülenir.
“Dosya Ayrıntı Bilgileri” ve “Taraf Ayrıntı Bilgileri” düğmelerine tıklanarak dosya ve
taraflarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler görüntülenir.
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“Gelen Evrak Bilgileri” bloğundaki tüm bilgiler “Gelen Giden Evrak” işleminde
evrakın taranmasından sonra sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir.
“Evrakı Göster” düğmesi tıklanarak evrakın taranmış görüntüsü açılır.
“Evraka Konu Olan Kişi Listesi” tıklanırsa dilekçeyi vermiş olan dosya ilgili tarafı
seçilir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Önceden Yapılmış Temyiz Başvuru Bilgileri” bloğundan yapılmış olan temyiz
başvurusu listelenir.
“Temyiz İşlem Türü” liste düğmesinden işlem türü seçilir. “Kaydet” düğmesine
tıklanır. Temyiz bilgileri kaydedilir.
Harç Masraf Bilgileri düğmesine tıklandığında “Harç Masraf Hesaplama” ekranı
açılır. Bu ekranda “Harç İşlemleri” ve “Masraf İşlemleri” bloklarında hesap kontrolü yapılır.
Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.
“Tahsilat Fişi” düğmesine tıklandığında temyiz başvurusuna ait tahsilat bilgileri
listelenir.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Temyiz Başvurusunun Kaydedilmesi] ekranından
çıkılır.

Temyiz Formunun Doldurulması (Tmy_0020)
[Temyiz Formunun Doldurulması]; dava dosyası Yargıtay’a gönderilirken dosya ile
ilgili bilgilerin yer aldığı temyiz formunun doldurulması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
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Şekil 176: Temyiz Formunun Doldurulması
[Temyiz Formunun Doldurulması] ekranı açılır.
“Evrak Hazırlama” bloğundaki “Şablon” zorunlu alanlarında herhangi bir seçim
yapılamasına gerek yoktur. Onaylayacak kullanıcılarda değişiklik yapılacak ise “Onay Listesi
Düzenle” düğmesi tıklanarak ilgili kullanıcılar seçilir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata!
aşvuru kaynağı bulunamadı.
“Dağıtım Listesi Hazırla” düğmesi tıklanarak evrakın gönderileceği ilgili birim seçilir.
Ekran İşleyişi İçin Bakınız 0
“Dosya Sevk Nedeni Bilgileri” bloğundan uygun kayıt işaretlenir.
“Dosyanın Öncelik Durumu Bilgileri” bloğundan uygun kayıt işaretlenir.
“Kaydet” düğmesine tıklanarak “Temyiz Formunun Doldurulması” için yapılan
işlemler sisteme kaydedilir.
“Belge Düzenle” düğmesi tıklanarak hazırlanan evrak görüntülenir, şablon üzerinde
değişiklik ve düzenleme yapılabilir.
“Evrakı Onaya Sun” düğmesine tıklanarak evrakın onaya gideceği kişi/kişilerin iş
listesine düşmesi işlemi gerçekleştirilir.
“Kapat” düğmesine tıklanarak [Temyiz Formunun Doldurulması] ekranından çıkılır.

303

Temyiz Sonucunun Kaydedilmesi (Tmy_0060)
[Temyiz Sonucunun Kaydedilmesi]; dava dosyasının temyiz/karar düzeltme/itiraz
sonucunun kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 177: Temyiz Sonucunun Kaydedilmesi
Yargıtay’dan gelen karar evrakı, taranır ve “Gelen Giden Evrak İşlemleri”
modülündeki, [Dosya Evrak Kayıt] ekranından Evrak Tür: “Karar” ve Evrak Tipi: “Yargıtay
Karar Evrakı” olarak kaydedilir ve [Temyiz Sonucun Kaydedilmesi] ekranı açılır.
Daha önce sisteme kaydedilmiş olan dosya bilgileri pasif olarak görüntülenir.
Gelen Yargıtay karar evrakı üzerindeki bilgiler doğrultusunda “Yargıtay Karar
Bilgileri” bloğunda bulunan “Yargıtay Karar No”, “Yargıtay Esas No”, “Yargıtay Karar
Tarihi”, “Yargıtay Kararı”, “Yargıtay İşlem Sonuç” zorunlu alanlarına bilgi girişi yapılır.
“Kaydet“ düğmesi ile karar bilgileri sisteme kaydedilir.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Temyiz Sonucunun Kaydedilmesi] ekranından çıkılır.

Harç/Masraf İptali (VZN_0090)
(Bu ekranlar UYAP sisteminde Harç-masraf ekranları içerisinde yer almakla birlikte konunun
genişliğine istinaden sadece kısmen birkaç ekran tanımı yapılacaktır.)

Yanlış tahsil edilen harç ve masrafların iptal edildiği ekrandır.
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Şekil178: Harç/Masraf İptali
“Evrak Hazırlama” bloğunda bulunan “Şablon” liste düğmesi tıklanarak ilgili seçim
yapılır. Onaylayacak kullanıcılarda değişiklik yapılarak istenir ise “Onay Listesi Düzenle”
düğesi tıklanır ve ilgili kullanıcılar seçilir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru
aynağı bulunamadı.
“Arama Kriterleri” bloğundan zorunlu alan olan “Birim Adı” liste düğmesi tıklanarak
ilgili birim seçilir.
Zorunlu alan olan “Sorgulama Tarihi” girilir.
“Normal Dosya” ve “Taşra Dosya” opsiyon kutularından uygun olan tıklanarak seçilir.
“Dosya/Kayıt No” alanına ilgili bilgiler girilir.
Yapılmış tahsilatları aramak için “Tahsilatları Sorgula” düğmesine tıklanır.
“Dosyada Yapılan Harç/Masraf Tahsilatları” bloğu tablosuna girilen tarihteki
harç/masraf bilgileri listelenir.
Tablodan iptal edilecek veya güncelleme yapılacak harç/masraf bilgisi seçilir.
“Kaydet” düğmesine tıklandığında [Harç/Masraf İptal] ekranında girilen bilgilerin
sisteme kaydı yapılır.
“Tutanak İptal Makbuzu” düğmesi tıklanarak hazırlanan evrak görüntülenir yazıcıdan
çıktısı alınır.
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“Kapat” düğmesi tıklanarak [Harç/Masraf Reddiyatı İptali] ekranından çıkılır.

Harç/Masraf Reddiyatı İptali (vzn_0080)
[Harç/Masraf Reddiyatı İptali] ekranı hatalı ödenen reddiyatların iptal edildiği
ekrandır.

Şekil179: Harç/Masraf Reddiyatı İptali
“Evrak Hazırlama” bloğunda bulunan “Şablon” liste düğmesi tıklanarak ilgili seçim
yapılır. Onaylayacak kullanıcılarda değişiklik yapılarak istenir ise “Onay Listesi Düzenle”
düğesi tıklanır ve ilgili kullanıcılar seçilir. Ekran İşleyişi İçin Bakınız Hata! Başvuru
aynağı bulunamadı.
“Arama Kriterleri” bloğundan zorunlu alan olan “Birim Adı” liste düğmesi tıklanarak
ilgili birim seçilir.
Zorunlu alan olan “Sorgulama Tarihi” girilir.
“Normal Dosya” ve “Taşra Dosya” opsiyon kutularından uygun olan tıklanarak seçilir.
“Dosya/Kayıt No” alanına ilgili bilgiler girilir.
Yapılmış tahsilatları aramak için “Reddiyatları Sorgula” düğmesine tıklanır.
“Dosyada Yapılan Masraf Reddiyatları” bloğu tablosuna girilen tarihteki reddiyat
bilgileri listelenir.
Tablodan iptal edilecek veya güncelleme yapılacak reddiyat bilgisi seçilir.
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“Kaydet” düğmesine tıklandığında [Harç/Masraf Reddiyatı İptali] ekranında girilen
bilgilerin sisteme kaydı yapılır.
“Tutanak İptal Makbuzu” düğmesi tıklanarak hazırlanan evrak görüntülenir yazıcıdan
çıktısı alınır.
“Kapat” düğmesi tıklanarak [Harç/Masraf Reddiyatı İptali] ekranından çıkılır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik:
Bu bölümde Gerekçeli karar evrakının, kesinleşme şerhinin, temyiz işlemlerinin nasıl
yapıldığı konusunda ekran işleyişlerini gördük, nihai karar ya da gerekçeli karar mahkeme
tarafından dosyanın yargılamasına ilişkin yapılan son işlemdir. Gerekçeli kararın
hazırlanmasından sonra adli süreçte bu kararın taraflara tebliği işlemi ve ardından tarafların
dosyayı temyiz etme safahatları başlar. Bir dava taraflarınca temyiz edilmediği takdirde
davanın türüne göre 10 gün yahut 15 gün içinde (temyiz etme süresi bitince) dosyanın
kesinleşmesi işlemi yapılır yani artık karar kesindir herhangi bir itiraza ya da temyiz işlemine
tabii tutulmaz. Bu süre geçtiği takdirde karar kesinleştirilir.
Bazı davalar birkaç dava türünü ya da birden çok davacı ya da davalı ismini
barındırarak açılabilinir. Mahkeme tarafından bu tarz davaların dava türü yahut tarafları ile
ilgili illiyet bağının olmaması nedeniyle dosyanın tefrik(ayırma)işlemine karar verilebilir. Bir
dosya hem alacak hem de tespit davası olarak açılmış ise mahkeme hâkimi bu neticei talepleri
ayırabilir. Yani elindeki dosyadan tespit davasını yürütürken aynı dava üzerinden yürüyen
alacak talebini başka bir dava dosyası olarak ayırarak elindeki iki dosyayı farklı esas kayıtları
ile kayda girdirerek her iki davayı bir birinden bağımsız davalar olarak yürütür. Aynı işlemi
taraflar açından da yapabilir örneğin 10 adet davacısı olan bir davayı birbirinden bağımsız 10
adet davaya dönüştürebilir. Bu ayırma işlemine uygulamada dosyanın tefriki denir. Ayrıca
dosyanın birleştirme işlemi de vakıası ve netice-i taleb unsurları benzerlik gösteren ve usül
ekonomisi açısından birlikte yargılamasının yapılmasının öngörüldüğü bazı dava ve işler tek
bir dosya üzerinden birleştirilerek yargılaması yapılır işte bu işlemede dosyanın birleştirilmesi
denilir.
Dosyanın gerekçeli kararı hazırlanarak taraflara tebliğ edilir. Taraflarca temyiz etme
süresi içinde adli makama sunulan Temyiz Başvuru dilekçesinin kaydedilmesinden sonra
sistem tarafından Temyiz formu doldurulur. Bu forma dosyanın sevk nedeni yazılır (merci
tayini, temyiz, noksan ikmali, karar düzeltme, duruşmalı vs.) eğer temyiz talebi icrayı
durdurma talepli ise tehiri icra istekli butonu işaretlenir. Aynı ekranda dosyanın öncelik
durumu başlığı altında direnme, bozma üzerine, acele işler vs butonları vardır burada
işaretlenen unsurlar Temyiz dairesince(Yargıtay ilgili dairesi) değerlendirilir. Temyiz formu
düzenlendikten sonra dosyaya iliştirilir ve dosya ilgili Yargıtay dairesine gönderilir(son
zamanlarda yapılan entegrasyon aşamalarında bir hayli yol kat edilmiş olup dosyalar posta
yolu ile artık Yargıtay dairelerine gönderilmemektedir. E-imzalı evraklar düzenlenerek
dosyalar taranarak UYAP gereken bu ekranların haddinden fazla detaylı olduğu tarafımızca
gözlemlenmiş olup kısa birkaç ekran örneğiyle yetinilmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki
hukuk mahkemelerinin vermiş olduğu kararların temyizinde dosyanın masrafları ve harçları
taraflarca karşılanır ancak ceza yargısında yapılan işlemlerin yargılama sonucunda taraflardan
tahsil edilmek üzere devlet tarafından karşılanır. Bu hususta belirtilmesi gereken en önemli
unsurlardan birisi süreler ve harçlar ile ilgilidir. Bir takım usulü işlemler harcın yatırıldığı
tarih itibariyle değerlendirilir. Sistemine evrak kayıtları yapılarak online olarak temyiz
işlemleri yapılmaya başlanmıştır) ayrıca bu bölümde bir kısım harç ve masraf ekranları
irdelenmiştir. Aslen Harç masraf modülü altında incelenmesi
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Bölüm Soruları:
1-(…………) modülü, duruşma sonunda nihai karar verilmesi ile nihai karar
gereklerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini
kapsamaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.
a)Müzekkere modülü
b)Karar modülü
c)Temyiz modülü
d)Dava açılış modülü
e)Genel İşlemler
2-Dosyanın tefriki ne demektir.
a)İki dosyayı birleştirmek demektir.
b)Bir dosya içinden iki farklı talebi yahut tarafı ayırarak yeni bir dava dosyası
hazırlamaktır.
c)Dosyaya yeni duruşma günü vermek demektir.
d)Yenileme talebi üzerine işlemden kaldırılmış dosyanın tekrar işleme konulmasıdır.
e)Davacı vekilince dosyanın ıslah edilmesidir.
3- (……….)Ekranı ,vezne teşkilatı olmayan birimlerde tahsil edilecek para miktarının
hesaplanması ve tahsilatının yapılması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Yukarıdaki boşluk kısmına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.
a)Reddiyat iade ekranı
b)Harç masraf hesaplama ekranı
c)Reddiyat iade hesaplama ekran ekranı
d)Harç masraf hesaplama tahsilatı ekranı
e)Harç tahsil müzekkeresi ekranı
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4- Yukarıda yansıtılan ekranda hangi işlem yapılır.
a)Tahsilat kaydı
b)Reddiyat kaydı
c)Harç tahsile ilişkin sistem kaydı
d)Yanlış yapılan Harç ve masrafa ilişkin iptal işlemi
e)Yanlış yapılan reddiyat işlemine ilişkin iptal işlemi
5) (………). dava dosyası Yargıtay’a gönderilirken dosya ile ilgili bilgilerin yer aldığı
temyiz formunun doldurulması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Yukarıdaki boşluk kısmına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.
a)Temyiz Başvurusunun kaydedilmesi ekranı
b)Kesinleşme şerhinin kaydedilmesi ekranı
c)Nihai karar bilgilerinin kaydedilmesi ekranı
d)Temyiz Formunun Doldurulması ekranı
e)Harç tahsil müzekkeresi ekranı
6-…………………….. duruşma salonunda verilen kararın sisteme kaydedilmesi
işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
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Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.
a)Kesinleşme şerhinin kaydedilmesi ekranı
b)Dosya ayrıntı bilgileri kayıt ekranı
c)Taraf ve vekil bilgileri güncellenmesi ekranı
d)Nihai karar bilgilerinin kaydedilmesi ekranı.
e)Gerekçeli karar bilgilerinin kaydedilmesi ekranı.
Cevaplar:1)B,2)B,3)D,4)D,5)D,6)D
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14: GENEL İŞLEMLER MODÜLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dava defterlerinde alınan esas kayıtların sıra numaralarının güncellenmesi.
Şablon özelleştirme ekranları
Tanımlama ekranları.
Avukat portalı işlemi
Avukat portalı tanımı
Avukat Portalı üzerinden evrak hazırlanması
Avukat portalı üzerinden dosya incelenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mahkeme tarafından hazırlanan dava,dosya numaraları değiştirilebilinir mi?
Kelime işlemci-doküman editörü ne işe yarar?
Dağıtım listesi nasıl hazırlanır?
Sistem içinde evrak arama ve sorgulama yöntemi?
Dosya evrak listesi nedir?
İş adımı tanımlama işlemi ne işe yarar?
Avukat portalı üzerinden avukatlar ne şekilde dosya inceleyebilirler?
Avukat portalına nasıl giriş yapılır?
Avukat portalı üzerinden hangi evraklar hazırlanır?
Avukat portalı üzerinde dosya avukatı evrak ve dosya inceleyebilir mi?
Avukatlar e-imza donanımları ile ne şekilde sisteme dahil olurlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Genel işlemler ve alt
unsurlar ile birlikte dağıtım
listesi hazırlama doküman
editörü, dosya evrak bilgileri
ve evrak arama butonları

Hazırlanan dava sonucunda
verilen gerekçeli karar
kesinleşme ve temyiz
işlemleri yapılması
konusunda beceri
kazanılması

Ekran görüntüleri ve
uygulama çalışmaları
izlenilerek ders sunumları
vasıtası ile kazanım
geliştirilebilinir.
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“Genel İşlemler” modülü, Hukuk Mahkemeleri faaliyetleri kapsamında, tek bir
modüle bağlı olmayıp birden fazla modül kapsamında kullanılan işlemlerin faaliyetlerinin
otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. “Genel İşlemler” modülü aşağıda
listesi verilmiş ekranlardan oluşmaktadır:
Sıra No Güncelleme
Kelime İşlemci
Yeni Görev Ataması
Hâkim Görevlendirme/Değiştirme İşlemleri
Şablon Özelleştirme İşlemleri
Sertifika İşlemleri Alt Modülü


Sertifika İstek Ekranı



Sertifika Yükleme Ekranı



Anahtar Aktarım Ekranı



Başkaları İçin Dosya Şifreleme Ekranı



İmza Doğrulama Ekranı

Tanımlama İşlemleri Alt Modülü


Kodlu Alan İçerikleri Tanımlama



Tevzi Kriterleri Girişi



İcra Mahkemelerinin Görevli Oldukları İcra Dairelerinin Girişi



Dava Türlerinin Kaydedilmesi



Harç Uygulama Bilgilerinin Kaydedilmesi



Ara Karar/Tensip Girişi



Standart Ara Karar/Tensip Oluşturma



Program Yönetim Parametrelerinin Kaydedilmesi



Harçtan Muaf Kurumların Belirlenmesi



Yazıcıların Tanımlanması
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Dış Kurum Ekleme/Güncelleme



Dış Kurum Tipleri

Sıra No Güncelleme:
[Sıra No Güncelleme] ekranı ilgili birime ait defter numaralarının listelendiği ekrandır.

Şekil 178: Sıra No Güncelleme
[Sıra No Güncelleme] ekranında güncellenmek istenen sıra numarası liste alanından
üzerine tıklanarak seçilir.
Seçilen işlem türüne ait sıra numarası “Bir Arttır” düğmesinin sağında yer alan metin
alanına gelir.
Bu metin alanına işlem yapıldığında sistemin vermesi gereken numaranın 1 eksiği
yazılır. Örneğin ilgili dosyamız karar numarası olarak 521 alacak ise bu metin alanına 520
yazılır.
“Kaydet” düğmesi tıklanır “Listele” düğmesi tıklandığında ilgili işlem türünün sıra
numarasının değiştiği görülür.
“X” tıklanarak [Sıra No Güncelleme] ekranından çıkılır.

Kelime İşlemci
Hukuk Mahkemeleri Alt Sistemi içerisinde düz yazı yazabilme ve yazdıklarını sistem
dışında kişisel bilgisayara kaydetme işlemlerinin gerçekleştirildiği doküman editörüdür.
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[Kelime İşlemci] ekranına tıklanınca sistem boş doküman editörü açar.

Şekil 179:Doküman Editörü
Açılan editörde bir word belgesinde yapabilen her türlü işlem yapılabilir.
Metin yazıldıktan sonra “Dosya” menüsünden “UYAPa Kaydet” tıklanır.
Yazılan metin sisteme kaydedilmiş olur.

Şekil 180: Tamam
“Tamam” düğmesi tıklanır, editör ekranı kapatılır.
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Dağıtım Listesi:
[Dağıtım Listesi] ekranı dosya ile ilgili yazışmalarda hazırlanan belgelerin gideceği
yeri belirlemek için kullanılan ekrandır.

Şekil 181: Dağıtım Listesi
[Dağıtım Listesi] ekranında “Seçilecek Yer Türü” zorunlu metin alanıdır.
Dağıtım yapılacak yer “Birim/Dış Kurum” ise seçilecek yer türü olarak birim seçilir ve
“İlgili Yeri Seç” düğmesi tıklanarak [Birim/Dış Kurum Seçme] ekranına geçilir.
Eğer dağıtım yapılacak yer “Dosya İlgili Kişi/Kurum” ise gideceği yer türü olarak
dosya ilgili kişi kurum seçilir ve “Gideceği Yeri Seç” düğmesi tıklanarak [Dosya İlgili Kişi
Listesi] ekranına geçilir.
Dağıtım yapılacak yer daha önceden dağıtım planında belirlenmişse “Dağıtım Planı”
seçilerek “İlgili Yeri Seç” düğmesi tıklanır ve [Dağıtım Planı Seçme] ekranına geçilir.
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Şekil 182: Dağıtım Planı Seçme
[Dağıtım Planı Seçme] ekranı, daha önceden “Gelen/Giden Evrak İşlemleri” modülü
altında bulunan [Dağıtım Planı Tanımlama] ekranından belirlenmiş olan adreslerin dosyaya
aktarıldığı ekrandır.
[Dağıtım Planı Seçme] ekranında daha önceden belirlenmiş olan dağıtım planları
arasından seçim yapmak için “Dağıtım Planları” bilgi girişi alanı bulunmaktadır.
“Dağıtım Planları” liste düğmesinden ilgili birim seçilir.
Dağıtım yerleri ile ilgili bilgiler ekrana aktarıldıktan sonra bunlar arasından seçim
yapılır ve “>” düğmesi tıklanarak seçilen dağıtım yerleri bloğuna seçili birim aktarılır.
“Tamam” düğmesi tıklanarak [Dağıtım Listesi ] ekranına geçilir.
Eğer [Dağıtım Listesi] ekranında dağıtım yapılacak yer “Diğer Kişi/Kurum” ise
gideceği yer türü olarak “Diğer Kişi/Kurum” seçilerek “Gideceği Yeri Seç” düğmesi tıklanır
ve [Diğer Kişi/Kurum Bilgileri Giriş Ekranına] geçilir.
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Şekil 183: Diğer Kişi/Kurum Bilgileri Giriş Ekranı
[Diğer Kişi/Kurum Bilgileri Giriş Ekranı] dosya taraf listesinde yer almayan kişi ve
kurumlarla ilgili bilgilerin dağıtım listesine aktarıldığı ekrandır.
“Gideceği Kişi/Kurum Adı” ve “Kullanılacak Adres Bilgisi” zorunlu metin alanlarıdır.
Ekran üzerindeki zorunlu alanlara bilgi girişi yapılır.
“Tamam” düğmesi tıklanarak [Dağıtım Listesi] ekranına geçiş yapılır.
Gideceği yer ile ilgili durum belirlendikten sonra [Dağıtım Listesi] ekranında
“Tamam” düğmesi tıklanarak yapılan işlemler kaydedilir ve ekrandan çıkılır.

Evrak Ek Listesi
[Evrak Ek Listesi] ekranı dosyaya yeni bir evrak eklenmek istendiğinde kullanılır.
Ayrıca bu ekran, daha önce scanner (tarama cihazı) ile taranarak sisteme katılan evrak
eklerinin de görüntülendiği ekrandır.

321

Şekil 184: Evrak Ek Listesi
Ekranda dosyaya yeni evraklar eklemek için kullanılmak üzere “Ekle” ve “Çoklu
Ekle” düğmeleri bulunmaktadır.
“Ekle” düğmesi ile bir seferde yalnızca bir evrak eklenirken “Çoklu Ekle” düğmesi ile
sisteme birden fazla evrak aynı anda eklenebilir.
“Ekle” düğmesi tıklandığı zaman evrak eklemek üzere [Ek Tanıtma] ekranı açılır.

Şekil 185: Ek Tanıtma
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[Ek Tanıtma] ekranında “Ara” düğmesi ve “...” arama düğmesi kullanılarak iki şekilde
dosyaya evrak tanıtılabilir.
“...” arama düğmesi tıklandığında bilgisayara kayıtlı olan birçok evrak dosyaya
aktarılır.
“Ara” düğmesi tıklandığında ise sistemde zaten kayıtlı olan bir evrakı bulmak üzere
[Evrak Arama] ekranı açılır.
Bulunan evrak, üzerinde işlem yapılan dosyaya aktarılır.
“Ek Türü” zorunlu metin alanıdır. Dosyaya eklenecek evrakın türü bu alana yazılır.
[Evrak Ek Listesi] ekranına evrakı aktarmak için “Listeye Ekle” ve “Tamam”
düğmeleri kullanılır.
“Kapat” düğmesi tıklanır ve [Ek Tanıtma] ekranından çıkılır, [Evrak Ek Listesi]
ekranına geçilir.

Şekil 186: Evrak Ek Listesi
[Evrak Ek Listesi] ekranına ek evraklar aktarıldıktan sonra “Düzenle” düğmesi
tıklanarak evrak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılabilir.
Listede bulunan bir evrak kaldırılmak istendiğinde ise çıkarılmak istenen evrak
seçilerek “Kaldır” düğmesi tıklanır.
Ayrıca [Evrak Ek Listesi] ekranında kısayol işlem penceresini kullanarak da istenen
işlemler yapılabilir. Bunun için evrak üzerine gelip farenin sağ tuşuna basılarak işlem
penceresinin açılması sağlanır.

323

Dosyaya gerekli evraklar eklendikten sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan “X”
(Kapat Düğmesi) tıklanarak ekrandan çıkılır.

Evrak Arama:
[Evrak Arama] ekranı dosya içindeki bir evraka ulaşılmak istendiği zaman kullanılır.
(Örneğin tebligat sonucu kaydedilirken ya da sisteme evrak eklenirken) Ayrıca [Evrak
Arama] ekranı sistemde kayıtlı, gelen ve giden evrakların arandığı ekrandır.

Şekil 187: Evrak Arama
[Evrak Arama] ekranında evrak türü ile ilgili seçim yapılabilmesi için “Gelen Evrak”,
“Giden Evrak” ve “Hepsi” olmak üzere üç opsiyon kutusu bulunmaktadır.
Arama yapılacak evrakın türüne göre “Gelen Evrak” ve “Giden Evrak” opsiyon
kutularından biri işaretlenir.
Ekranda, sistemde var olan bütün evrakları aramak mümkün olduğu gibi dosya
numarasına göre arama yapmak da mümkündür.
Eğer sistemde var olan tüm evraklara ulaşılmak istenirse yalnızca “Sorgula”
düğmesini tıklamak yeterlidir.
Ancak belirli bir dosya içinde var olan belirli bir evraka ulaşılmak istenirse “Dosya
No” metin alanı doldurulmalıdır.
“...” düğmesine tıklandığında karşımıza [Dosya Arama] ekranı açılır.
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Şekil 188: Dosya Arama
[Dosya Arama] ekranında “Dosya No Yıl/Sıra No” metin alanına üzerinde arama
yapılacak dosya numarası yazılır.
Sistemde dosya sorgusunun yapılması için “Sorgula” düğmesi tıklanır.
Listeden ilgili dosya seçilir ve “Tamam” düğmesi tıklanarak dosya arama ve
sorgulama işlemleri tamamlanır.
[Evrak Arama] ekranına tekrar dönülerek “Sorgula” düğmesi tıklanır.
Ayrıca bu şekilde farklı bir dosyadaki evraka ulaşılabildiği gibi üzerinde işlem yapılan
son dosyadaki bir evraka ulaşmak da mümkündür.
Bunun için “Dosya No” metin alanının yanında bulunan “Son” düğmesi tıklanarak
dosya numarası ekrana aktarılır.
“Sorgula” düğmesi tıklandığında ise aranan evraklar ekranda listelenir.
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Şekil 189: Evrak Arama
[Evrak Arama] ekranına dönüldüğünde üzerinde işlem yapılmak üzere aranan
evrakların listesi ekranda görüntülenir.
İşlem yapılacak evrak tablodan seçilerek “Seç” düğmesi tıklanır.
Evrak aramaktan vazgeçilirse “Kapat” düğmesi tıklanarak ekrandan çıkılır.

Safahat Bilgileri(Gnl_Saf_0101)
[Safahat Bilgileri] ekranı dosyada yapılan tüm işlemlerin kim tarafından hangi tarihte
yapıldığının, yapılan işlemin ne olduğunun görüntülendiği, dosya ile ilgili bilgi alma
ekranıdır.
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Şekil 190: Safahat Bilgileri
[Safahat Bilgileri] ekranında bulunan dosya bilgileri bloğunda üzerinde işlem yapılan
dosya ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Dosya numarası, dosya açılış tarihi ve dosya türü bilgilerinin yanı sıra dosya taraf
bilgileri ve vekil bilgileri de yer almaktadır.
Aynı zamanda “Safahat Listesi” oluşturmak için sorgulama kriterleri kullanılabilir.
“Sorgulama Kriterleri” bloğunda “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” metin alanları
bulunmaktadır.
Belirli bir zaman aralığındaki dosya bilgileri aranmak istenirse “Başlangıç Tarihi” ve
“Bitiş Tarihi” alanlarına sorgusu yapılacak zaman aralığı tarihleri yazılır.
“Ara” düğmesi tıklanarak dosyada yapılmış tüm işlemler safahat listesi bloğunda
listelenir.
“Safahat Listesi” bloğunda dosya içinde yapılan işlemler listelenir.
“Safahat Ayrıntı Bilgileri” bloğunda ise yapılan işlemlerle ilgili detaylı bilgiler
görüntülenir.
Bir işlemle ilgili detaylı bir bilgiye ulaşılmak istenirse ”Safahat Bilgileri” bloğundan
ilgili işlem seçilir.
“Safahat Ayrıntı Bilgileri” bloğunda seçili işlemle ilgili ayrıntılı bilgiler görüntülenir.
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“Kapat” düğmesi tıklanarak [Safahat Bilgileri] ekranından çıkılır.

Dosya Evrak Listesi:
[Dosya Evrak Listesi] ekranı dosya içindeki evraka ulaşılmak istendiğinde kullanılır.
Ekranda dosya içinde yapılacak işlemin hangi evraka istinaden yapıldığı belirlenir. Aynı
zamanda bu ekran, dosyada scanner (tarama cihazı) ile sisteme katılan bütün evrakların
görüntülendiği ekrandır.

Şekil 191: Dosya Evrak Listesi
[Dosya Evrak Listesi] ekranında “Dosyadaki Tüm Evrak Listesi” düğmesi tıklanarak
dosyada var olan evrakların tamamı görüntülenir.
[Dosya Evrak Listesi] ekranında dosya içinde bulunan evraklardan hangisi
görüntülenmek isteniyorsa o evrak seçilir ve farenin sağ tuşuna tıklanarak seçenek penceresi
açılır.

328

Şekil 192: Dosya Evrak Listesi
[Dosya Evrak Listesi] ekranında açılan seçenek penceresinden “Seçilenleri Göster”’
seçilerek evrak görüntülenir.
Evrak görüntülendikten sonra “Tamam” düğmesi tıklanarak ekrandan çıkılır.

İş Adımı Tanımlama:
[İş Adımı Tanımlama] ekranı yapılan işlemlerde ya da hazırlanan evraklarda işlemi ya
da evrakı onaylayacak kullanıcıları belirlemek için kullanılan ekrandır.
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Şekil 193: İş Adımı Tanımlama
“İş Akışı Tanımlama” bloğunda onaylayacak personel listesi görüntülenir.
Onaylayacak Personelin üzerinde fare ile sağ tuş yapılır. Ekle seçeneği işaretlenir.
Seçilen kullanıcı “Onaylayacak” bloğuna aktarılır.
Personel seçme işlemi tamamlandıktan sonra “Kapat” düğmesi tıklanarak yapılan
işlemler kayıt edilir ve ekrandan çıkılır.

Kurum Arama Bilgileri:
[Kurum Arama Bilgileri] ekranı sistemde kayıtlı olan bir kuruma ulaşılmak
istendiğinde kullanılan bir sorgu ekranıdır.
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Şekil 194: Kurum Arama Bilgileri
[Kurum Arama Bilgileri] ekranında “Arama Kriterleri” ana bloğu bulunmaktadır.
“Arama Kriterleri” bloğunda sistemde aranacak olan kuruma ait bilgilerin girişi için
ilgili metin alanları bulunmaktadır.
Sistemde aranacak olan kurumun mevcut bilgileri dâhilinde “Kurum Adı”, “Vergi
No”, “Vergi Dairesi”, “Ticaret Sicil No”, metin alanlarına bilgi girişi yapılır.
Aynı zamanda “Arama Kriterleri” bloğunda kurumun tipi ile ilgili opsiyon kutuları
bulunmaktadır.
Biliniyorsa kurumun tipine göre “Kamu”, “Özel” ve “Tümü” opsiyon kutularından biri
işaretlenir.
Araması yapılacak olan kurumun harçtan muaf olup olmadığı ile ilgili olarak “Harçtan
Muaf mı?” bilgi girişi alanı bulunmaktadır.
Liste düğmesinden kurumun harç durumu ile ilgili bilgi fare yardımıyla seçilir.
[Kurum Arama Bilgileri] ekranında bulunan “Sorgula” düğmesi tıklanarak sorgu
sonuçları tabloya aktarılır.
Eğer arama yapmaktan vazgeçilmek istenirse “Vazgeç” düğmesi tıklanarak ekrandan
çıkılır.

Evrak Detay Bilgileri:
Sistemde kayıtlı olan evrakın detay bilgilerini kaydetmemizi sağlayan ekrandır.
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Şekil 195: Evrak Detay Bilgileri
“Giden Evrak Bilgileri” bloğunda “Konusu”, “Nev’i’, “Gizlilik Derecesi’nde” “Tekim
Tarihi” evrakın detay bilgileri metin alanlarına bilgi girişi yapılır.
“Tamam“ düğmesine basıldığında sisteme kaydedilmesini sağlar.
Eğer detay bilgileri girilmekten vazgeçilmek istenirse “Vazgeç” düğmesi tıklanarak
ekrandan çıkılır.

Evrak Görüntüleme
[Evrak Görüntüleme] ekranı dosyada kayıtlı olan evrakların görüntüsüne ulaşılmak
istendiğinde kullanılan bir ekranıdır.

Şekil 196: Evrak Görüntüleme
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[Evrak Görüntüleme] ekranı açılır.
İlgili evrak doküman editöründe görüntülenir. İsterseniz yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.
“Kapat” düğmesi tıklanarak ekrandan çıkılır.

Dosya Ayrıntı Bilgileri:
[Dosya Ayrıntılı Bilgileri]; dava dosyası ile ilgili tüm ayrıntılı bilgilere ulaşıldığı
ekrandır. Ayrıca, dava dosyasında bulunması gereken tüm bilgilerin görüntülendiği, tarafların
dosyadaki durumunun izlendiği ve dosyada bulunan evrakların listelendiği ekrandır.

Şekil 197: Dosya Ayrıntı Bilgileri
[Dosya Ayrıntılı Bilgileri] ekranında “Dosya Bilgileri” alanında daha önceden
kaydedilmiş dosya bilgileri sistem tarafından pasif olarak görüntülenir.
“Dosya Evrak Listesi” bloğunda dava dosyasına ait tüm evraklar görüntülenir.
İstenilen evrak listeden seçilip üzerine çift tıklanır ve alt evraklar görüntülenir alt evrakların
üzerine çift tıklanarak evraklar açılır.
”Safahat Bilgileri” düğmesi tıklanarak dosyanın o zamana kadar geçirdiği tüm
aşamalar görüntülenir.
“Tahsilat Reddiyat Bilgileri” düğmesi tıklanarak dosyayla ilgili tüm tahsilat ve
reddiyat bilgileri görüntülenir.
“İlgili Dosya Bilgileri” düğmesine tıklanarak dosyayla ilişkili diğer dosyaların
bilgilerine ulaşılır.
“İlgili Dava Bilgileri“ düğmesine tıklanarak varsa dosyanın ilgili olduğu dava
bilgilerine ulaşılır. “Kapat” düğmesi tıklanarak [Dosya Ayrıntılı Bilgileri] ekranından çıkılır
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Avukat Portalı İşlemleri:
Genel tanım: E-devlet yapısının adalet ayağını oluşturan UYAP sistemi bilindiği üzere
vatandaş ve adli kurumlar arasındaki işlemlerin kolaylaştırılması için oluşturulmuş bir
sistemdir. T.C vatandaşları kendilerine verilen e devlet şifreleri vasıtasıyla vatandaş gov Tr
üzerinden Adli işlemlerini gerçekleştirebilmekte ilgili dava ve bilgilerini takıp
edebilmektedirler.
Adalet mekanizmasının asli unsurları dışında mevcut olan yardımcı unsurları içinde
yer alan Avukatların müvekkillerine ait olan dava ve işlemleri takip ettikleri ve mesailerini
adli kurumlarda geçirdikleri aşikârdır.
Bu hususta yapılan çalışmalar neticesine vermiş olmakla Avukatların adli ortamlara
fiziken gelmeksizin, sistem üzerinden dava açma, dosya inceleme harç ve masraf yatırma
dosyaya dilekçe sunma gibi usul hukukunca yapılması öngörülen birçok işlemi
gerçekleştirebilmeleri için Avukat portalı UYAP yargı sistemi içinde yer almıştır.
Türkiye barolar birliği ve Adalet Bakanlığı Bilgi işlem daire başkanlığınca yapılan
çalışmalar neticesinde Tüm Baro ve kurum avukatlarının güncel bilgileri UYAP adalet
portalına kaydedilmiş baro numarası, T.C. kimlik ve ad soyad sorgu kriterleri aktif edilerek
tarafların vekil bilgilerinin sisteme kaydedilmesi kolaylaştırılmıştır.
Avukatların sistem girişlerinin temini için hazırlanan elektronik sertifikalı E-İmza
tokeni cihazı ile Avukat portalından hazırlanan dilekçe ve talepler e-imza sistem kullanımı ile
onaylanarak entegre yapı vasıtasıyla UYAP sistemine kaydedilmektedir.
Elektronik imza token cihazları ve cihazların alt yapı programları Avukat
bürolarındaki sistem bilgisayarlarına tanımlanır. Bu hizmetlerin sunumu için birçok özel
firma kurulmuştur.(e- güven, e tuğra Vs) Bilişim firmalarınca pazarlanan bu imza tokenlerinin
bilgisayar sürümleri aynı firmalarca donanımsal olarak kurulur. Ve Avukat tarafından
tanımlanan güvenli şifre ile sistem UYAP sistemine entegre bağlantı ile aktifleşir. Kullanıcı
tarafından, Kurulan sistemin güncelleme ve yüklemeleri adalet.gov.tr sistemi üzerinden yahut
UYAP giriş ekranlarındaki linkler vasıtasıyla güncel tutulur.
Avukatlar kendilerinin vekil oldukları ve adli makamca vekil kaydedildikleri dosyaları
inceleyebilmekte, dosyaya masraf yatırabilmekte, dosyaya dilekçe sunabilmekte, dosya
ayrıntı bilgilerini görerek dosyaya sunulan tüm evrakların çıktısını alabilmektedirler.
Avukatlar vekil olmadıkları dosyaları genel olarak inceleyememektedirler. Ancak
sistem üzerinden Avukatın talebi üzerine Hâkim veya savcı tarafından sistem üzerinden
verilen izin vasıtasıyla vekil olmadıkları dosyaları inceleyebilirler
AVUKAT PORTALINA GİRİŞ: Bilgisayar masaüstüne giriş menüsü konumlandırılır.
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*Elektronik imza tokeni bilgisayara takılı olduğu hâlde online sisteme giriş yapılır.
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*Yukarıda görüldüğü üzere Elektronik imza ile sisteme girilmiştir.
Avukat Portalından hazırlanan
gönderilmesi:

dilekçenin

UYAP sistemindeki

dosyaya

Doküman editörü vasıtasıyla Avukat bilgisayarında hazırlanan belge ilk önce
bilgisayara kaydedilir.

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

Bu Bölümde Neler Öğrendik:
Bu bölümde dava dosyası ile ilgili defterlerde verilecek esas karar değişik iş gibi kayıt
numaralarına sıra no güncelle ekranı vasıtasıyla nasıl müdahale edileceğini gördük,
Kelime işlemci vasıtasıyla doküman editörünce hazırlanan evrakların sisteme
aktarılabileceğini, dağıtım listesi vasıtasıyla hazırlanan evrakın tüm evraklarda ne şekilde
dağıtıma tabi tutulacağını başka bir anlatımla gönderilecek evrakın nasıl gönderileceğini
seçilecek yer ve adres bilgilerinin nasıl girildiğini gördük. Evrak ek listesi altında hazırlanan
bir müzekkerenin ekinde başka bir birime gönderilen ek evrakın sisteme nasıl
kaydedileceğini, UYAP sisteminde bulunan ve evveliyatla kaydedilen evrakların nasıl
sorgulanacağını ve evrak içeriğini ne şekilde görüntüleneceğini Evrak Arama ekranında
irdeledik. Safahat bilgileri ekranında evrakın ne zaman kimin tarafından hazırlandığını, dosya
evrak listesinde tüm dava dosyasının içeriğindeki belgelerin nasıl inceleneceğini, iş adımı
tanımlama ekranında bir evrakın kimler tarafından onaylanacağı ve iş adımlarının akış
sırasının sisteme ne şekilde tanımlandığını inceledik.
Bu bölümde Avukat portalı ekranından sisteme girişi doküman editöründen evrak
hazırlanmasını, hazırlanan evrakın UYAP bilişim sistemine kaydedildiğini evrak gönderi
masrafını ve dosya tahsilat işlemini gördük.
Özellikle dikkat edilmesi gereken husus Avukat portalı işlemleri ile Adliyelere
avukatların fiziken gelme zorunluluğu kalmamakla birlikte zaman ve iş gücünden tasarruf ön
plana çıkmıştır. Avukatlar kendileri için hazırlanan avukat portalına Tübitak, e-güven, e Tuğra, türk Trust, gibi firmaların ürettiği e-imza tokenleri ile giriş yapabilirler. Avukatlar bu
portal vasıtasıyla vekâletleri olan dosyaları inceleyebilir, dosyalarına evrak ve dilekçe
sunabilir, vekil oldukları dosyaların dava giderleri ve harçlarını yatırabilirler. Avukatlar
müvekkillerine ait olan vekâletlerini mahkeme yahut icra dosyasına sundukları anda sisteme
eklendikleri için bu dosyaları kendi portallarından takip edebilirler. Ayrıca bir işlem yapmaya
gerek duyulmamaktadır. Bazı durumlarda avukatların meslekleri gereği vekil olarak
atanmadıkları dosyaları da incelemeleri gerekebilir. Bu şekilde sistemde vekili olmadıkları
dosyaları inceleme talepleri UYAP üzerinden birim amiri hâkim, savcı ya da İcra müdürünün
sistem üzerinden verdikleri izin üzerine aktifleşir ve Avukatlar vekili olmadıkları dosyaları bu
şekilde inceleyebilirler. Avukatlar avukat portalı üzerinden bahsi geçen işlemleri
yapabilmekle birlikte duruşmalara bizzat katılmaları gerekmektedir.
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Bölüm Soruları:
1-Avukat portalını kullanan bir Avukat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)Vekaleti olmayan dosyaları inceleyemez.
b)Vekaleti olan dosyaları inceleyemez.
c)Uyap sistemi üzerindeki bütün dava ve dosyaları her zaman inceleyebilir.
d)Vekaleti olmayan dosyaları inceleyebilir.
e) Vekaleti bulunan dosyaları her zaman inceleyebilir. Vekaleti olmayan dosyaları
ancak kurum amirinin onayı ile inceleyebilirler.
2)Aşağıda yansıtılan ekran görüntüsü hangi amaçla kullanılır.

a)Hazırlanan evrakı kaydetmek için kullanılır.
b)Hazırlanan evrakı onaya sunmak için kullanılır.
c)Hazırlanan evrakın onaya sunma işleminden önce evrakı onaylayacak kişilerin
seçimi için kullanılır.
d)Evrakı doküman editörüne göndermek için kullanılır.
e)Evrakı iptal etmek için kullanılır.
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3- Yukarıda yansıtılan ekran görüntüsü hangi işlemi yapmaya yöneliktir.
a)Kesinleşme şerhinin kaydedilmesi ekranı
b)Dosya ayrıntı bilgileri kayıt ekranı
c)Evrakın doküman editörünce düzenlenmesi
d)Kelime işlemci vasıtasıyla evrakın kaydedilmesi
e)Hazırlanan evrakın gideceği yerin belirlenmesi
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4- Yukarıda ekrana yansıtılan safahat bilgileri dosya ile ilgili hangi bilgileri ihtiva
eder.?
a)Hakime atanan dosyaların kimin tarafından atandığını gösteren ekrandır.
b)Dava açılış bilgileri ve taraf bilgilerinin değiştirilip güncellendiği ekrandır.
c)Dosyada yapılan tüm işlemlerin kim tarafından hangi tarihte yapıldığının, yapılan
işlemin ne olduğunun görüntülendiği, dosya ile ilgili bilgi alma ekranıdır.
d)Gerekçeli karar bilgilerinin ve nihai karar bilgilerinin güncellendiği ekrandır.
e)Dosyanın içeriğindeki defter kayıt numaralarının sıra no güncelle ve bir artır bütonu
ile güncellendiği ekrandır.
5- Avukat portalını kullanmak isteyen bir avukat sisteme nasıl ulaşır
a)İnternet üzerinden Avukat portalı web adresine bağlanarak e-imza token cihazı
vasıtasıyla
b)Cep telefonundan sms kanalıyla
c)Sabit telefon hattından Baro yetkisine ulaşarak
d)E-devlet şifresi ile
e)Adliye içinde bulunan bilgisayar üzerinden Adalet portalı üzerinden
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Cevaplar.1)E,2)C, 3 )E,4)C,5)A
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