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MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye; gelen talimat ve değişik iş işlemleri ile
ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Gelen talimat işlemlerini yapabileceksiniz.
2. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemini (SEGBİS)
talimatlarına göre kullanabileceksiniz.
3. Değişik iş işlemleri ile ilgili işlemleri yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf ve UYAP Bilgisayar Laboratuvarı.
Donanım: Etkileşimli tahta, projeksiyon
bilgisayar.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her
öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile
kendinizi değerlendirebileceksiniz.

ii

cihazı,

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Yargılamanın hızlı ve etkili bir biçimde yapılması bireylerin adalete olan güvenlerini
pekiştirir. Ayrıca sınırlı olan kamu kaynaklarını verimli bir biçimde kullanmak, bugün kamu
kurumlarının temel amaçlarından biridir.
Bilim ve teknolojinin gelişimi ile birlikte mekân farklılıklarından doğan zaman kaybı
en aza indirilebilmektedir. Dijital ortamda yapılan iş ve bilgi paylaşımı kamu kurumları
açısından bugün vazgeçilemez düzeydedir.
Bütün bu gelişmeler öğrencilerin kamu kurumlarının kendi iş ve işlemlerini etkili bir
biçimde sürdürebilmelerini sağlayacak bilgisayar programlarını, dijital iletişim biçimlerini en
iyi bir biçimde öğrenmelerini getirmektedir.
Sizler de bu materyalde yer alan bilgi ve becerilerle kendinizi zenginleştirerek daha
mutlu ve güvenli bir toplum oluşmasına öncülük edebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, gelen talimat
işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Talimat kavramının sözlük anlamını ve hukuki anlamını araştırınız.



Mahkemelere hangi konularda talimatlar gelmektedir? Araştırınız.



UYAP’ta gelen talimatlar ile ilgili ne gibi işlemler yapılmaktadır.
Araştırınız.



Gerek giden gerekse gelen talimat işlemlerinde UYAP’ta hangi ekran
menülerinin ortak olduğunu araştırınız.



Verilen görevleri yapma ve sorumluluk bilinci arasında nasıl bir bağ
olduğunu araştırınız.

1. GELEN TALİMAT İŞLEMLERİ
1.1. Talimat Tanımı, Gelen Talimatların Konusu ve Kapsamı
Talimat; bir yer savcılığı veya mahkemenin diğer yer savcılık veya mahkemesinden
soruşturma veya dava için bir işlem yapması istemidir. Talimat kavramı istinabe olarakta
kullanıktadır. Adliye teşkilatlarında talimat işlemlerini yerine getirmek üzere talimat büroları
görev yapmaktadır. Giden talimat işlemlerinde mahkeme başka bir mahkemeye kendisinin,
yer veya teknik konularda gerçekleştiremediği bazı işlemleri yapmasını istemekteydi.
Örneğin; Ankara’daki bir mahkemenin İstanbul’da ikamet eden bir tanığın ifadesinin
alınmasını, bilirkişi incelemesi ya da keşif yapılmasını istemesi gibi.
Gelen talimatlarda ise yukarıda yer alan örnekteki durumun tersi söz konusu olur.
İstanbul’daki Cumhuriyet Savcılığı ya da mahkeme Ankara’daki Cumhuriyet Savcılığı ya da
mahkemeden bazı işlemlerin yapılmasını isteyebilir. Talimat işlemleri Türkiye
Cumhuriyeti’ndeki bütün Cumhuriyet savcılıkları veya mahkemeler arasında karşılıklı olarak
yürüyen bir süreçtir. Bu işlemlerin yapılması da önceden belirlenmiş bazı kurallar
çerçevesinde yürümektedir ve yurttaşların yargı sürecine olan güveninin tam olması, sürecin
hızlı bir biçimde yürümesi amaçlanmaktadır.
UYAP’ta gelen talimatlar Cumhuriyet başsavcılıkları gelen talimat işlemleri ve hukuk
mahkemelerinde gelen talimat işlemleri şeklinde ayrı menüler hâlinde düzenlenmiştir. Bu
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nedenle Cumhuriyet savcılıklarının ve mahkemelerin UYAP üzerinden izledikleri yol
birbirinden farklıdır.
Bir mahkemeye başka bir mahkemeden bir talimat geldiğinde öncelikle mahkeme bu
talimat için bir talimat dosyası hazırlar. Genelde başka bir ildeki mahkeme tarafından açılmış
davalarda, ilgilinin ikametinin olduğu ilde talimatla ifade vereceği bir talimat dosyası açılır
ve ana davanın olacağı ildeki ilk duruşmadan önce duruşması yapılır. Bu talimat dosyası için
öncelikle bir “Tensip Zaptı” hazırlanarak gelen bu talimat için mahkemenin yetkili olduğunu
ve neler yapılması gerektiğini tutanak altına bağlar. Herhangi bir mahkemeye iki farklı
biçimde talimat gelebilmektedir. Bu talimatlar posta yolu ile veya UYAP üzerinden gelebilir.

1.2. Cumhuriyet Başsavcılığı Gelen Talimat İşlemleri
Temel Bilgiler;
-Cumhuriyet başsavcılığı talimat bürosunun görevi: Başka yer Cumhuriyet
başsavcılıklarından gönderilen talimatların(soruşturma işlemlerine ilişkin talepleri) gereğini
yerine getirmektir.
-Cumhuriyet savcısının görevi: Büronun işleyişinin gözetim ve denetimini yapmak
ve talimatla istenilen soruşturma işlemlerini yürütmektir.
-Yazı işleri müdürünün görevi: Büroyu yönetmek, gözetim ve denetimini yerine
getirmektir.
-Zabıt kâtiplerinin görevi: Yazı işleri hizmetlerini yerine getirmektir.
İş Akışı;






Başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarından gelen soruşturma evrakına ilişkin
(basın suçları soruşturmaları dahil), bir işlem ve eylem yapılmasını içeren
(ifade, savunma, ön ödeme, adlî rapor, eşya teslimi, bilirkişi incelemesi,
tercüme ve diğer delil toplama işlemleri) evrakın talimat defterine kaydı
yapılır. Cumhuriyet savcısının tensibine göre talimat evrakı, kolluğa
gönderilmek ya da bizzat yerine getirilmek suretiyle tamamlanır.
Talimat, ekindeki evrak veya belge üzerinde bilirkişi incelemesi veya
tercüme yaptırılmasına yönelik bir talebi içeriyorsa, bu durumda bilirkişiler,
Cumhuriyet savcısı tarafından, Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adlî
Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre tanzim edilen ve onaylanarak ilgili birimlere
dağıtılan bilirkişi listesinden yararlanılarak belirlenir.
Gerekçesi gösterilmek suretiyle zorunluluk halinde listede yer almayan
kişiler de bilirkişi olarak atanabilirler. İncelemeye tabi tutulacak olan evrak
bilirkişiye, Cumhuriyet savcısı tarafından usulüne uygun olarak yemini
(Komisyonca yemin yaptırılan bilirkişiler hariç) yaptırıldıktan sonra
zimmetle teslim edilir.
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Bilirkişi veya tercüme ücreti, yapılan işin kapsam ve niteliği, ekonomik
koşullar ve bütçe olanakları nazara alınarak ilgili Cumhuriyet savcısı
tarafından belirlenir, buna dair sarf kararı yazılarak evrakına eklenir.
Bu şekilde ikmali sağlanan veya yerine getirilmesi mümkün olmayan talimat
evrakı, kayıtları kapatılarak mahalline (ilgili Cumhuriyet başsavcılığına) iade
edilir.
Ön ödeme önerileri için de aynı işlemler yapılır.
Büroda görevli Cumhuriyet savcıları talimatlar ile ilgili işlemlerde Çocuk
Büro Cumhuriyet savcısı sıfatı ile de görev yapar.
Başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarından gelen soruşturmaya ait;
CMK’nun 90 ila 98 maddeleri arasında düzenlenen yakalama ve gözaltı,
CMK’nun 116 ila 134 maddeleri arasında düzenlenen arama ve el koymaya
dair koruma tedbirlerine ilişkin tüm işlemler, mesai saatleri dışında ve tatil
günlerinde nöbetçi Cumhuriyet savcıları tarafından nöbet esasına göre yerine
getirilir.
Soruşturma evrakının Cumhuriyet savcısının gözetiminde bulundurulması
gerekmekte olup, kolluğa havale edilen evrak ile başka mahal savcılıklarına
yazılan talimatların en geç bir aylık aralarla akıbetleri sorulur.
Yurt dışına yazılacak talimatlarla ilgili Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk
Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün genelgelerindeki esaslar dikkate alınır.
Cumhuriyet başsavcılığınca talimat bürosu çalışmalarının sağlıklı bir şekilde
yürütülmesi temin edilir.

Cumhuriyet başsavcılıklarına iki ayrı biçimde talimat gelebilmektedir.

1.2.1. Sistem Dışı Gelen Talimat İşlemleri
Sistem dışı gelen talimatın UYAP’a kaydı için sistem üzerinde birçok menünün
açıldığı ve bunlar üzerinde işlemler yapıldığı görülmektedir. Bu da sürecin karmaşık gibi
görünmesine yol açmaktadır. Bu menülere geçmeden önce sistem aşamalarının genel bir
tablosu ve sistemin temel mantığının ortaya koyulması UYAP ekranlarını kullanma ile ilgili
karmaşıklığı ortadan kaldıracağı düşünülmektedir.
Cumhuriyet başsavcılığına sistem dışı gelen talimat olduğunda; öncelikle Dosya
Evrak Kayıt menüsünde kaydedilmelidir. Bu menüdeki “Evrak Bilgileri” ve “Dosya Ek
Bilgileri” adlı iki sekme içindeki istenen bilgiler doldurulmalıdır.
Evrak Bilgileri sekmesinde;




Birim Dış Kurum
Geldiği Yer/Sayı, Geldiği Tarih
Konusu ve Açıklamaları ile ilgili alanlar doldurulur.

Dosya Ek Bilgileri sekmesinde ise;


Talimat Dosyasının Açılması
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Talimatı Gönderen Birim Bilgileri
Dosya No
Talimatın Konusu
Talimat Türü
Talimat Cumhuriyet Savcısının Seçilmesi
Yeni Talimat Dosyasının Açılması ile ilgili alanlar doldurulur.

Bu aşamada yukarıda belirtilen işlemleri gerçekleştirelim.
İşletimde olmayan bir savcılıktan gönderilen (sistem dışı gelen) örneğin posta ile
gelen talimatlar ile UYAP öncesi kayıtlı bulunan talimatların öncelikle sisteme kaydedilmesi
gerekmektedir.
Sistem üzerinden gelmeyen evrak öncelikle “Dosya Evrak Kayıt Kabul İşlemleri”
ekranından yapılır. Bu ekrana ulaşmak için:
Gelen-Giden Evrak İşleri
Dosya Evrak Kayıt İşlemleri
seçeneği seçilir. Karşımıza Dosya Evrak Kayıt İşlemleri Ekranı gelir. Bu ekranda birime
gelen evrak taranmış veya taranmamış olarak kaydedilecektir.
Herhangi bir Cumhuriyet başsavcılığından gelen örneğin bir sanığın ifadesinin
alınmasına ilişkin bir talimat geldiğinde bu talimatın öncelikle kaydedilmesi gerekir.

Fotoğraf 1.1: Birime Gelen Evrak Kayıt İşlemi
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Bu ekranın alt bölümünde yer alan sekmeler işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan
işlem menüleridir. İfade alma ile ilgili işlemlerin yapılması için Fotoğraf 1.2.1’de yer alan
Taranmamış Evrak onay kutusu tıklanır. Sistem dışı geldiği için evrak taranmamıştır.
Böylece pasif durumda olan metin alanı aktif hâle geçerek veri girişi sağlanmış olur. Bu
aşamada evrak ile ilgili bilgiler girilir. Geldiği Yer/Kişi metin alanı sonunda yer alan (…)
düğmesine tıklanır. Buradan “Birim Dış Kurum Seçme” ekranı gelir. Bu ekranda evrakın
geldiği yer bulunur ve seçilir. Öncelikle Cumhuriyet başsavcılığının bulunduğu il, Birim Dış
Kurumun adı yazılarak sorgulanır. Arama ekranına gelen ilgili Cumhuriyet başsavcılığı çift
tıklanır. Böylece ilgili Cumhuriyet başsavcılığı arama sonuçları ekranında ilgili Cumhuriyet
başsavcılığı çift tıklanır. Burada bulunan ilgili Cumhuriyet başsavcılığı “Sık Kullanılanlar”
bölümüne eklenir. Bu işlem ilgili CBS’yi (Cumhuriyet başsavcılığı) bulmak kolaylaşır.
“Tamam” düğmesi tıklanır ve karşınıza yeniden Dosya Evrak Kayıt İşlemleri ekranı gelir.
Evrak Bilgileri olarak geldiği yer ve tarih yazılır. Evrakın Türü liste düğmesinde “Talimat”
seçeneği tıklanır. Evrak Tipi liste kutusuna “Gelen Talimat İsteği Yazısı” seçili olarak gelir.
Buradan sonraki aşama gelen talimatın konusu ve açıklamalarının girilmesidir.
Konusu metin alanına tıklanır ve konu yazılır. Buradaki örnek ifade alma olduğuna göre
konu alanına Sanık …… hakkında yazılır. Açıklama kısmına da “İfadesinin Alınması”
yazılır. Dosyaya konu olan evrakın bilgileri girildikten sonra evrakın dosyasıyla
ilişkilendirilmesi için “Dosya Bilgileri- Ek Liste 2” düğmesi tıklanır. Bu sekmede Dosya
Türü olarak “Talimat Dosyası” dosya işlemi olarak da “CBS Talimat Dosyası Aç”
seçenekleri seçili olarak gelir. Gelen talimat evrakı ile ilgili talimat dosyasını açmak için
“Farklı Dosya” düğmesine tıklanır. Karşımıza “Talimat Dosyası Açılması” ekranı gelir. Bu
aşamada bu alana talimatı gönderen birimin bilgilerinin sisteme girilmesi gerekir.
“Gönderen Birim” metin alanının sonunda yer alan (…) düğmesi tıklanır. Buradan ilgili CBS
seçilir. Daha önce sık kullanılanlara eklediğimiz ilgili CBS çift tıklanır. Sorgulama
gerçekleştirilmiş ve ilgili CBS listeye eklenmiş olur. “Tamam” dendikten sonra Talimat
Dosyası Açılması ekranı yeniden karşınıza gelir. İlgili CBS’nin “Gönderen Birim” alanına
kendiliğinden geldiği görülür. Dosya No kısmına davanın Esas No ve Tarihi yazılır. Böylece
talimatı gönderen birim bilgileri sisteme girilmiş olur.
Bu aşamada talimat ile ilgili bilgilerin girilmesi gereklidir. “Talimat Konusu” alanına
Sanık ……. hakkında yazılır. Sistemde bulunan talimat konularından “İfade Alınması”
seçilir. “Seç” düğmesi tıklanır. Böylece belgede yer alacak talimat türleri listesine eklendiği
görülür. Bu aşamadan sonra dosyanın savcısının seçilmesi gereklidir. “Talimat C. Savcısı”
liste düğmesinden ilgili Cumhuriyet savcısı seçilir. Bu işlem tamamlandıktan sonra girilen
verilerin sisteme kaydı ile yeni bir talimat dosyası açılır. “Dosya Aç” düğmesi tıklanır.
Karşımıza işlemin başarıyla gerçekleştirildiğine ilişkin uyarı ekranı gelir. “Tamam” düğmesi
tıklanır. Böylece işlem tamamlanmış olur. Karşımıza Dosya Evrak Kayıt İşlemleri ekranı
gelir. “Dosyalar” tablosunda yeni açılan talimat dosyasının geldiği görülür. Gelen talimat
evrakının yeni açılan talimat dosyasına kaydı için “Kaydet” düğmesi tıklanır. “Tamam”
uyarı düğmesi tıklanarak işlem sonuçlandırılır.
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1.2.2. Sistem Üzerinden Gelen Talimat Kaydının Yapılması
UYAP ekranlarına geçmeden önce sistem üzerinden gelen talimatlar ile ilgili
izlenen yol şu şekilde sıralanabilir:






Gelen talimatın ilgili Cumhuriyet savcısının iş listesine düşmesi,
Cumhuriyet savcısının ilgili zabıt kâtibine talimatı yönlendirmesi,
Zabıt kâtibinin bu talimat isteğini sisteme kaydetmesi,
Zabıt kâtibinin sisteme kaydı yapılarak yeni bir talimat dosyası açması, bu
kayıt işleminde evrak tipini ve türünü seçilmesi,
Yeni açılan talimat dosyasının Cumhuriyet savcısı seçilmesidir.

Böylece gelen talimat dosyası için kayıt ve yeni dosya açma işlemi tamamlanmış olur.
Yukarıdaki iş sürecini biraz daha yakından inceleyelim.
İşletimde olan (sisteme kayıtlı olan) başka bir adli birimden gelen talimat yazısı
Talimat Bürosu Savcısının iş listesine düşer. Talimat savcısı talimat isteğini yerinde bularak
talimat isteği evrakını kendisi kaydedebileceği gibi ilgili talimat kâtibine de yönlendirebilir.
Talimat savcısının talimat kâtibine yönlendirdiği zabıt kâtibinin iş listesine düşen evrak ile
ilgili soruşturma dosyası çift tıklanır. Karşınıza “Birim Evrak Kayıt İşlemleri” ekranı
gelecektir.

Fotoğraf 1.2: Birim Evrak Kayıt İşlemleri ekranı
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Bu ekranda da yeni talimat dosyası açma işlemi Dosya Bilgileri Ek Listesi (4) sekmesi
yardımıyla yapılmaktadır. Evrak sistemden geldiği için sistem dışı gelen talimatlardan farklı
olarak evrakla ilgili bütün bilgiler sisteme yüklü gelir. Sisteme kaydı yapılarak yeni bir
talimat dosyası açılır. Evrakın türü ve tipi seçilir. Burada dosya türü ve dosya işlemi seçili
olarak gelir. Gelen talimat isteği evrakı ile alakalı yeni bir talimat dosyası açmak için “Farklı
Kaydet” düğmesi tıklanır. Karşınıza “Talimat Dosyası Açılması” ekranı gelecektir. Bu
ekranda gelen evrak bilgileri, talimatı gönderen birim bilgileri, talimat bilgileri seçili ve
yazılı olarak gelir.

Fotoğraf 1.3: Talimat Dosyası Açılması ekranı

Bu aşamada Talimat Dosyası Açma ekranı üzerinde talimat dosyasının tevzi edileceği
Cumhuriyet savcısı seçilir. Gelen talimat isteği yazısı için yeni bir talimat dosyası açılır.
“Dosya Aç” düğmesi tıklanır. Karşınıza işlemin başarıyla gerçekleştirildiğini bildiren onay
ekranı gelir. “Tamam” düğmesi tıklanır. Böylece sistem üzerinden gelen talimat isteği evrak
için yeni bir talimat dosyası açma işlemi tamamlanmış olur. Karşınıza “Dosya Evrak Kayıt
İşlemleri” ekranı gelecektir. Dosyalar tablosunda yeni açılan talimat dosyasının geldiği
görülür. Gelen talimat isteği evrakının yeni açılan talimat dosyasına kaydı için “Kaydet”
düğmesi tıklanır. “Tamam” onay kutusu tıklanarak işlem tamamlanır.
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1.3. Hukuk Mahkemelerinde UYAP Üzerinden Gelen Talimatlarla
İlgili Yapılacak İşlemlere İlişkin Ekran Menüleri
İlgili mahkemeden gönderilen talimat yazısı, talimatı yerine getirecek mahkeme
tarafından “Birime Gelen Talimatların Listelenmesi” ekranı kullanılarak bulunur.
UYAP üzerinde “Gelen Talimat İşlemleri” ile ilgili olarak şu işlemler
gerçekleştirilmektedir:








Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması İşlemleri
Talimat Masraflarının Eksik Olarak Gönderilmesi İşlemleri
Gönderilen Talimatlarla İlgili Posta Alınması İşlemleri
Talimat Dosyası ile İlgili Sonuç Yazısının Hazırlanması İşlemleri
Duruşma Yapılacak Talimat Dosyalarının Listesinin Hazırlanması
Talimat Duruşma Zaptının Hazırlanması İşlemleri
Tamamlanmış Talimat Dosyasının İadesi İşlemleri

1.3.1. Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması
Gelen talimatlar için tensip zaptının hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır. Tensip
zaptı, duruşma yapılmadan, taraflar duruşmaya çağrılmadan mahkemenin kendi kendine
tuttuğu zabıttır. Tensip tutanakları mahkemenin yol haritası gibi düşünülebilir. Mahkemenin
yaptığı, yapacağı ve taraflardan istedikleri bu evrakta belirtilir. Sonrasında tensip zaptının
yerini “Duruşma Tutanağı” alır.
“Talimat Tensip Zaptı Hazırlanması” ekranına ulaşmak için;
Talimat Ana Menüsü
Gelen Talimat Menüsü
Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması
seçeneği seçilir. Gelen Talimat Seçme ekranı karşınıza gelir. Gelen talimat dosyaları için
sorgulama yapılması ve ilgili dosyanın seçilmesi işlemlerini kapsayan ekrandır.
Bu ekranda “Talimat No” alanına dosya esas numarası yazılır. “Sorgula” düğmesi
tıklanır. Sorgulama sonucu talimat listesi alanına aktarılan ilgili talimat dosyası seçili iken
“Tamam” düğmesi tıklanır. Böylece “Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması” ekranına
ulaşılmış olur.
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Fotoğraf 1.4: Talimat tensip zaptının hazırlanması ekranı

Herhangi bir hukuk mahkemesine gelen talimat doğrultusunda, bu talimatla ilgili
duruşma günü verelim ve talimat tensip tutanağını hazırlayalım.

Fotoğraf 1.5: Duruşma günü verme
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Talimat tensip zaptının hazırlanması ekranında Duruşma Günü Ver butonu tıklanır. Bu
ekran ilgili dosya ve dosyalar için duruşma ve keşif günlerinin verildiği ekrandır. Bu ekranda
Gün Seçimi bölümünde dava günü için belirlenen tarih seçilir. “Ekle” düğmesi tıklanır.
“Kaydet” düğmesi tıklanır. Açılan bilgi penceresi ekranında “Tamam” tıklandıktan sonra
“Kapat” düğmesi tıklanır. Duruşma günü verilmesi işlemi tamamlanmış olur. Şimdi de
duruşma gününü verdiğimiz talimat dosyasının tensip zaptını hazırlayalım. Tensip Bilgisi
alanında yer alan “İşlemsiz” seçeneği seçilir ve “Tensip Zaptı hazırla düğmesi tıklanır. Bu
aşamada “Giden Evrak Hazırlama” ekranı karşınıza gelir. Bu ekran evrak hazırlama
işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Bu ekranda Şablon liste düğmesine tıklanır. Açılan listeden
“Talimat Tensip Zaptı” seçeneği seçilir. “Kapat” düğmesi tıklanır. Giden evrak hazırlama
ekranı ile şablon seçme işlemi tamamlandıktan sonra talimat tensip zaptının hazırlanması
ekranında “Kaydet” tıklanır. Açılan bilgi penceresi onaylanır.

Fotoğraf 1.6: Giden Evrak Hazırlama ekranı

Hazırlanan talimat tensip zaptını düzenlemek ve çıktısını almak için “Belge
Göster/Düzenle düğmesi tıklanır. Burada belgenin hazırlanmış hâli görülebilir. Hazırlanan
evrakı hâkim onayına sunmak için “Onaya Sun (Dosya) düğmesi tıklanır. Hâkim talimat
tensip zaptını onayladıktan sonra zabıt kâtibinin iş listesine dosyanın onaylanması için düşer.
Bu onay işlemi tamamlandıktan sonra “Kapat” düğmesi tıklanır. Böylece “Talimat Tensip
Zaptı” hazırlanmış olur.
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1.3.2. Talimat Noksan Tamamlama İşlemi
Talimat dosyasındaki eksikliklerin tamamlanması için müzekkere hazırlama işleminin
yapıldığı ekrandır. Bu ekrana ulaşmak için;
Talimat
Gelen Talimat
Talimat Noksan Tamamlama seçenekleri seçilir.
“Gelen Talimatı Seçme” ekranı karşınıza gelir. Buradan ilgili dava dosyasının esas
numarası “Talimat No” bölümüne yazılarak ilgili dosya sorgulanır. Sorgulama sonucu
Talimat Listesi alanına aktarılan ilgili talimat dosyasına, eksik gönderilen davetiye
masrafının tamamlanması için talimatın gönderildiği birim olan mahkemeye gönderilmek
üzere müzekkere hazırlama işlemi gerçekleştirilir.

Fotoğraf 1.7: Talimat Noksan Tamamlama ekranı

Bu işlemi yapabilmek için yapılacak işlem metin alanına tıklanır. Bu alana
“Müzekkere Yazılması” yazılır. Gereken Masraf metin alanına tıklanarak gerekli tutar TL
cinsinden yazılır. “Ekle” düğmesi tıklanır. Dağıtım listesi alanına ilgili mahkeme otomatik
olarak geleceği için değişiklik yapmaya gerek yoktur. Onaylayacaklar listesinden ilgili
hâkim ve zabıt kâtibi seçili iken “Kaydet” düğmesi tıklanır. Açılan bilgi penceresinde
“Tamam” tıklanır. Müzekkereyi görüntülemek için “Belge Düzenle” düğmesi tıklanır.
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Belgenin son hâli burada görüntülenerek ilgili hâkime “Evrakı Onaya Sun” sekmesiyle
müzekkere onaya sunulur. İlgili zabıt kâtibi onayından sonra işlem tamamlanır.

1.3.3. Talimat Sonuç Yazısının Hazırlanması
Talimat ile ilgili işlemlerin tamamlanması üzerine talimatın gerçekleştirildiğine ilişkin
yazının hazırlanması ekranıdır. Bu ekrana ulaşmak için;
Talimat Ana Menüsü
Gelen Talimat
Talimat Sonuç Yazısının Hazırlanması
alt seçeneği seçilir. Gelen Talimatı Seçme ekranında ilgili dosya için sorgulama yapılır.
Talimat No metin alanına talimatın numarası yazılır ve sorgulanır. Sorgulama sonucunda
Talimat Listesi alanına aktarılan ilgili dosya seçili iken “Tamam” düğmesine tıklanır.
Böylece “Talimat Sonuç Yazısının Hazırlanması” ekranına ulaşılmış olur.

Fotoğraf 1.8: Talimat Sonuç Yazısının Hazırlanması ekranı

Gelen talimat ile ilgili talimatın geldiği yer mahkemesine gönderilmek üzere talimat
kararını hazırlama işlemini gerçekleştirmek için ekranda yer alan Şablon düğmesi tıklanır.
Burada talimat ile ilgili seçenek seçilir. Açılan listede bilirkişi talimatları, talimatın yerine
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getirilememesi, tanık talimatı ile ilgili seçeneklerin olduğu görülür. Buradan uygun olan
seçenek seçilir.
Dağıtım Listesi alanına talimat sonucunun gönderileceği ilgili mahkeme sistem
tarafından otomatik olarak getirilir. Herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur.
Talimat Sonuç Bilgileri alanında “İkmalen Gerçekleştirildi” seçeneği tıklanır. Bu
alanda Kısmen İkmalen Gerçekleştirildi ve Bila İkmalen Gerçekleştirildi
(Gerçekleştirilemediğine ilişkin) seçeneklerin de olduğu görülmektedir.
Hazırlanan talimat kararının düzenlenmesi için “Belge Düzenle” seçeneği tıklanır. Bu
ekranda belgenin yazılı hâli karşınıza gelir.

Fotoğraf 1.9: Belge Düzenleme ile İlgili Doküman Editörü ekranı

Karardan çıktı almak için Dosya ana menüsünden “Dokümanı Yazdır” seçeneği
seçilir.
Hazırlanan evrakı onaya sunmak için “Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanır. İlgili
hâkim talimat kararının onayladıktan sonra karar, zabıt kâtibinin iş listesine onay için
düşecektir. Zabıt kâtibinin de onayından sonra işlem tamamlanır ve ekran kapatılır.
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1
DEĞERLER ETKİNLİĞİ
Değer
Konu
Etkinlikler
Kavramlar
Yöntem

Yaklaşımlar
Kazanımlar

Araç-gereçler

Birlikte iş yapabilme
Gelen Talimat ve Değişik İş İşlemleri
Verilen görevleri tam olarak ve iş birliği içinde yerine getirme ve
gelen talimatlarla ilgili işlemlere örnekler verme.
Sorumluluk bilinci, iş birliği ve uyum, kamu hizmeti, talimatları
yerine getirme, görev.
Grup tartışması,
Değer açıklama
Anlatım
Soru-cevap
Anlam haritası
Değer analizi
Değer açıklama
 Bütün çalışma alanlarında görevin yerine getirilmesinin birlikte
iş yapabilme becerisiyle yakından ilgili olduğunu bilir.
 Yapılacak işlemlerin belirli süreler içinde yapması gerektiğinin
farkında olur.
 Yargı düzeni içinde verilen görevlerin tam ve zamanında
yapılması gerektiğinin, iş birliği ve uyum içinde ayrıca
zamanında yerine getirilmeyen işlemlerin adaletin zamanında
yerine getirilmesini engellediğinin ve hak kaybına yol açtığının
farkında olur.
 Zamanı iyi bir biçimde kullanmasının önemini fark eder.
 Verilen görevleri tam olarak yerine getirmenin sorumluluk
bilinci gerektirdiğinin farkında olur.
 Üzerine aldığı işi tam olarak yerine getirmenin ahlaki bir görev
ve bu işi birlikte yapabilmenin aynı zamanda bir medeni
sorumluluk olduğunun farkına varır.
Örnek hukuki olaylar, örnek dava dosyaları, sınıf panosu, post-it,
kalem kâğıt, boya kalemleri.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Cumhuriyet savcılığı ve hukuk mahkemeleri ile ilgili bir gelen talimat yazısı
oluşturunuz. Ardından işlem basamaklarına göre gerekli UYAP ekranlarını kullanarak
talimat sonuç yazısını oluşturup işlemi tamamlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Talimat nedir? Açıklayınız.

 İnternet üzerinden hukuk ile ilgili web
sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

 An çok hangi konularda Gelen Talimat
vardır? Açıklayınız.

 Talimat örneklerini inceleyebilirsiniz.
 T.C. Adalet Bakanlığı UYAP Uzaktan
Eğitim portalını inceleyebilirsiniz.

 Cumhuriyet savcılığı ve hukuk
mahkemelerinin gelen talimat işlemlerini
karşılaştırınız.

 T.C. Adalet Bakanlığı UYAP Uzaktan
Eğitim portalını inceleyebilirsiniz.

 Gelen talimatlar ile ilgili ana işlem
basamakları nelerdir? Açıklayınız.

 T.C. Adalet Bakanlığı UYAP Uzaktan
Eğitim portalını inceleyebilirsiniz.
 Sınıf içinde arkadaşlarınızla bu işlem
basamaklarını tartışarak
pekiştirebilirsiniz.

 Talimat tensip zaptı nedir? Açıklayınız.
 Talimat sonuç yazısı hazırlanırken hangi
işlem basamaklarının takip edildiğini ve
bunların ekran menülerini açıklayınız.

 Talimat tensip zaptının UYAP’ta nasıl
hazırlandığını, UYAP laboratuvarında
ya da bilgisayar yardımıyla
izleyebilirsiniz.
 Bu işlem sırasında gerekli ekran
sekmelerinin hangileri olduğunu gözden
geçirip bilgisayarınızda örnek bir talimat
tensip zaptı yazabilirsiniz. Tutanakta
olması yasal olarak gerekli bilgilere
dikkat etmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Bilirkişi incelemesi için talimat isteği yazılabilir.

2.

(
) Cumhuriyet savcılığı ya da mahkemelere posta yolu ile ve UYAP sistemi
üzerinden talimat gelir.

3.

( ) Talimatın konusu Dosya Ek Bilgileri metin alanına yazılır.

4.

( ) Cumhuriyet savcılığına sistem üzerinden gelen talimat öncelikle zabıt kâtibinin iş
listesine düşer.

5.

(
) Talimat tensip zaptı mahkemenin gelen talimatı uygunluk açısından
değerlendirdiği bir tutanaktır.

6.

( ) Hazırlanan talimat tensip zaptını zabıt kâtibi onaylar ve Cumhuriyet savcısına
onaylattıktan sonra işlem sonlandırılır.

7.

( )Talimat bürosunun görevi, başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarından gönderilen
talimatların (soruşturma işlemlerine ilişkin talepleri) gereğini yerine getirmektir.

8.

( ) Adliye teşkilatlarında talimat işlemlerini yerine getirmek üzere emanet büroları
görev yapmaktadır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, sesli ve
görüntülü Bilişim Sistemi’ni (SEGBİS) talimatlarına göre kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


SEGBİS Yönetmeliği’ni araştırınız.



SEGBİS’in en çok hangi durumlarda kullanıldığını araştırınız.



SEGBİS ile ilgili hangi teknik araçların kullanıldığını araştırınız.



Ses ve kamera ayarlarının nasıl yapıldığını araştırınız.



Adaletin sosyal yaşam üzerinde hangi etkileri olduğuna ilişkin araştırmalar
yapınız.

2. SEGBİS (SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ BİLİŞİM SİSTEMİ)

Fotoğraf 2.1: SEGBİS

SEGBİS, sesli ve görüntülü bilişim sistemi kavramının kısaltılmış ismidir.

2.1. SEGBİS Tanımı
SEGBİS uygulaması ülkemizde 20 Eylül 2011’de Resmi Gazetede yayınlanmış olan
yönetmelikle kullanılmaya başlanmıştır.
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SEGBİS: UYAP Bilişim Sisteminde ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda
iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı bir uygulamadır.
Sesli ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS), soruşturma ve kovuşturma aşamasında
Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından dinlenilmesine gerek görülen kişilerin
ses ve görüntü bilişim sistemi kullanılarak dinlenmesi, kayda alınması ve saklanmasına
olanak sağlayan bir sistemdir.
Bu sistem ses ve görüntüyü bir yerden bir yere aktarmak, kaydetmek, muhafaza
etmektedir. Bu yazılım sayesinde, UYAP elektronik sistemi üzerinden, yargı çevresi dışında
bulunan veya Cumhuriyet savcısı, hâkim ya da mahkeme önüne getirilemeyen kişi bizzat
yetkili makam tarafından dinlenmiş olmaktadır.
SEGBİS uygulaması ile erişilmek istenen temel amaç yönetmelikte belirtildiği üzere
soruşturma ve kovuşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkemece
dinlenilmesine gerek görülen kişilerin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi kullanılarak
dinlenilmesi, kayda alınması, saklanmasıdır.


SEGBİS’in yararları olumsuz yanları


SEGBİS in Yaraları
o
o
o
o
o
o
o



Duruşma ve diğer adli işlemlerin ses ve görüntü bilişim sistemleri
ile kaydedilmesi,
Yargılamanın yapıldığı mahkemeye fizikken gitme imkânı
olmayan veya başka bir yerde bulunan kişilerin hızlı ve etkin bir
şekilde ve daha az masrafla dinlenilebilmesi,
İnsan hakları ihlallerinin önüne geçilmesi,
Mahkeme heyeti ile farklı yerdeki tarafların yüz yüzelik ilkesi
gereği aynı odadaymış gibi iletişim kurmaları,
Yol tutuklamalarından dolayı oluşan mağduriyetlerin en aza
indirilmesi,
Sanık ve hükümlülerin saatlerce süren duruşma yolculuklarını
ortadan kaldırmak,
Yurt dışında bulunan tarafların da duruşmalara katılmalarını
sağlamak.

SEGBİS’in olumsuz yanları
o

Ceza muhakemesinin temel ilkelerinden olan vasıtasızlık ve
sözlülük ilkesine aykırılık teşkil etmesi bunun neticesinde kişinin
adil yargılanma hakkının zedelenmesi bu uygulamanın olumsuz
yanlarıdır.
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Fotoğraf 2.2: SEGBİS

2.2. SEGBİS Usul Hükümleri
Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında
Yönetmelik gereğince aşağıda belirtilenler SEGBİS aracılığı ile duruşmalara katılabilirler:


Huzurda bulunamayanlar

Soruşturma ve kovuşturma aşamasında talep eden makam tarafından kabul edilen
mazeretleri nedeniyle hazır bulunamayan kişi SEGBİS ile dinlenebileceği gibi SEGBİS
üzerinden duruşmalara da katılabilir. Talep eden makam, dinleme yapacağı kişinin kimlik
bilgilerini, dinleme zamanını ve dinleme için yapılması gereken hazırlıkları ilgili kolluk
birimine bildirir. İlgili kolluk birimi, yeterli sayıda kolluk görevlisinin dinleme işlemi
sırasında hazır bulunmasını sağlar. İlgili kolluk görevlisi, dinlenecek kişiyi, dinlemenin
yapılacağı yerde hazır eder. Talep eden makam ayrıca belirtmediği sürece, dinlenecek kişinin
dinleme talebinde belirtilen kişi olduğuna dair bir tutanak, kolluk görevlisince düzenlenir ve
imzalanır.

Fotoğraf 2.3: Mahkeme salonunda SEGBİS
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Ceza infaz kurumunda bulunanlar

Teknik altyapının hazır olması durumunda ceza infaz kurumunda bulunan kişi
SEGBİS ile dinlenebileceği gibi SEGBİS üzerinden duruşmalara da katılabilir. Talep eden
makam, dinleme yapacağı kişinin kimlik bilgilerini, dinleme zamanını ve dinleme için
yapılması gereken hazırlıkları ilgili ceza infaz kurumu yönetimine bildirir. İlgili ceza infaz
kurumu görevlisi dinlenecek kişiyi, dinleme odasında hazır eder. Talep eden makam ayrıca
belirtmediği sürece, dinlenecek kişinin dinleme talebinde belirtilen kişi olduğuna dair bir
tutanak, ceza infaz kurumu görevlisince düzenlenir ve imzalanır.

Fotoğraf 2.4: Ceza İnfaz Kurumunda SEGBİS



Tedavi kurumlarında bulunanlar

Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tedavi kurumlarında bulunan kişi SEGBİS ile
dinlenebileceği gibi SEGBİS üzerinden duruşmalara da katılabilir. Talep eden makam,
dinleme yapacağı kişinin kimlik bilgilerini, dinleme zamanını ve dinleme için yapılması
gereken hazırlıkları ilgili tedavi kurumu yönetimine ve kolluk birimine bildirir. İlgili kolluk
birimi, yeterli sayıda kolluk görevlisinin dinleme işlemi sırasında hazır bulunmasını sağlar.
İlgili kolluk görevlisi dinlenecek kişiyi, dinleme odasında hazır eder. Talep eden makam
ayrıca belirtmediği sürece, dinlenecek kişinin dinleme talebinde belirtilen kişi olduğuna dair
bir tutanak, kolluk görevlisince düzenlenir ve imzalanır.


Yargı çevresi dışında bulunanlar

Talep eden makam, SEGBİS kullanmak suretiyle dinleyeceği kişileri, bu kişilere ait
adres ve kimlik bilgileri ile varsa isnat olunan suçu ya da olayı, dinleme için yapılması
gereken hazırlıkları talep edilen makama bildirir. Talep edilen makam talep doğrultusunda,
dinlenecek kişinin dinleme odasında hazır edilmesini, bu kişinin dinleme talebinde belirtilen
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kişi olduğuna dair bir tutanak düzenlenmesini sağlar. Talep eden makam ayrıca belirtmediği
sürece, dinlemeden önce dinlenecek kişinin kimliği, adliyelerde yazı işleri müdürü veya
hâkim tarafından görevlendirilecek personel aracılığı ile tespit edilir.


Yakalama hâlinde dinleme

Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya
kovuşturma evresinde yakalanan kişi, derhal yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılır.
Mahkemeye çıkarılamıyorsa; yakalamanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığı, işin
niteliğine göre yakalamayı talep eden ya da yakalama kararını veren makam ile irtibata
geçer.
İrtibata geçilen makamın uygun görmesi hâlinde yakalanan şahıs, SEGBİS ile
dinlenilmesi için hazır edilir. Yakalamanın yapıldığı yerde SEGBİS yoksa bu sistemin
bulunduğu ve kullanıma hazır olduğu yere en yakın yer Cumhuriyet başsavcılığı veya
mahkemesine götürülür.
En geç yirmi dört saat içinde bu işlemler yapılamıyorsa, kişi aynı süre içinde en yakın
sulh ceza hâkimi önüne çıkarılır; serbest bırakılmadığı takdirde, yetkili hâkim veya
mahkemeye en kısa zamanda gönderilmek üzere tutuklanır. Cumhuriyet savcısı, hâkim veya
mahkemece uygun görülmesi hâlinde SEGBİS’le de dinlenebilir.
CMK’deki bu hükümlerin bir kısmı için SEGBİS kullanımı tercihe bağlı iken bir
kısmı bakımından zorunludur.

Fotoğraf 2.5: SEGBİS yoluyla işlem yapan bir personel
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2.3. SEGBİS ile İlgili UYAP İşlem Aşamaları ve UYAP Ekranları
SEGBİS duruşmalar sırasında kullanılan bir sistemdir. Gerek Cumhuriyet savcılıkları
gerekse Ceza mahkemeleri ve Hukuk mahkemeleri tarafından da kullanılmaktadır.
SEGBİS ile kayıt veya Video konferans yapabilmek için öncelikle ilgili dosya için
duruşma zaptı hazırlanmalıdır (Duruşma zaptı hazırlanmamış ise ya da onaya sunulmuş ise
SEGBİS kayıt sistemi açılamaz.).
Duruşma zaptı hazırlandıktan sonra;
Ceza Mahkemeleri rolünde Genel İşlemler menüsünün altında bulunan ‘SEGBİS
Kayıt ve Konferans İşlemleri sekmesi seçilir.
Hukuk Mahkemeleri rolünde Duruşma menüsünün altında bulunan SEGBİS Kayıt ve
Konferans İşlemleri sekmesi seçilir.
Savcılık rolünde ise SEGBİS İşlemleri menüsü seçilir.
Burada ceza mahkemelerinde SEGBİS’i açma ve video kayıt işlemleri örnek verilerek
yapılacaktır.
Duruşma zaptının hazırlanması için;

Fotoğraf 2.6: Duruşma Zaptının Hazırlanması ekranı

Duruşma ana menüsünden Duruşma Listesinin Hazırlanması/Görüntülenmesi alt
seçeneği seçilir. Bu ekran seçildikten sonra karşınıza Duruşma Listesinin
Hazırlanması/Görüntülenmesi ekranı gelir.
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Fotoğraf 2.7: Dava Listesinin Hazırlanması/ Görüntülenmesi ekranı

Bu ekranda İşlem Türü sekmesinde bulunan açılan liste penceresinden “Görüntülü
Konuşma” seçeneği seçilir. Bu aşamadan sonra Duruşma Listesi Dışında Duruşma Zaptının
Hazırlanması ekranında Şablon Türü Duruşma Tutanağı seçilir. Ekranın sağ alt bölümünde
yer alan Zabıt Hazırla seçeneği seçilir.
Duruşma zaptının hazırlanmasından sonra Genel İşlemler ana menüsünde açılan liste
penceresinden SEGBİS Kayıt ve Konferans İşlemleri seçilir.

24

Fotoğraf 2.8: UYAP SEGBİS Giriş ekranı

SEGBİS Kayıt ve Konferans İşlemleri tıklandığında karşınıza “Video Kayıt ve
Konferans İşlemleri” ekranı gelecektir. Bu ekran SEGBİS işlemlerinin büyük bir bölümünün
yapılabildiği ekrandır. Bu ekranda, duruşma zaptı Duruşma Listesi alanında görülebilir.
Video kayıt sırasında heyette hangi görevlilerin yer aldığı görüntülenip seçilebilir. Savcı
Listesinde ilgili Cumhuriyet savcısının isminin yazılı olması gerekir. Taraf listesinde uzaktan
hangi taraf video kayıt sistemi dinlenecek ise bu bölümde seçme işlemi yapılır. Avukat
listesi ekranında da ilgili avukatın seçili olması gerekir.

Fotoğraf 2.9: Video Kayıt ve Konferans İşlemleri ekranı
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Video kayıt işlemleri ekranında sağ alt bölümde yer alan “Uzak Taraf Ekle/Sil”
düğmesinden video kayıt yolu ile dinlenecek taraf seçilir. Uzak Taraf Ekle/Sil düğmesine
tıklandığında karşınıza SEGBİS Birim Bilgilerini Getir ekranı gelecektir. Bu ekranda
SEGBİS Tip liste düğmesinde eğer dinlenecek olan kişi cezaevinde ise “Cezaevi” seçeneği
seçilir. Video kayıt Duruşma salonunda yapılacaksa bu hâlde “Duruşma Salonu”
seçilmelidir.

Fotoğraf 2.10: SEGBİS Birim Sistem Bilgilerini Getir ekranı

SEGBİS Birim Sistem Bilgilerini Getir ekranında önemli bir işlem daha
yapılmaktadır. Video kayıt işleminin yapılacağı dış kurumu seçme işi bu ekran aracılığı ile
yapılabilir. Buradan İl liste düğmesinden kurumun bağlı olduğu “İl ve Birim Seç”
düğmesinden ilgili kurum seçilir.
“Birim Seç” seçeneğini tıkladıktan sonra SEGBİS kayıt ve konferans işlemlerinin
olduğu ekranda uzak taraf olarak eklediğimiz kişinin ismi kırmızı olarak görülür. Eğer uzak
tarafı eklenmemiş ise uzak taraf olarak eklemeye çalıştığımız kişinin ismi eskisi gibi siyah
renkli olarak gözükecektir.
“Kayıt Sistemini Aç” seçeneğine tıklanır ve ekranda aşağıdaki gibi “.... No.lu”
duruşma için SEGBİS sistemi açılacaktır. “Bu işlemin yapılmasından emin misiniz?’’ uyarısı
gelir ardından ‘’Evet’’e tıklanır ve kayıt sistemi açılır.
Açılan Pin Kodu Giriş ekranına, TV ekranlarında görüntülenen PİN kodu girilerek
tamam butonu tıklanır.
Böylece ilgili tarafın video aracılığı ile dinlenilmesine başlanılmaktadır. Bunun için
bütün duruşma salonlarında ilgililerin görebileceği nitelikte ve özellikte kamera ve TV ve
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güçlü bir ses sistemi bulunmaktadır. Kameralar aracılığı ile TV ekranına duruşmanın
yapıldığı mahkeme salonunda hâkim, Cumhuriyet savcısı, zabıt kâtibi ve dinleyiciler de
görülebilmektedir. SEGBİS’de kamera pozisyonları ve ses ayarları da yapılabilmektedir.
Etkin bir şekilde dinleme yapılabilmesi, video kaydı yapan kişinin beden dili,
konuşmasındaki alçalmalar ve yükselişlerin tespit edilmesini sağlayabilecek şekilde kamera
ve ses ayarları yapılabilir.

Fotoğraf 2.11: Kamera Pozisyonunu Ayarlama ekranı

“Genel İşlemler” açılır. “Video İşlemleri Test” seçeneği tıklanır. Üzerinde kayıt ve
video izlemenin yapılacağı dosya, “Dosya No” metin alanı ile sorgulanır. “Kayıt Sistemini
Aç” butonu tıklanır. Kamera pozisyonunu ayarlamak için aşağıda yer alan işlem
basamakları uygulanır:



Kişiler alanında bulunan kamera pozisyonu ayarlamak istediğimiz isim
tıklanır.
Ekranın sol bölümünde yer alan yön tuşları ile gerekli ayarlamalar yapılır ve
seçilen durum onaylanarak kaydedilir.

SEGBİS mikrofon ayarlarını yapmak için de aynı menü ve yol takip edilmektedir.
Genel İşlemler ana menüsünden “Video İşlemleri Test” seçeneği seçilir. İlgili dosya
bulunarak seçilir. “Kayıt Sistemini Aç” butonu tıklanır. Mikrofon ayarlarını yapmak için:




SEGBİS Kayıt ekranı altındaki bölümünde yer alan “Kişiler” alanında
mikrofon sesi ayarlarını yapacağımız kişi üzerine tıklanır.
Seçilen kişi konuşurken mikrofon ses düzeyi alt kısmında bulunan kaydırma
çubuğu ile ayarlanır.
Seçilen kişi konuşurken diğer kişilere ait (başkan, Cumhuriyet savcısı,
avukat, sanık vb.) mikrofon durumları (açık ya da kapalı) ile ses seviyeleri
de ayarlanır.
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2
DEĞERLER ETKİNLİĞİ ER ETKİNLİĞİ


Daha sonra “Ayarlar” açılır menüsü altındaki “Kamera Pozisyon Ayarlama”
seçeneği içerisinde yer alan ses düzeyi seçilerek onaylanır ve işlem
tamamlanır.

Değer

Adaletin sosyal yaşam üzerindeki önemi

Konu

SEGBİS

Etkinlikler

Adaletin önemi ile ilgili örnekler veriniz.
Adaletin tam olarak yerine getirilememesinin
ne gibi sonuçları olabilir? Tartışınız.

Kavramlar

Adalet, hukukun üstünlüğü, toplum, devlet,
birey, eşitlik, hakkaniyet.

Yöntem

Beyin fırtınası
Grup tartışması
Kavram haritası
Değer açıklama
Anlatım
Soru cevap

Yaklaşımlar

Değer analizi
Değer açıklama

Kazanımlar

Adaletin bir devlet açısından öneminin
farkında olur.
Hukuk kurallarının eşitliği gözettiğinin
farkına varır.
Toplumu bir arada tutan adaletin temel
değerlerden biri olduğunun farkına varır.

Araç-gereçler

Post-it, kalem-kâğıt, boya kalemleri, sınıf
panosu.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
SEGBİS’in kullanıldığı bir duruşmayı gözlemleyerek sistemin ne gibi faydaları
olduğunu sınıf ortamında arkadaşlarınız ve öğretmeninizle tartışınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 SEGBİS nedir? Açıklayınız.

 Adalet Bakanlığı web sitesini ziyaret
ederek yayınlar bölümünü
inceleyebilirsiniz.

 SEGBİS’in amaçları nelerdir?
Açıklayınız.

 İnternet üzerinden hukuk ile ilgili web
sitelerini araştırabilirsiniz.
 SEGBİS ile ilgili yazılı el kitaplarına
ulaşabilirsiniz.

 SEGBİS aracılığı ile kimler duruşmalara
katılabilir? Araştırınız.

 Ceza Muhakemeleri Kanununu
inceleyebilirsiniz.

 SEGBİS kullanımının ihtiyari (tercihe
bağlı) ya da zorunlu olduğu durumlar
nelerdir? Araştırınız.

 Ceza Muhakemeleri Kanununu inceleyip
ihtiyari ya da zorunlu olma durumlarının
nedenlerini sınıfta tartışabilirsiniz.

 Ceza mahkemelerinin SEGBİS için
UYAP’ta izlediği yolu araştırınız.
 Hangi menüler kullanılmaktadır?
 SEGBİS’te kamera pozisyonu ve ses
ayarları nasıl yapılmaktadır? Araştırınız.

 Mahkeme kalem hizmetlerini ziyaret
edebilirsiniz.
 SEGBİS’in kullanıldığı bir duruşma
gününü öğrenerek bu duruşmada neler
yapıldığını gözlemleyebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Tanıklar SEGBİS aracılığı ile dinlenebilir, duruşmalara katılabilirler.

2.

( ) Tedavi kurumlarında bulunan SEGBİS ile dinlenebileceği gibi duruşmalara da
katılabilirler.

3.

( ) SEGBİS ile kayıt ve video konferans işlemi yapabilmek için öncelikle ilgili dosya
için duruşma zaptının hazırlanması gerekir.

4.

( ) SEGBİS’e giriş Genel İşlemler menüsü alt seçeneğinde yer alan” SEGBİS Video
Kayıt Konferans” seçeneği ile yapılır.

5.

( ) UYAP üzerinden SEGBİS kamera pozisyonu ve ses ayarı yapılamaz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, değişik iş
işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Değişik iş kavramını araştırınız.



Değişik iş olarak özellikle hangi konular üzerinde durulmaktadır?
Araştırınız.



Değişik iş işlemlerinin esasa ilişkin işlemlerden ne gibi farklarının olduğunu
araştırınız.



Mesleki program içerisindeki değişik iş ekran menülerini inceleyiniz.



Azimli olmanın yaşamımızdaki önemini araştırınız.

3. DEĞİŞİK İŞ İŞLEMLERİ
3.1. Değişik İş Kavramı
Hukuki anlamda mahkemenin esasa girmeyen ancak hâkim kararı gerektiren işlemler,
Değişik iş adıyla ifade edilebilir. Bu tür dava konularına ait kararların mahkemelerin esas
talimat defterlerine kaydı yapılmaz, değişik iş defterlerine kaydı yapılır.
Değişik iş kavramı önceleri müteferrik karar olarak isimlendirilmiştir. Müteferrik
kelimesinin geniş bir alana yayılan, ayrılmış, dağılmış gibi sözcük anlamları vardır.
Adli sicil kaydının silinmesi, tedavi altına alma, adli kontrol kararı, Toplu İş
Uyuşmazlıklarında Resmî Arabulucu Atanması, Müdafi tayini, Terk İhtarı (Eve Dön
Çağrısı), Reddi Hâkim/Hâkimin Çekinmesi İncelemesi, Noter Defter Tasdiki gibi işlemler
örnek olarak sayılabilir.
Değişik işler kaydı esas kaydında olduğu gibi dava dosyası değişik iş sıra numarasının
ismini alır. Sıra numarasının önüne davaya bakan yetkili ve görevli mahkemenin adı
yazılarak, değişik iş dosyasının bir nevi kimliği oluşturulur. Örneğin; Kırşehir 1. Asliye Ceza
Mahkemesi 2012/1 değişik iş sayılı dosyası gibi işler bitene kadar tüm işlemler ve
yazışmalar bu kayıt numarası üzerinden yürütülür. Değişik iş kayıtları içerisinde bulunulan
yılın ocak ayının birinci gününden itibaren sıra numarası almaya başlar, aralık ayının son
gününde biter.
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T.C.
………………………….
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DEĞİŞİK İŞ KARAR
DEĞİŞİK İŞ NO

: 2011/48

HÂKİM
KÂTİP

:…………
:………….

Hükümlü A hakkındaki infaz evrakları ……. Yerel İlamat Masası’nın
18.01.2011 tarih ve 2011/10-121 Sayılı yazıları 25.01.2011 tarihinde mahkememize
gelmekle ekinde gönderilerek hükümlü hakkındaki cezaların içtimaına karar verilerek
evraklarının iadesi istenmekle, hükümlüye ait infaz evrakları incelendi.
1. …………… Asliye Ceza Mahkemesi’nin 18.04.2006 gün ve 2005/788 esas,
2006/302 karar sayılı ilamı ile verilen 3 YIL HAPİS cezasına mahkûm
edildiği;
2. …………... Asliye Ceza Mahkemesi’nin 11.08.2006 gün ve 2006/68 esas,
2006/32 karar sayılı ilamı ile verilen 1 YIL HAPİS cezasına mahkûm
edildiği anlaşılmakla;
Evrak İncelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Hükümlü X ve Y oğlu 01/01/1978 …….. doğumlu, …….. ili Merkez İlçesi
……… Mah. Nüfusuna kayıtlı, A hakkındaki hapis cezalarının 5275 SY.nin 99 ve
101. Maddeleri uyarınca 4 YIL HAPİS CEZASI olarak TOPLANMASINA,
İnfaz evrakının gereği için C. Başsavcılığına iadesine,
Evrak üzerinde yapılan inceleme neticesi karar verildi. …./…./2011
Kâtip

Hâkim
Çizelge 2.1: Değişik iş karar örneği

3.2. Değişik İş Aşamaları ve İçeriği
3.2.1. Hukuk Mahkemelerinde Değişik İş Konuları
Hukuk mahkemelerinde değişik iş konuları:





6183 Sayılı Kanun Gereğince İhalenin Feshi
5395 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
4320 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
2828 Sayılı Yasanın 22. Maddesi Uyarınca Koruma Kararı
32


























Yemin Tutanağı
Yemin Tayini
Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmî Arabulucu Atanması
Tevdii Mahalli Tayini, Tespit, Terk İhtarı (Eve Dön Çağrısı)
Tereke Tespit
Tehiri İcra Teminat Şeklinin Belirlenmesi (İ.İ.K.36)
Reddi Hâkim/Hâkimin Çekilmesi İncelenmesi
Öz Sermaye Tespiti
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Denetimi Ve
Değiştirilmesi
Ödeme Emri Tespiti
Noter Yemini
Noter Defter Tasdiki
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Hâkim kararını yerine
getirmeyenlerin cezalandırılması)
İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı (İ.İ.K.97)
İhtiyati Tedbir
İhtiyati Haciz (Eser Sözleşmesi’nden kaynaklanan)
İhtiyati Haciz
Husumete İzin (TMK 462/8)
Diğer Değişik İşler
Denetim Makamının Onayı
Delil Tespiti
Bilirkişi
Banka Kanuna Göre
Acele Kamulaştırma Nedeniyle El Koyma

3.2.1.1. Hukuk Mahkemelerinde Değişik İş Aşamaları
Değişik iş dava konuları arasından toplu iş uyuşmazlıklarında resmî arabulucu
atanmasına ilişkin dava sürecinin nasıl geliştiğini örnekleyelim:
“Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği’nin
“Arabulucuların Görevlendirilmesi ve Çalışma Esasları” başlıklı 9. Maddesi’nin birinci
fıkrasında “Görevli makam; her iki tarafın arabulucuyu belirlemek için yapılan toplantıya
gelmesi hâlinde üzerinde anlaşılan arabulucuyu, her iki tarafın anlaşamaması veya
taraflardan biri ya da her iki tarafın toplantıya gelmemesi hâlinde, 8’inci Madde’nin üçüncü
fıkrasında belirtilen listeden bir arabulucuyu sırasıyla görevlendirir.” düzenlemesine yer
verilmiştir. Yönetmelik’in 8. Maddesine göre daha önceden belirlenmiş olan arabuluculardan
biri görevli makamca arabulucu olarak görevlendirilir. Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya
ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği’nin 9. Maddesi’nin üçüncü fıkrasında “Arabulucu,
tarafları ayrı ayrı veya birlikte toplantıya çağırmak üzere bir davet yazısı düzenler ve
taraflara tebliğ eder.” düzenlemesine yer verilmiştir.”
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Değişik iş dava konularından “hâkimin reddi” temel alınarak dilekçe
örneği aşağıda verilmiştir:
.......SAYIN HÂKİMLİĞİNE
......

DOSYA NO

:.......

HÂKİMİN
REDDİ İSTEMİNDE
BULUNAN DAVALI :.......
VEKİLİ

:.......

DAVACI

:.......

VEKİLİ

:.......

KONU

:Hâkimin Reddi Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR :
1. Yukarıda Esas Numarası belirtilen dosyada görevli hâkim ......., geçen ....... tarihli
oturumda, aslında bu davayı boşa açtığımız yolunda sözler sarf etmiştir.
2. Henüz davalı tarafından dava dilekçemize cevap verilmeden ve delillerimiz
sunulmadan davamızı gören hâkimin bu yoldaki beyanı talihsizlik olarak kabul
edilebilir. Hâkim reyini belli etmiştir.
3. Açıklanan nedenler ile davamıza bakan hâkimi, Hukuk Usulü Mahkemeleri
Kanunu'nun 29. Maddesi’nin 4.bendi gereği açıkça reddediyoruz.
İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile Hâkim ..............'nu reddediyoruz. Talebimizin
kabulüne ve davamız için bir başka hâkim görevlendirilmesine karar verilmesini talep
ederim.
DAVALI VEKİLİ
İmza .......

34



Değişik iş davalarında kısıtlama talebine dair bir karar örneği

ÖRNEK: KISITLAMA TALEBİ (Dosyadan belge alma ve inceleme)
T.C.
......... SULH CEZA MAHKEMESİ
DEĞİŞİK İŞ KARAR
DEĞİŞİK İŞ NO
:
HÂKİM
:
KÂTİP
:
TALEP EDEN
: ..... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
TALEP
: Gizlilik talebi
TALEP TARİHİ
:
KARAR TARİHİ
:
……..Cumhuriyet Başsavcılığının ......tarih ve ......soruşturma sayılı yazısı ile;
KISITLAMA SEBEBİ: Henüz delillerin toplanmamış olması nedeniyle delillerin karartılma
olasılığının bulunması KISITLAMA TALEP EDİLEN EVRAK: CMK-153-3. Maddesi’nde
yer alan istisna hariç tüm soruşturma evrakı, soruşturmanın amacını tehlikeye
düşürebileceğinden soruşturma dosyasında bulunan ve yukarıda belirtilen evrakın (CMK. nın
153/3. Maddesi’ndeki istisna hariç ) müdafi ve suçtan zarar gören vekili tarafından
incelenmesi ve suret alınması hakkının kısıtlanmasına Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 153/2.
Maddesi’ne göre karar verilmesi talep olunur denilerek talepte bulunulmakla;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Soruşturma dosyasının incelenmesinde; dosya içerisindeki
suçlu sayısı, atılı suçların vasıf ve mahiyeti, suç fiillerinin gerçekleştirilmesinde şüphelilerin
birbirleri ile irtibatları hep birlikte göz önüne alındığında suç delillerinin gizlenebileceği
veya kaçırılabileceği ve/veya şüphelilerin kaçabileceği göz önüne alınarak gizli yürütülen
soruşturma aşamasının gizliliğine ve soruşturmaya zarar verilebileceği göz önüne alınarak
talebin CMK m.153/3'te düzenlenen istisna dışında kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm
kurulmuştur.
HÜKÜM:
1. CMK 153/2. Maddesi gereğince şüpheliler müdafi/müdafilerinin CMK 153/5.
Madde ’deki düzenleme sonucunda da suçtan zarar gören vekili/vekillerinin dosya
içeriğini inceleme ve belgelerden örnek alma hakkının CMK 153/3. Maddesi’yle
düzenlenen istisna dışında KISITLANMASINA,
2. Kararın gereği için dosyası ile birlikte ......Cumhuriyet başsavcılığına TEVDİİNE,
Dair, ilgililerin kararı öğrenmelerinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize
dilekçe verilmek suretiyle veya zabıt kâtibine yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir
beyanla 5271 Sayılı CMK 268 ve devamı maddeleri gereğince .......Asliye Ceza
Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere evrak üzerinden karar
verildi................................................
Kâtip

Hâkim
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3.2.2. İdari Yargıda Değişik İş Dava Konuları









Acele Kamulaştırma Nedeniyle El Koyma(Maktu)
Delil Tespiti(Maktu)
Denetim Makamının Onayı (Harca tabi değil.)
Hakem Kararının Tebliğe Çıkarılması / Saklanması (Harca tabi değil.)
Reddi Hâkim/Hâkimin Çekinmesi İncelemesi(Harca tabi değil.)
6284 Sayılı Kanun Gereğince Kolluk Amiri Kararının Onaylanması(Harca
tabi değil.)
Merci Tayini (Tevdii Mahalli) (Başvurma harcına tabi)
Diğer Değişik İşler (Maktu)

İdari yargıda sayılabilecek dava konularını örneklemektedir. Ancak Hukuk
Mahkemelerinde bahsedilen konularla benzer konular olduğu görülecektir. Bu noktada
açıklanması gereken husus davanın temel unsurlarının adli yargıya mı yoksa idari yargıya mı
dâhil olduğudur. Şöyle ki diğer değişik işler konusunu ele alalım: Dava isim, soy isim
değiştirme davası ise hukuk mahkemeleri değişik iş dava konusuna dâhildir. Dava herhangi
bir idari işlemin iptaline ilişkin ise idari yargılama değişik dava konusuna dâhil olacaktır.
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Kaçak yapı nedeniyle imar para cezalarına karşı açılacak iptal davaları
için dava dilekçesi örneği
……….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
………….

DAVACI………...….: (T.C. Kimlik No.)
Adresi……………....:
VEKİLİ……….........:
Adresi……………....:
DAVALI……………:
TEBLİĞ TARİHİ….:
DAVANIN KONUSU: 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi uyarınca
17.650,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin … belediye encümeninin ../../2010 sayılı
kararının iptali ile yürütmenin durdurulması istemidir.
OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA:….. İli … ilçesi … Mahallesi, … Sokak …No…
adresinde tapunun .. pafta ..ada .. parsel sayısında kayıtlı taşınmaz üzerindeki yapı ile ilgili
olarak tespit yapılmıştır.
Daha sonra ise gelen tebligatta, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi uyarınca
17.650,00 TL idari para cezası verildiği bildirilmiştir. Öncelikle imar para cezalarının
hesaplama şeklini düzenleyen 42. Madde ile yapıların sınıf ve gruplarının Bayındırlık ve
İskân Bakanlığınca çıkarılan Tebliğe bağlanması Anayasa’nın SUÇTA VE CEZADA
KANUNİLİK ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Yine 42. Madde ’de düzenlenen para
cezası miktarları bugüne kadar Danıştay’ın içtihatlarına aykırı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca
Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. Bu hususlar nedeniyle 3194
Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi Anayasa’ya aykırı olduğundan öncelikle bu maddenin
Anayasa Mahkemesine götürülmesi için Anayasa’ya aykırılık definin incelenmesini
istemekteyiz. İmar para cezası hatalı hesaplanmıştır. Benim taşınmazım üzerindeki yapımın
sınıfı ve grubu hatalı belirlenmiştir. Böylelikle daha fazla para cezası hesaplanmıştır. Para
cezasının artırım nedenleri olmamasına rağmen artırım yapılmıştır. Tespitte bulunan ekipte
yapının metrekaresini ölçebilecek uzman eleman bulunmamaktadır. Dolaysıyla burada
ölçüm hatası vardır.
Bu nedenle, işbu davayı açmak zorunda kaldık.
YASAL DELİLLER: 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 3194 Sayılı İmar
Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM:
Açıklanan nedenlerle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi uyarınca 17.650,00
TL idari para cezası verilmesine ilişkin … belediye encümeninin ../../2010 sayılı kararının
İPTALİNE öncelikle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. Maddesi uyarınca
dava konusu işlemin uygulanması hâlinde telafisi güç ve imkânsız zararlar doğacağından
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, ileride avukat tutmam hâlinde avukatlık
giderleriyle yargılama giderlerin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini
istemekteyim.
TARİH

İSİM İMZA
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Danıştay daire davaları Genel Kurul Kararı
…. İdare D.Gen.Kur. 2014/1……. E. Sayılı 2014/xxx Kararı









.../…
İLKOKUL ALANI, KONUT ALANI
MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
HAKLI BEKLENTİ
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE PLANLAMA ESASLARI
İYUK 10. MADDE
YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK

Özeti: 1-Davacıya ait uyuşmazlık konusu parselin, imar planında 1994 yılından itibaren
ilkokul alanı olarak ayrılması nedeniyle bu parselde artık yapılaşmaya
gidilemeyeceğinden davacının mülkiyet hakkının belirsiz bir süre ile kısıtlandığı ve bu
durumun hukuka aykırı olduğu,
Karşı Taraf (Davalı): ………………..Belediye Başkanlığı
Vekili: Av. …
İstemin Özeti: ………………. İdare Mahkemesinin 21/11/2013 günlü, E:2013/..4,
K:2013/xxxx Sayılı kararının, davacı tarafından temyizen incelenerek bozulması
istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi:………………….
…../…..
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği
görüşüldü:
Dava; Kırşehir İli, Merkez Kayabaşı Mahallesi, Bozbağ Mevkiinde, tapunun … ada,
… sayılı parselinde kayıtlı davacıya ait taşınmazın, imar planında ilkokul alanı olarak
gösterilen işlevinin konut alanı olarak değiştirilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine
ilişkin Kırşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/06/2012 tarihli,
1789 Sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
Yozgat İdare Mahkemesinin 21/12/2012 günlü, E:2012/9……, K:2012/xxxx Sayılı
kararıyla; 1994 yılında yapılan plan ile ilkokul alanı olarak belirlenen davacı taşınmazına
yönelik plan kararlarının hayata geçirilmediği ve herhangi bir kamulaştırma da yapılmadığı
gözetildiğinde davacının plan değişikliği isteminin 3194 Sayılı yasanın 8. Maddesi
uyarınca belediye meclisince incelenerek bir işlem tesis edilmesi gerekirken davacı
başvurusunun İmar ve Şehircilik Müdürlüğü işlemi ile reddedilmesinde yetki yönünden
hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.
Üye

Uye

Uye

Uye

Başkan

Tablo 1.1:Değişik İş Hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurul Kararı Örneği
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3.3. Değişik İş İşlemleri ile ilgili UYAP Ekranları
Değişik iş işlemleri ile ilgili olarak UYAP’ta şu işlemler yapılabilmektedir:




Değişik İş Bilgilerinin Girilmesi
Değişik İş Karar Kaydı
Karar Evrakının Hazırlanması

3.3.1. Değişik İş Bilgilerinin Girilmesi
Tevzi biriminin kaydını yaptığı değişik iş ile ilgili ayrıntılı bilgilerin girilmesi
işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Bu ekrana ulaşmak için;
Değişik İş Ana Menüsü
Değişik İş Bilgilerinin Girilmesi
seçeneği seçilir. UYAP sisteminin genel işletim mantığına göre diğer işlemlerde olduğu gibi
karşınıza “Dosya Arama” ekranı gelecektir. Bu ekranda değişik iş bilgilerini kaydedeceğiniz
dosyayı arama işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır. Dosya No metin alanında ilgili yıl
yazılı iken metin alanına Dosya no yazılır. Sorgulama düğmesi tıklanır. Sorgulama sonucu
tablo alanına aktarılan ilgili dosya seçili iken “Tamam” tıklanır. Böylece “Değişik İş
Bilgilerinin Girilmesi” ekranına ulaşılmış olur.

Fotoğraf 3.1: Değişik İş Bilgilerinin Girilmesi ekranı
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Değişik İş Bilgilerinin Girilmesi ekranında yukarıda resimde de görüldüğü gibi 6
farklı değişik iş işlemi ile ilgili bilgilerin girilebilmesini sağlayan düğmeler bulunmaktadır.
Bunlar;










Taraf Ayrıntı Bilgi Kaydetme
Vekil Bilgilerini Kaydetme
Tahkikat Hâkimi Atama
Taşınmaz Mal Bilgilerinin Girilmesi
Taşınır Mal Bilgilerinin Girilmesi
Alacak Bilgileri
İş Bilgileri
Trafik Bilgileri
Evrak Kaydet

olarak UYAP “Değişik İş Bilgilerinin Girilmesi” ekranında sınıflandırılmıştır. Burada
yukarıda yer alan bütün değişik iş işlemleri sıralanmayacaktır. Örnek olarak taraf bilgileri
kaydetme işlemi gösterilecektir.
Değişik iş bilgilerinin girilmesi ekranında tebligat hazırlamada kullanılma üzere tevzi
biriminden kaydı yapılan tarafların öncelikli olarak kişisel bilgilerini güncelleme işlemleri
“Taraf Ayrıntı Bilgilerini Kaydetme” sekmesi aracılığı ile yapılmaktadır. Açılan “Dosya
Taraf ve Tanık İşlemleri” ekranında işlemlere devam etmek için Tabloda yer alan talep
edilen kişinin ismi üzerine tıklanarak bu kişi seçilir ve “Taraf Bilgilerini Güncelle” düğmesi
tıklanır. Bu ekranda kimlik, nüfus, adres, ehliyet ve diğer bilgiler düzenlenebilmektedir.
Kayıtlı adresler alanında yer alan talep edenin adresi üzerine tıklanır. Ekranda
“□ Adresi
Bu Dosya İçin Yazışma Adresi Yap” seçeneği işaretlenir. Buradaki adres doğru ise
“Güncelle” düğmesi tıklanır. Adres seçiminde önemli konu birden fazla adres gösterilmiş ise
tebligatın yapılacağı geçerli adresin seçilmesi gerekliliğidir. Açılan bilgi penceresinden
“Tamam” düğmesi tıklanır. Dosya Taraf Kaydetme/Güncelleme ekranında “Kaydet”
düğmesi tıklanır.

3.3.2. Değişik İş Karar Kaydı İşlemi
Değişik iş talebine ilişkin verilen kararın kaydedildiği ekrandır. Bu ekrana ulaşmak
için;
Değişik iş Ana Menüsü
Değişik İş Karar Kaydı
seçeneği seçilir.
Dosya arama ekranından değişik iş karar kaydı yapılacak dosya numarası yazılarak
seçilir. Sorgulama sonucunda ilgili dava dosyası seçili iken “Tamam” düğmesi tıklanır.
Böylece “Değişik İş Karar Kaydı” ekranına ulaşılmış olur.
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Fotoğraf 3.2: Değişik İş Karar Kaydının Yapılması ekranı

Örnek olarak herhangi bir Asliye Hukuk Mahkemesinin bir dava dosyası ile ilgili
ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verilmiştir. Bu kararla ilgili değişik iş karar
bilgilerinin kaydedilmesi gerekir. “Karar” liste düğmesine tıklanır. Açılan pencerede karar
türleri olarak üç sınıflandırma görülür:




Kabul
Kısmen Ret
Ret

Buradaki konu ile ilgili olarak ihtiyati haciz ile ilgili “Kabul” seçeneği seçilir.
“Kaydet” düğmesi tıklanarak işlem kaydedilir. Değişik iş dosyasının alacağı karar numarası
belirten uyarı penceresi ekranı karşımıza gelir. Uyarı penceresinde görüntülenen …./….
Karar numarası almak için açılan bilgi penceresinde işlem onaylandıktan sonra değişik iş
karar kaydı alanında yer alan D. İş Karar No metin alanına kaydetmiş olduğumuz …../…..D.
iş karar numarası sistem tarafından pasif olarak görüntülenir. Böylece başlangıçtaki esas
numarasına sahip olan değişik iş dosyasına, değişik iş karar numarası verilmiş olur.

3.3.3. Değişik İş Karar Evrakı Hazırlama İşlemi
Değişik iş talebine ilişkin karar verildikten sonra değişik iş karar evrakı hazırlama
işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Bu ekrana ulaşmak için;
Değişik İş Ana Menüsü
Değişik İş Karar Evrakı Hazırlama
seçeneği seçilir.
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Dosya arama ekranı karşımıza gelir. İlgili değişik iş dosyası numarası ile bulunur.
Sorgulama işlemi sonucunda ilgili dosya seçili iken “Tamam” düğmesi tıklanır. Böylece
“Değişik İş Karar Evrakı Hazırlama” ekranına ulaşılmış olur.

Fotoğraf 3.3: Değişik İş Karar Evrakı Hazırlama ekranı

Örnek olarak bir Asliye Hukuk Mahkemesinin ……/…. Değişik iş no.lu ihtiyati haciz
dosyasının değişik iş karar evrakının hazırlanması için “Şablon” liste düğmesine tıklanır. Bu
şablonda ilgili konu seçimi yapılır. Şablonda yer alan konular UYAP’ta değişik işlerin
hangileri olduğunu da göstermektedir. Bu konular:













Ailenin Korunması İle İlgili Tedbir Kararı
Arabuluculuk Kararı
Bilirkişi Delil Tespit Kararı
Bilirkişi Delil Tespit Kararının Reddi Kararı
Borç İlişkisinden Kaynaklanan Ödeme Yerinin Belirlenmesi Kararı
Kira Nedeniyle Ödeme Yerinin Belirlenmesi Kararı
Ödeme Yasağı Kararı
Ödeme Yerinin Belirlenmesi Ret Kararı
İhtiyati Haciz Kararı (Talep mahkeme kararına bağlıdır.)
İhtiyati Haciz Kararı (Talep mahkeme kararına bağlı değildir.)
İhtiyati Tedbir Kararı
İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Kararı
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olarak sınıflandırılmıştır. Bu karar türlerinden konumuzla ilgili olarak “İhtiyati Haciz
Kararı (Talep mahkeme kararına bağlı değil.)” seçeneği seçilir ve “Kaydet” düğmesine
tıklanır. Açılan bilgi penceresinden “Tamam” tıklanarak işlem tamamlanmış olur. Hazırlanan
değişik iş karar evrakını düzenlemek ve çıktısını almak için “Belge Düzenle” düğmesine
tıklanır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra evrak hâkime onaya sunulur. Açılan bilgi
penceresinden “Evet” tıklanarak işlem zabıt kâtibinin onayı ile tamamlanır.
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-3
DEĞERLER ETKİNLİĞİ
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR
Ölüm döşeğindeki yaşlı bir çiftçi, bu dünyadan ayrılmadan önce oğullarına hayat ile
ilgili bir ders vermek istemiş. Beşini birden yanına çağırmış. Hepsi geldiğinde yaşlı
çiftçinin hizmetçilerinden biri odaya ince ince kesilmiş dal parçaları getirmiş.
Yaşlı çiftçi oğullarına, "Hepiniz birer tane alın." demiş. Kalanları da elinde
birleştirip bir ip yardımıyla sıkıca bağlamış. Oğulları dalları sırayla almış. Yaşlı çitçi,
"Elinizdeki dalları kırmayı deneyin." demiş. Bütün çocuklar tek hamlede ellerinde olan dal
parçalarını kırmayı başarmışlar.
Ardından, elinde duran sıkı bağı en büyük oğluna verip "Kır bakalım." demiş.
Büyük oğlu ne kadar uğraşırsa uğraşsın elindeki bağı kıramamış. Diğer çocuklar da
denemişler ama başarabilen olmamış.
Yaşlı çiftçi, amacına ulaştığı için gülümsüyormuş, "Görüyorsunuz ya, dallar birlikte
olduğundan hiçbiriniz o bağı kıramadınız. Eğer siz de böyle bir arada kalır, her şeye
karşı beraberce savaşırsanız, hiçbir güç sizi yenemez.”
Ama en başta kırdığınız birer parça dal gibi ayrı ayrı olursanız, başınıza her şey
gelebilir." demiş ve biraz duraksayarak sözlerine devam etmiş.
"Bu yüzden benim sizden son isteğim, hayata karşı her zaman birlikte durup
birbirinize destek olmanızdır." demiş ve bütün çocuklarına sarılmış.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Öğrenme faaliyetinde gördüğünüz ekran uygulamalarına dikkat ederek sınıfınızda
oluşturacağınız beşerli gruplar hâlinde Değişik iş karar evrakları hazırlayıp sınıfta tartışınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Değişik iş nedir? Açıklayınız.

 İnternet üzerinden hukuk ile ilgili web
sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

 UYAP’ta değişik iş ile ilgili hangi
işlemler yapılmaktadır? Açıklayınız.

 T.C. Adalet Bakanlığı UYAP Uzaktan
Eğitim portalını inceleyebilirsiniz.

 Değişik iş bilgilerinin girilmesi ekranında
 T.C. Adalet Bakanlığı UYAP Uzaktan
yapılabilecek işlemler nelerdir?
Eğitim portalını inceleyebilirsiniz.
Açıklayınız.
 T.C. Adalet Bakanlığı UYAP Uzaktan
 Değişik iş karar kaydı hazırlanırken hangi
Eğitim portalını inceleyiniz.
işlem basamakları takip edilmektedir?
 Sınıf içinde arkadaşlarınızla bu işlem
Açıklayınız.
basamaklarını tartışarak
pekiştirebilirsiniz.
 Değişik iş karar evrakının UYAP’ta
nasıl hazırlandığını, UYAP
laboratuvarında ya da bilgisayar
 Değişik iş karar evrakı hazırlama işi için
yardımıyla inceleyebilirsiniz.
hangi işlem basamakları takip
 Bu işlem sırasında gerekli ekran
edilmektedir? Açıklayınız.
sekmelerinin hangileri olduğuna dikkat
ederek bilgisayarınızda örnek bir
Değişik iş karar kaydı evrakı yazınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
RMEAşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri
yazınız.
1.

Değişik iş bilgilerinin girilmesi seçeneği seçildiğinde kullanıcını karşısına
…………………. …………. ekranı gelir.

2.

Değişik iş işlemleri karar kaydının yapılması ekranında karar türleri olarak
…………….. , ………………….. ,
………………….. olmak üzere üç farklı
karar türü bulunmaktadır.

3.

Taraf bilgileri kaydetme işlemi, değişik iş bilgilerinin girilmesi ekranında,
…………….. ………. ………….
sekmesi altında yer alan düğmeler aracılığı ile
yapılır.

4.

Taraf bilgilerinin güncellenmesi ekranında tebligatın
………………… ………………………. olarak seçilmelidir.

5.

Değişik iş karar evrakı hazırlanması için değişik iş karar evrakı hazırlama ekranında
yer alan …………………… liste düğmesinden ilgili karar türü seçilerek yapılır.

yapılacağı

adres

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi gelen talimat konusu olamaz?
A) Bilirkişi incelemesi isteği
B) Keşif yapılması isteği
C) Sanığın yargılanması
D) Tanık ifadesinin alınması
E) Hiçbiri

2.

Bir hukuk mahkemesinden başka bir hukuk mahkemesine talimat geldiğinde öncelikli
olarak hazırlanması gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Talimat Tekit Yazısı
B) Talimat Tensip Tutanağı
C) İstinabe
D) Müzekkere
E) Talimat Sonuç Yazısı

3.

Cumhuriyet savcılığına gelen sistem dışı talimat öncelikle hangi menüde
kaydedilmelidir?
A) Gelen Talimat İşlemleri
B) Genel İşler
C) Dosya Evrak Kayıt
D) Soruşturma
E) Birim Evrak Kayıt

4.

SEGBİS’e giriş yapılmadan
düzenlenmelidir?
A) Dava Listesi
B) Müzekkere
C) İstinabe
D) Tensip Tutanağı
E) Duruşma zaptı

5.

SEGBİS’e giriş yapabilmek için aşağıdaki ana menülerden hangisini kullanmak
gerekir?
A) Sorgulamalar
B) Karar
C) Talimat
D) Genel İşlemler
E) Sonuç

önce
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öncelikle

aşağıdaki

belgelerden

hangisi

6.

UYAP üzerinde video kayıt işleminin yapılacağı dış kurum seçme işlemi aşağıdaki
hangi ekran kullanılarak yapılabilir?
A) SEGBİS Birim sistemi Bilgilerini Getir
B) Kayıt Sistemini Aç
C) Video Test İşlemleri
D) Ayarlar
E) Kamera Pozisyonunu Ayarlama

7.

Değişik iş bilgilerinin girilmesi seçeneği seçildikten sonra UYAP’ta kullanıcının
karşısına hangi ekran gelmektedir?
A) İş Listesi
B) Uyarı Listesi
C) Dosya Arama
D) Dosya Evrak Kayıt
E) Değişik İş Karar Kaydı

8.

Mahkemelerin esasa girmeyen ancak hâkim kararı gerektiren işlemlere ne ad verilir?
A) Müzekkere
B) SEGBİS
C) İstinabe
D) Tensip Zaptı
E) Değişik İş

9.

Aşağıdakilerden hangisi değişik işler listesinde yer alan işlemlerden biri değildir?
A) Arabuluculuk İşlemleri
B) Bilirkişi Delil Tespit İşlemleri
C) İfade Alınması İşlemleri
D) İhtiyati Haciz Kararı İşlemleri
E) Ödeme Yasağı İşlemleri
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UYGULAMALI TEST
Talimat Tensip Zaptı, Duruşma Zaptı, Değişik İş Karar evraklarından birer adet örnek
düzenleyiniz. SEGBİS kamera pozisyonları ve ses ayarlarını sınıfınızda uygulamalı olarak
yapınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu materyal kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna
(X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Cumhuriyet savcılıkları gelen talimat işlem basamaklarını takip
edebiliyor musunuz?
2. Talimat tensip zaptı düzenlediniz mi?
3. Talimat tensip zaptı sonuç yazısı hazırlayabiliyor musunuz?
4. SEGBİS’ e giriş menülerini kullanabiliyor musunuz?
5. Duruşma zaptı hazırlayabiliyor musunuz?
6. SEGBİS kamera pozisyonlarını ayarlayabiliyor musunuz?
7. SEGBİS ses ayarlarını yapabiliyor musunuz?
8. Değişik İş işlemleri için işlem basamaklarını takip edebiliyor
musunuz?
9. Değişik iş karar evrakı hazırlayabiliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ

1
2
3
4
5
6
7
8

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ

1
2
3
4
5

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Dosya Arama
Kabul, Kısmen
Ret, Ret
Değişik İş
Kaydı
Yazışma Adresi
Şablon

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

C
B
C
E
D
A
C
E
C
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


Adalet Bakanlığı, Adliye Personeli El Kitabı, Şen Matbaa/ Ankara, 2013.



Adalet Bakanlığı, SEGBİS UYAP Ekran Eğitimi, Ankara SEGBİS Bilgi
İşlem Dairesi Dokümanları, Ankara, 2013.



Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Eğitimi Bilgisayar ve
UYAP Bilişim Sistemi Ders Notları, Ankara 2015.



www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi 12.08.2016/23.18)



www.katipdestek.blogspot.com.tr (Erişim Tarihi:31.07.2016/02.11)



www.turkhukuksitesi.com. (Erişim Tarihi 29.07.2016/00.15)



www.avukatasor.biz (Erişim Tarihi, 29.07.2016/00.39)



http://www.izmircocukvegenclik.adalet.gov.tr/segbis.html ( Erişim tarihi
15.12.2016 /14.55)



http://www.birmasal.com/2016/12/birlikten-kuvvet-dogar-masali.html
(Erişim tarihi 20.02.2017/17.00 )



UYAP, Dava Türleri



http://www.idarehukuku.net/davadilekcesi/



http://www.konya.adalet.gov.tr/AdliyeBirimler



http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/GelismisDokuma
nAraServlet
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