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ÖN KOŞUL

YETERLİLİK
Evrak, mektup okuma ve telefonla görüştürme ekranlarını
uygulamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Laboratuvar ortamı sağlandığında UYAP programına uygun
olarak “Gelen/Giden Evrak, Mektup Okuma, Telefonla
Görüştürme” ekranlarını uygulayabileceksiniz.

Amaçlar
1. “Gelen/Giden Evrak” ekranlarını

uygulayabileceksiniz.
2. “Mektup Okuma Komisyonu” ekranlarını

uygulayabileceksiniz.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

“E-devlet” mekanizmasının gereksinimleri karşılayacak şekilde bir “e-kurum”
uygulaması olan UYAP ile adaletin daha ekonomik, hızlı ve gecikmeksizin yerine getirilerek
vatandaşın mağdur olmaması sağlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti adli sisteminin güvenirliğini ve doğruluğunu korumaya yönelik
olarak UYAP I (merkez) ve UYAP II (taşra) olmak üzere iki aşamada hazırlanmıştır. Ceza
infaz kurumları ve tutukevleri faaliyetleri UYAP’ın Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı
kapsamında yer alan bir alt sistemdir. Ceza ve tutukevleri alt sistemi, ceza ve tutukevlerine
savcılık tarafından gönderilen ya da nakil yoluyla gelen tutuklu/hükümlülerin her türlü iş ve
işlemlerini kapsamaktadır.

Bu modül ile UYAP II kapsamında geliştirilen, ceza ve tutukevleri alt sisteminde yer
alan bölümlerden biri olan “Gelen/Giden Evrak, Mektup Okuma, Telefonla Görüştürme”
ekranlarını öğreneceksiniz.

GİRİŞ



2

NME FAALİYETİ - 1

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, UYAP
programına uygun olarak “Gelen/Giden Evrak” ekranlarını uygulayabileceksiniz.

 Adalet Bakanlığının www.uyap.adalet.gov.tr web sitesini inceleyerek
“Gelen/Giden Evrak” ekranları hakkında bilgi toplayınız.

 Çevrenizde bulunan ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek UYAP “Gelen/Giden
Evrak” ekranlarının kullanımı hakkında bilgi edininiz.

1. GELEN/GİDEN EVRAK EKRANLARI

“Gelen/Giden Evrak İşlemleri” ekranları modülü, kuruma kâğıt üzerinde gelen
evrakların taranıp sisteme dahil edilmesi, sistem üzerinde oluşturulan evrakların
gönderilmesi ve bu evraklarla ilgili takip işlemlerinin yapılması amacı ile kullanılan bir
modüldür.

Bu modülde yandaki resimde görüldüğü gibi
evrak işlemlerine yönelik on üç işlem yer almaktadır.
Bu işlemlerin tümü UYAP’ın kullanıldığı tüm
birimlerde ve CİT’te kullanılmamaktadır. Bu nedenle
burada ceza ve infaz kurumlarında kullanılmayan
“Evrak Gönderme”, “Evrak Ek Düzenleme İşlemleri”,
“Derdest Evrak Kayıt İşlemleri”, Muhabere Defteri”,
“Zimmet Defteri” konularına yer verilmeyecektir.

Şimdi sırası ile bu modülde yer alan ekranları
görelim.

Resim 1.1: Gelen/Giden Evrak İşlemleri giriş ekranı

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA



1.1. Doküman Tarama Sistemi

CBS’den kâğıt üzerinde gelen tüm bilgilerin ilgili
birimin doküman tarama sistemi yardımı ile taranarak
elektronik ortama aktarılması işlemlerinin yer aldığı
ekrandır.

cihazının ayarları da yapılabilmektedir.

şekilde görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki
işlemler yapılır.

açıldığında sistemde kurulu birden fa
“Tarayıcı Seçimi” ekranı sistem tarafından açılır,
“Liste” düğmesi tıklanarak ilgili tarayıcı seçilir ve
“Tamam” düğmesi tıklanır.

Resim 1.2: Doküman Tarama Sistemi
giriş ekranı

Resim 1.3: Doküman Tarama Sistemi

 Tarama işlemi ile ilgili ayarlamaları yapmak için “Tarayıcı Ayarları” düğmesine
tıklanır ve açılan “Tarayıcı Ayarları” ekranında gerekli olan ayarlar aşağıdaki
işlem adımları izlenerek yapılır.
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1.1. Doküman Tarama Sistemi

“Doküman Tarama Sistemi” ekranı, CİK’e
CBS’den kâğıt üzerinde gelen tüm bilgilerin ilgili
birimin doküman tarama sistemi yardımı ile taranarak
elektronik ortama aktarılması işlemlerinin yer aldığı
ekrandır.

Bu ekranda, tarama işlemleri öncesinde tarayıcı
cihazının ayarları da yapılabilmektedir.

“Doküman Tarama Sistemi” ekranına yandaki
şekilde görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki
işlemler yapılır.

 “Doküman Tarama Sistemi” ekranı
açıldığında sistemde kurulu birden fazla tarayıcı var ise
“Tarayıcı Seçimi” ekranı sistem tarafından açılır,
“Liste” düğmesi tıklanarak ilgili tarayıcı seçilir ve
“Tamam” düğmesi tıklanır.


Resim 1.2: Doküman Tarama Sistemi

Resim 1.3: Doküman Tarama Sistemi ekranı

Tarama işlemi ile ilgili ayarlamaları yapmak için “Tarayıcı Ayarları” düğmesine
tıklanır ve açılan “Tarayıcı Ayarları” ekranında gerekli olan ayarlar aşağıdaki
işlem adımları izlenerek yapılır.

ekranı, CİK’e
CBS’den kâğıt üzerinde gelen tüm bilgilerin ilgili
birimin doküman tarama sistemi yardımı ile taranarak
elektronik ortama aktarılması işlemlerinin yer aldığı

işlemleri öncesinde tarayıcı

ekranına yandaki
şekilde görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki

“Doküman Tarama Sistemi” ekranı
zla tarayıcı var ise

“Tarayıcı Seçimi” ekranı sistem tarafından açılır,
“Liste” düğmesi tıklanarak ilgili tarayıcı seçilir ve

Tarama işlemi ile ilgili ayarlamaları yapmak için “Tarayıcı Ayarları” düğmesine
tıklanır ve açılan “Tarayıcı Ayarları” ekranında gerekli olan ayarlar aşağıdaki
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Resim 1.4: Tarayıcı Ayarları ekranı Resim 1.5: Doküman Tarama Sistemi ekranı

Sistemde kurulu tarayıcının çift taraflı evrak tarama işlemini yapabilme
özelliğinin bulunması ve taranacak evrakın çift yüzlü olması hâlinde “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 inç kareye düşen piksel sayısı
olarak tanımlanabilir (Örnek: Eğer “Çözünürlük Değeri” alanında 100 değeri
seçilmişse 1 inç 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 arayüz tarama
işlemi sırasında ekrana gelmeyecektir.

“Kaydet” düğmesine tıklanarak yapılan tarayıcı ayarları kaydedilir ve
“Kapat” düğmesi tıklanarak “Tarayıcı Ayarları” ekranından çıkılır.

Çalışılacak dosyanın seçilmiş olması durumunda “Doküman Tarama
Sistemi” ekranında “Doküman Ön Adı” zorunlu metin alanına dosya numarası
sistem tarafına getirilir (Bu metin alanına başka bir dosya numarası veya ön
evrak ismi de girilebilir.).

Taranacak evrakın (dava dilekçesi, vekâletname gibi) niteliği birbirinden
farklı ise bu evrakın tarama işlemi sırasında ayrılması için aralarına boş beyaz
kâğıt konulmalı ve “Doküman Ayracı Olarak Boş Sayfa Kullan” seçenek
kutusu işaretlenmelidir.

 Evrakın tarayıcıya bütün hâlinde konulması ve “Doküman Ayracı Olarak Boş
Sayfa Kullan” seçenek kutusundaki işaretin kaldırılması hâlinde evrakın kaç
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sayfada bir farklı evrak olarak kaydedileceği bilgisinin “Bir Bütün Dokümanın
Sayfa Sayısını Giriniz” alanına girilmesi gerekir.

 Taranacak evraklar tarama makinesine uygun şekilde yerleştirilir ve “Tarama
Başlat” düğmesi tıklanır.

 Tarama işlemi tamamlandıktan sonra “Kaydet” düğmesine tıklanarak 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.

 Toplu evrakların arka arkaya taranması işleminde tarama işlemine geçmeden
önce taranacak dokümanda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 Evraklar birbirine tel zımba veya toplu iğne ile birleştirilmiş olmamalı, bunlar
varsa çıkarılarak taranacak evrak temizlenmelidir.

 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.

1.2. Tarama Merkezi Evrak Kayıt

Kuruma dışarıdan kâğıt üzerinde gelen tüm
bilgiler ilgili birimin tarama merkezi tarafından
taranarak elektronik ortama aktarılır.

Bu ekran, taranan evrakların sisteme dâhil
edilmesi ve ilgili birimlere dağıtımının yapılması amacı
ile kullanılır.

“Tarama Merkezi Evrak Kayıt” ekranı, “Evrak
Bilgileri”, “Dağıtım Listesi” ve “Ek Listesi”
bloklarından oluşmaktadır.

Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılır
ve sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 1.6: Tarama Merkezi Evrak Kayıt giriş ekranı



Resim 1.7: Tarama Merkezi Evrak Kayıt ekranı

 Sisteme dâhil edilecek olan evrak için tarama işlemi gerçekleştirilemiyorsa
(değerli evrak, eski bir kitap vb.) “Taranmamış Evrak” onay kutusu işaretlenir
ve “Evrak Bilgileri” blokunda yer alan “Evrakın Yeri” alanı doldurulmalıdır.

 Taranmış ve bilgisayara kaydedilmiş evrak için ise “Dokümanı Seç” düğmesi
tıklanarak Tarama Merkezi Evrak Kayıt ekranına geri dönülür. Böylece seçilen
“Evrak Önizleme” alanında görüntülenir.

Resim 1.8: Doküman seçme ekranı
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Resim 1.7: Tarama Merkezi Evrak Kayıt ekranı

Sisteme dâhil edilecek olan evrak için tarama işlemi gerçekleştirilemiyorsa
(değerli evrak, eski bir kitap vb.) “Taranmamış Evrak” onay kutusu işaretlenir

blokunda yer alan “Evrakın Yeri” alanı doldurulmalıdır.

Taranmış ve bilgisayara kaydedilmiş evrak için ise “Dokümanı Seç” düğmesi
tıklanarak Tarama Merkezi Evrak Kayıt ekranına geri dönülür. Böylece seçilen
“Evrak Önizleme” alanında görüntülenir.

Resim 1.8: Doküman seçme ekranı

Sisteme dâhil edilecek olan evrak için tarama işlemi gerçekleştirilemiyorsa
(değerli evrak, eski bir kitap vb.) “Taranmamış Evrak” onay kutusu işaretlenir

blokunda yer alan “Evrakın Yeri” alanı doldurulmalıdır.

Taranmış ve bilgisayara kaydedilmiş evrak için ise “Dokümanı Seç” düğmesi
tıklanarak Tarama Merkezi Evrak Kayıt ekranına geri dönülür. Böylece seçilen



Resim 1.9: Tarama Merkezi Evrak Kayıt ekranı

 Sisteme dâhil edilecek evrakla ilgili ek evraklar varsa “Ek Listesi” blokunda yer
alan “Ekle” düğmesine tıklanarak “Ek Tanıtma” ekranı açılır.
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Resim 1.9: Tarama Merkezi Evrak Kayıt ekranı

Sisteme dâhil edilecek evrakla ilgili ek evraklar varsa “Ek Listesi” blokunda yer
alan “Ekle” düğmesine tıklanarak “Ek Tanıtma” ekranı açılır.
Sisteme dâhil edilecek evrakla ilgili ek evraklar varsa “Ek Listesi” blokunda yer



Resim 1.10: Tarama Merkezi Evrak Kayıt

Resim 1.11: Ek Tanıtma ekranı
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Tarama Merkezi Evrak Kayıt-Ek Listesi ekranı

Resim 1.11: Ek Tanıtma ekranı



 Açılan Ek Tanıtma ekranında “...” arama düğmesine tıklanır ve Dosya
Sorgulama ekranı açılır.

Resim 1.12: Dosya Arama ekranı

 “Dosya No” metin alanına hangi dosya ek
yazılır ve “Sorgula” düğmesi tıklanır.

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

 “Ek Tanıtma” ekranında, “Ek Türü” zorunlu bilgi alanı ve ilgili diğer alanlar
doldurularak “Listeye Ekle” düğmesi tıklanır.

 Dosyaya eklenecek olan başka ek evraklar varsa her biri için aynı işlem
tekrarlanır.

 “Tamam” düğmesine tıklanarak “Tarama Merkezi Evrak Kayıt” ekranına geri
dönülür.
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Açılan Ek Tanıtma ekranında “...” arama düğmesine tıklanır ve Dosya
Sorgulama ekranı açılır.

Resim 1.12: Dosya Arama ekranı

“Dosya No” metin alanına hangi dosya ek yapılacaksa o dosyanın numarası
yazılır ve “Sorgula” düğmesi tıklanır.

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

“Ek Tanıtma” ekranında, “Ek Türü” zorunlu bilgi alanı ve ilgili diğer alanlar
ularak “Listeye Ekle” düğmesi tıklanır.

Dosyaya eklenecek olan başka ek evraklar varsa her biri için aynı işlem

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

Açılan Ek Tanıtma ekranında “...” arama düğmesine tıklanır ve Dosya

yapılacaksa o dosyanın numarası

Dosya üzerine tıklanarak işaretlenir ve “Tamam” düğmesi tıklanarak “Dosya

“Ek Tanıtma” ekranında, “Ek Türü” zorunlu bilgi alanı ve ilgili diğer alanlar

Dosyaya eklenecek olan başka ek evraklar varsa her biri için aynı işlem

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



Resim 1.13: Tarama Merkezi Evrak Kayıt e

 Ek listesine eklenen bir doküman listeden kaldırılmak istenirse kaldırılmak
istenen doküman listeden seçilerek “Kaldır” düğmesine tıklanır.

 Eklenerek kaydedilmiş olan dokümanla ilgili bilgileri değiştirmek gerektiğinde
ilgili doküman seçilerek “Düze

 Tarama merkezinden taranarak elektronik ortama aktarılan evrakın gideceği
birimi seçmek için “Dağıtım Listesi” blokunda yer alan “Birim Ekle” düğmesi
tıklanır.

 Eğer evrakın bağlı olunan üst birimlere dağıtımı yapılacaksa “Bağlı Olu
Birimden” onay kutusu işaretlenir ve “Birim Ekle” düğmesine tıklanarak “Birim
Arama/Seçme” ekranı açılır.
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Resim 1.13: Tarama Merkezi Evrak Kayıt ekranı

Ek listesine eklenen bir doküman listeden kaldırılmak istenirse kaldırılmak
istenen doküman listeden seçilerek “Kaldır” düğmesine tıklanır.

Eklenerek kaydedilmiş olan dokümanla ilgili bilgileri değiştirmek gerektiğinde
ilgili doküman seçilerek “Düzenle” düğmesine tıklanır.

Tarama merkezinden taranarak elektronik ortama aktarılan evrakın gideceği
birimi seçmek için “Dağıtım Listesi” blokunda yer alan “Birim Ekle” düğmesi

Eğer evrakın bağlı olunan üst birimlere dağıtımı yapılacaksa “Bağlı Olunan Üst
Birimden” onay kutusu işaretlenir ve “Birim Ekle” düğmesine tıklanarak “Birim
Arama/Seçme” ekranı açılır.

Ek listesine eklenen bir doküman listeden kaldırılmak istenirse kaldırılmak

Eklenerek kaydedilmiş olan dokümanla ilgili bilgileri değiştirmek gerektiğinde

Tarama merkezinden taranarak elektronik ortama aktarılan evrakın gideceği
birimi seçmek için “Dağıtım Listesi” blokunda yer alan “Birim Ekle” düğmesi

nan Üst
Birimden” onay kutusu işaretlenir ve “Birim Ekle” düğmesine tıklanarak “Birim



Resim 1.14: Birim Arama/Seçme ekranı

 “Birim Arama/Seçme” ekranında listelenen ilgili birimin üzerine fare ile
tıklanarak seçilir ve “Ekle” düğmesine basılır. Böylece seçilen birim “Seçilen
Birimler” tablosunda görüntülenir.

 “Tamam” düğmesine tıklanarak “Tarama Merkezi Evrak Kayıt” ekranına geri
dönülerek “Kaydet” düğmesi ile kayıt işlemi tamlanır ve “Kapat
tıklanarak ekrandan çıkılır.

1.3. Dağıtım Planı İşlemleri

düzenli olarak evrak dağıtımı yaptığı birimlere, bir plan
çerçevesinde sistem üzerinde oluşturulan evrakların
daha hızlı bir şekilde gö
kullanılır.

önceden oluşturulmuş olan dağıtım planlarını
sorgulayarak bulma ve dağıtım planlarını silme
işlemlerini kapsamaktadır.

Resim 1.15: Dağıtım Planı İşlemleri giriş ekranı
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Resim 1.14: Birim Arama/Seçme ekranı

“Birim Arama/Seçme” ekranında listelenen ilgili birimin üzerine fare ile bir kez
tıklanarak seçilir ve “Ekle” düğmesine basılır. Böylece seçilen birim “Seçilen
Birimler” tablosunda görüntülenir.

“Tamam” düğmesine tıklanarak “Tarama Merkezi Evrak Kayıt” ekranına geri
dönülerek “Kaydet” düğmesi ile kayıt işlemi tamlanır ve “Kapat” düğmesine
tıklanarak ekrandan çıkılır.

1.3. Dağıtım Planı İşlemleri

“Dağıtım Planı İşlemleri” ekranı, ilgili birimin
düzenli olarak evrak dağıtımı yaptığı birimlere, bir plan
çerçevesinde sistem üzerinde oluşturulan evrakların
daha hızlı bir şekilde gönderilebilmesi amacıyla
kullanılır.

Bu ekran, yeni dağıtım planı oluşturma, daha
önceden oluşturulmuş olan dağıtım planlarını
sorgulayarak bulma ve dağıtım planlarını silme
işlemlerini kapsamaktadır.

Resim 1.15: Dağıtım Planı İşlemleri giriş ekranı

bir kez
tıklanarak seçilir ve “Ekle” düğmesine basılır. Böylece seçilen birim “Seçilen

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

“Dağıtım Planı İşlemleri” ekranı, ilgili birimin
düzenli olarak evrak dağıtımı yaptığı birimlere, bir plan
çerçevesinde sistem üzerinde oluşturulan evrakların

nderilebilmesi amacıyla

Bu ekran, yeni dağıtım planı oluşturma, daha
önceden oluşturulmuş olan dağıtım planlarını
sorgulayarak bulma ve dağıtım planlarını silme



Dağıtım Planı İşlemleri ekranında sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır:

Resim 1.16: Dağıtım Planı İşlemleri ekranı

 Yeni bir dağıtım planı hazırlamak için “Yeni Plan” düğmesine tıklanır ve
“Dağıtım Planı Giriş” ekranı açılır.

Resim 1.17: Dağıtım Planı Giriş ekranı
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Dağıtım Planı İşlemleri ekranında sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır:

Resim 1.16: Dağıtım Planı İşlemleri ekranı

Yeni bir dağıtım planı hazırlamak için “Yeni Plan” düğmesine tıklanır ve
“Dağıtım Planı Giriş” ekranı açılır.

Resim 1.17: Dağıtım Planı Giriş ekranı

Yeni bir dağıtım planı hazırlamak için “Yeni Plan” düğmesine tıklanır ve



 “Dağıtım Planı Giriş” ekranında “Dağıtım Planı Adı” alanına uygun bilgi girişi
yapılarak dağıtım planının “Başlama” ve “Bitiş” tarihleri ilgili alanlara girilir.

 “Birim” alanına, bağlı olunan birim adı otomatik olara
getirilir.

 İlgili birimlere sürekli aynı dosyayla ilgili dağıtım yapılacaksa “Dosya No”
metin alanında bulunan “...” düğmesine basılır ve “Dosya Arama” ekranı açılır.

Resim 1.18: Dosya Arama ekranı

 Dosya Arama ekranında
yazılarak “Sorgula” düğmesi tıklanır ve böylece sistem içinde sorgulanan dosya
listelenir.

 Aranan dosya üzerine fare ile tıklanarak seçilir ve “Tamam” düğmesi tıklanarak
ekrandan çıkılır.

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

Resim 1.19: Yeni Dağıtım Yeri ekranı
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“Dağıtım Planı Giriş” ekranında “Dağıtım Planı Adı” alanına uygun bilgi girişi
yapılarak dağıtım planının “Başlama” ve “Bitiş” tarihleri ilgili alanlara girilir.

“Birim” alanına, bağlı olunan birim adı otomatik olarak sistem tarafından

İlgili birimlere sürekli aynı dosyayla ilgili dağıtım yapılacaksa “Dosya No”
metin alanında bulunan “...” düğmesine basılır ve “Dosya Arama” ekranı açılır.

Resim 1.18: Dosya Arama ekranı

Dosya Arama ekranında “Dosya No” zorunlu metin alanına dosyanın numarası
yazılarak “Sorgula” düğmesi tıklanır ve böylece sistem içinde sorgulanan dosya

Aranan dosya üzerine fare ile tıklanarak seçilir ve “Tamam” düğmesi tıklanarak

riş” ekranında “Yeni” düğmesine tıklanarak “Yeni Dağıtım

Resim 1.19: Yeni Dağıtım Yeri ekranı

“Dağıtım Planı Giriş” ekranında “Dağıtım Planı Adı” alanına uygun bilgi girişi
yapılarak dağıtım planının “Başlama” ve “Bitiş” tarihleri ilgili alanlara girilir.

k sistem tarafından

İlgili birimlere sürekli aynı dosyayla ilgili dağıtım yapılacaksa “Dosya No”
metin alanında bulunan “...” düğmesine basılır ve “Dosya Arama” ekranı açılır.

“Dosya No” zorunlu metin alanına dosyanın numarası
yazılarak “Sorgula” düğmesi tıklanır ve böylece sistem içinde sorgulanan dosya

Aranan dosya üzerine fare ile tıklanarak seçilir ve “Tamam” düğmesi tıklanarak

riş” ekranında “Yeni” düğmesine tıklanarak “Yeni Dağıtım



 “Yer Tipi” alanına liste düğmesinden uygun olan seçenek seçilir.

 Dağıtım yapılan “Yer Tipi” alanı “Birim” olarak seçilmişse “Yer”
bulunan “...” düğmesiyle Adalet Bakanlığında bulunan birimlerin seçildiği
“Birim Dış Kurum Seçme” ekranı açılır.

Resim 1.20: Birim / Dış kurum Seçme ekranı

 “Birim Dış Kurum Seçme ekranında “İl” ve “İlçe” zorunlu alanlarına uygun
bilgi girişi yapılarak “Sorgula” düğmesi tıklanır.

 Girilen ölçüte göre gelen listeden uygun olanının üzerine fare ile çift tıklanır ya
da “Ekle” düğmesine tıklanır (Birden fazla birime dağıtım yapılacaksa bu işlem
tekrarlanır.).

 “Tamam” düğmesine tıklanarak birim seçme i
Planı Giriş” ekranına geri dönülür.

Resim 1.21: Dağıtım Planı Giriş ekranı
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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 Seçme” ekranı açılır.

Resim 1.20: Birim / Dış kurum Seçme ekranı

“Birim Dış Kurum Seçme ekranında “İl” ve “İlçe” zorunlu alanlarına uygun
pılarak “Sorgula” düğmesi tıklanır.

Girilen ölçüte göre gelen listeden uygun olanının üzerine fare ile çift tıklanır ya
da “Ekle” düğmesine tıklanır (Birden fazla birime dağıtım yapılacaksa bu işlem

“Tamam” düğmesine tıklanarak birim seçme işlemi tamamlanır ve “Dağıtım
Planı Giriş” ekranına geri dönülür.

Resim 1.21: Dağıtım Planı Giriş ekranı

alanında
bulunan “...” düğmesiyle Adalet Bakanlığında bulunan birimlerin seçildiği

“Birim Dış Kurum Seçme ekranında “İl” ve “İlçe” zorunlu alanlarına uygun

Girilen ölçüte göre gelen listeden uygun olanının üzerine fare ile çift tıklanır ya
da “Ekle” düğmesine tıklanır (Birden fazla birime dağıtım yapılacaksa bu işlem

şlemi tamamlanır ve “Dağıtım



 “Dağıtım Planı Giriş” ekranında seçilmiş olan birimler listelenir.

 “Tamam” düğmesine tıklanarak “Dağıtım Planı İşlemleri” ekranına geri dönül
ve yeni dağıtım planı hazırlama işlemi tamamlanır.

Resim 1.22: Dağıtım Planı İşlemleri ekranı

 “Dağıtım Planı İşlemleri” ekranında bulunan “Dağıtım Planı Adı”, “Başlama
Tarihi”, “Bitiş Tarihi”, “Birim”, “Dosya No” ve “Durum”
yapılarak “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 “Planı Aç” düğmesi tıklanarak
“Dağıtım Planı Giriş” ekranında görüntülenebilir.

Resim 1.23: Dağıtım Planı Giriş ekranı
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“Dağıtım Planı Giriş” ekranında seçilmiş olan birimler listelenir.

“Tamam” düğmesine tıklanarak “Dağıtım Planı İşlemleri” ekranına geri dönül
ve yeni dağıtım planı hazırlama işlemi tamamlanır.

Resim 1.22: Dağıtım Planı İşlemleri ekranı

“Dağıtım Planı İşlemleri” ekranında bulunan “Dağıtım Planı Adı”, “Başlama
Tarihi”, “Bitiş Tarihi”, “Birim”, “Dosya No” ve “Durum” alanlarına bilgi girişi
yapılarak “Sorgula” düğmesine tıklanır ve sorgulama işlemi tamamlanır.

Daha önceden oluşturulmuş olan dağıtım planları listeden kaldırılmak
istenildiğinde silinmek istenen dağıtım planı üzerine bir kere tıklanarak

“Planı Sil” düğmesine basılır.

Önceden oluşturulmuş olan dağıtım planını “Planı Aç” düğmesi tıklanarak
“Dağıtım Planı Giriş” ekranında görüntülenebilir.

Resim 1.23: Dağıtım Planı Giriş ekranı

“Tamam” düğmesine tıklanarak “Dağıtım Planı İşlemleri” ekranına geri dönülür

“Dağıtım Planı İşlemleri” ekranında bulunan “Dağıtım Planı Adı”, “Başlama
alanlarına bilgi girişi

Daha önceden oluşturulmuş olan dağıtım planları listeden kaldırılmak
istenildiğinde silinmek istenen dağıtım planı üzerine bir kere tıklanarak

Önceden oluşturulmuş olan dağıtım planını “Planı Aç” düğmesi tıklanarak



 “Tamam” düğmesi tıklanarak ekran kapatılır.

Resim 1.24: Dağıtım Planı İşlemleri ekranı

 Yeni plan oluşturma, mevcut planı görüntüleme veya silme işlemi yapıldıktan
sonra “Kapat” düğmesi tıklanarak “Dağıtım Planı İşlemleri” ekranından çıkılır.

1.4. Evrak Arama İşlemleri

Resim 1.25: Evrak Arama İşlemleri
Giriş ekranı

 “Evrak Arama İşlemleri” ekranında bulunan metin alanları ve liste düğmelerinin
her biri yapılacak olan sorgulama için ayrı ayrı birer ölçüttür. Bu alanlardan
herhangi birine bilgi girişi

 Elde bulunan bilgiler ilgili alanlara girildikten sonra “Sorgula” düğmesine
tıklanarak girilen ölçütlere uygun evrak ve evrakların bulunduğu dosyalar
“Dosya Evrak Listesi” alanında listelenir.

 İncelenmek istenen evrak üz
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“Tamam” düğmesi tıklanarak ekran kapatılır.

Resim 1.24: Dağıtım Planı İşlemleri ekranı

Yeni plan oluşturma, mevcut planı görüntüleme veya silme işlemi yapıldıktan
sonra “Kapat” düğmesi tıklanarak “Dağıtım Planı İşlemleri” ekranından çıkılır.

1.4. Evrak Arama İşlemleri

“Evrak Arama İşlemleri” ekranı, birime gelen ya
da dosya içine girmiş olan evrakların sorgulandığı,
detaylarının listelendiği ve görüntülendiği ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılır
ve sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.

“Evrak Arama İşlemleri” ekranında bulunan metin alanları ve liste düğmelerinin
her biri yapılacak olan sorgulama için ayrı ayrı birer ölçüttür. Bu alanlardan
herhangi birine bilgi girişi yapılarak sorgulama işlemi yapılır.

Elde bulunan bilgiler ilgili alanlara girildikten sonra “Sorgula” düğmesine
tıklanarak girilen ölçütlere uygun evrak ve evrakların bulunduğu dosyalar
“Dosya Evrak Listesi” alanında listelenir.

İncelenmek istenen evrak üzerine çift tıklanarak görüntülenir.

Yeni plan oluşturma, mevcut planı görüntüleme veya silme işlemi yapıldıktan
sonra “Kapat” düğmesi tıklanarak “Dağıtım Planı İşlemleri” ekranından çıkılır.

ri” ekranı, birime gelen ya
da dosya içine girmiş olan evrakların sorgulandığı,

Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılır

“Evrak Arama İşlemleri” ekranında bulunan metin alanları ve liste düğmelerinin
her biri yapılacak olan sorgulama için ayrı ayrı birer ölçüttür. Bu alanlardan

Elde bulunan bilgiler ilgili alanlara girildikten sonra “Sorgula” düğmesine
tıklanarak girilen ölçütlere uygun evrak ve evrakların bulunduğu dosyalar



Resim 1.26: Evrak Arama İşlemleri ekranı

 Evrakın hangi birime gönderilmek üzere hazırlandığını görebilmek (dağıtım
listesi) için ilgili evrak üzerine bir kez tıklanarak evrak seçilir ve “Dağıtım
Listesi” düğmesi tıklanır.

 Evraka ait ilgili evrak listesini görüntülemek için ilgili evrak üzerine bir kez
tıklanarak evrak seçilir ve “İlgili Evrak Listesi” düğmesi tıklanır.

 Ekrandan çıkmak için “Kapat” düğmesi tıklanır.

1.5. Evrak Zimmet İşlemleri

veya giden evraklarla ilgili zimmet işlemlerinin yapıldığı
ekrandır.

yapılmasının yanı sıra daha önceden yapılmış olan
zimmetlerin sorgu aracılığıyla bulunması ve oluşturulan
zimme

sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.
Resim 1.27: Evrak Zimmet

İşlemleri Giriş ekranı
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Resim 1.26: Evrak Arama İşlemleri ekranı

Evrakın hangi birime gönderilmek üzere hazırlandığını görebilmek (dağıtım
listesi) için ilgili evrak üzerine bir kez tıklanarak evrak seçilir ve “Dağıtım

ır.

Evraka ait ilgili evrak listesini görüntülemek için ilgili evrak üzerine bir kez
tıklanarak evrak seçilir ve “İlgili Evrak Listesi” düğmesi tıklanır.

Ekrandan çıkmak için “Kapat” düğmesi tıklanır.

1.5. Evrak Zimmet İşlemleri

“Evrak Zimmet İşlemleri” ekranı, birimlere gelen
veya giden evraklarla ilgili zimmet işlemlerinin yapıldığı
ekrandır.

Bu ekran, evraklarla ilgili yeni zimmet işlemlerinin
yapılmasının yanı sıra daha önceden yapılmış olan
zimmetlerin sorgu aracılığıyla bulunması ve oluşturulan
zimmetlerin silinmesi işlemlerini de kapsamaktadır.

Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılır ve
sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.

Evrakın hangi birime gönderilmek üzere hazırlandığını görebilmek (dağıtım
listesi) için ilgili evrak üzerine bir kez tıklanarak evrak seçilir ve “Dağıtım

Evraka ait ilgili evrak listesini görüntülemek için ilgili evrak üzerine bir kez

kranı, birimlere gelen
veya giden evraklarla ilgili zimmet işlemlerinin yapıldığı

Bu ekran, evraklarla ilgili yeni zimmet işlemlerinin
yapılmasının yanı sıra daha önceden yapılmış olan
zimmetlerin sorgu aracılığıyla bulunması ve oluşturulan

Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılır ve



Resim 1.28: Evrak Zimmet İşlemleri ekranı

 Evrakla ilgili yeni zimmet oluşturmak için “Yeni Zimmet” düğmesine tıklanır
ve “Zimmet Giriş” ekranı açılır.
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Resim 1.28: Evrak Zimmet İşlemleri ekranı

a ilgili yeni zimmet oluşturmak için “Yeni Zimmet” düğmesine tıklanır
ve “Zimmet Giriş” ekranı açılır.

a ilgili yeni zimmet oluşturmak için “Yeni Zimmet” düğmesine tıklanır



Resim 1.29: Zimmet Giriş ekranı

 “Zimmet Giriş” ekranında “Teslim Eden”, “Teslim Eden Birim”, ”Teslim
Tarihi” alanları sistem tarafından otomatik olarak

 “Teslim Alan Kişi” ve “Teslim Alan Kurum” zorunlu alanlarına bilgi girişi
yapılır ve zimmetlenen evrakla ilgili açıklama bilgileri “Açıklama” alanına
girilir.

 “Evrak Seç” düğmesi ile zimmetlenecek evrak seçilerek “Zimmet İçin Evrak
Arama” ekranı açılır.

Resim 1.30: Zimmet İçin Evrak Arama ekranı
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Resim 1.29: Zimmet Giriş ekranı

“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 ve zimmetlenen evrakla ilgili açıklama bilgileri “Açıklama” alanına

“Evrak Seç” düğmesi ile zimmetlenecek evrak seçilerek “Zimmet İçin Evrak

Resim 1.30: Zimmet İçin Evrak Arama ekranı

“Zimmet Giriş” ekranında “Teslim Eden”, “Teslim Eden Birim”, ”Teslim

“Teslim Alan Kişi” ve “Teslim Alan Kurum” zorunlu alanlarına bilgi girişi
yapılır ve zimmetlenen evrakla ilgili açıklama bilgileri “Açıklama” alanına

“Evrak Seç” düğmesi ile zimmetlenecek evrak seçilerek “Zimmet İçin Evrak
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 “Zimmet İçin 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 tıklanarak sorgulama işlemi
gerçekleştirilir.

 Sorgulama işlemi sonrasında metin alanlarına girilen ölçütlere uygun kayıtlar
liste alanında görüntülenir.

 “Zimmetlenecek Olan Evrak” üzerine tıklanarak seçilir “Seç” düğmesine
tıklanır.

 “Kapat” düğmesi ile “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 evrakların listeden çıkarılabilmesi için ilgili evrak
listeden seçilerek “Listeden Çıkar” düğmesine tıklanır.

 “Kaydet” düğmesine tıklanarak yeni zimmet oluşturma işlemi tamamlanır ve
“Evrak Zimmet İşlemleri” ekranına geri dönülür.



Resim 1.31: Evrak Zimmet İşlemleri ekranı

 Oluşturduğumuz zimmetle ilgili bilgiler “Evrak Zimmet İşlemleri” ekranındaki
“Zimmetler Tablosu” liste alanında g

 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 t
ve sorgulama sonucu ekranda listelenir.

 “Kapat” düğmesi tıklanarak “Evrak Zimmet İşlemleri” ekranından çıkılır.
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Resim 1.31: Evrak Zimmet İşlemleri ekranı

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
“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.

Oluşturduğumuz zimmetle ilgili bilgiler “Evrak Zimmet İşlemleri” ekranındaki

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

Önceden oluşturulmuş olan zimmet bilgilerine ulaşılmak istenilirse “Evrak
Zimmet İşlemleri” ekranında bulunan “Zimmet Tarihi”, “Giden Evrak”, “Kişi”,

ıklanır



1.6. Giden Evrak Oluşturma

oluşturulan evrakların gönderme işleminin yapıldığı
ekrandır. Ekran “Dosya Tipi” seçenek kutularından ve
“Giden Evrak Bilgileri” blokundan oluşmaktadır.

sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 1.32: Giden Evrak
Oluşturma Giriş ekranı

Resim 1.33: Giden Evrak Oluşturma ekranı

 “Giden Evrak Oluşturma” ekranında “Muhabere Dosyası” ve “Özel Dosya”
seçenek kutularından uygun olan seçilir.

 “Muhabere Dosyası” seçilerek “Dosyayı Getir” düğmesine tıklandığında
“Dosya No” metin alanına bil

 “Giden Evrak Bilgileri” blokunda “Şablon” zorunlu liste düğmesi tıklanarak
ilgili seçim yapılır.

 “Onay Listesi Düzenle” düğmesine tıklanarak evrakı onaylayacak kullanıcılar
seçilir.
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1.6. Giden Evrak Oluşturma

“Giden Evrak Oluşturma” ekranı sistem üzerinde
oluşturulan evrakların gönderme işleminin yapıldığı
ekrandır. Ekran “Dosya Tipi” seçenek kutularından ve
“Giden Evrak Bilgileri” blokundan oluşmaktadır.

Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılır ve
sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 1.33: Giden Evrak Oluşturma ekranı

“Giden Evrak Oluşturma” ekranında “Muhabere Dosyası” ve “Özel Dosya”
seçenek kutularından uygun olan seçilir.

“Muhabere Dosyası” seçilerek “Dosyayı Getir” düğmesine tıklandığında
“Dosya No” metin alanına bilgi sistem tarafından otomatik olarak listelenir.

“Giden Evrak Bilgileri” blokunda “Şablon” zorunlu liste düğmesi tıklanarak

“Onay Listesi Düzenle” düğmesine tıklanarak evrakı onaylayacak kullanıcılar

“Giden Evrak Oluşturma” ekranı sistem üzerinde
oluşturulan evrakların gönderme işleminin yapıldığı
ekrandır. Ekran “Dosya Tipi” seçenek kutularından ve

Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılır ve

“Giden Evrak Oluşturma” ekranında “Muhabere Dosyası” ve “Özel Dosya”

“Muhabere Dosyası” seçilerek “Dosyayı Getir” düğmesine tıklandığında

“Giden Evrak Bilgileri” blokunda “Şablon” zorunlu liste düğmesi tıklanarak

“Onay Listesi Düzenle” düğmesine tıklanarak evrakı onaylayacak kullanıcılar



Resim 1.34: Giden Evra

Resim 1.35: İş Adımı Tanımlama ekranı

 “İş Adımı Tanımlama” ekranında hazırlanan evrakı onaylayacak kullanıcıların
seçimi işlemi yapılırken liste alanından ilgili kullanıcının ismi üzerine fare ile
sağ tıklanır.

 Gelen “Ekle” yazısı tıklandığı zaman ilgili kullanıcı “Onaylayacaklar” liste
alanına geçer. Evrakı onaylayacak tüm kullanıcılar için aynı işlem tekrarlanır.
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Resim 1.34: Giden Evrak Oluşturma – Şablon

Resim 1.35: İş Adımı Tanımlama ekranı

“İş Adımı Tanımlama” ekranında hazırlanan evrakı onaylayacak kullanıcıların
seçimi işlemi yapılırken liste alanından ilgili kullanıcının ismi üzerine fare ile

Gelen “Ekle” yazısı tıklandığı zaman ilgili kullanıcı “Onaylayacaklar” liste
alanına geçer. Evrakı onaylayacak tüm kullanıcılar için aynı işlem tekrarlanır.

“İş Adımı Tanımlama” ekranında hazırlanan evrakı onaylayacak kullanıcıların
seçimi işlemi yapılırken liste alanından ilgili kullanıcının ismi üzerine fare ile

Gelen “Ekle” yazısı 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” düğm
seçilir.

Resim 1.36: Dağıtım Listesi ekranı

 “Dağıtım Listesi” ekranında zorunlu alan olan “Seçilecek Yer Türü” liste
düğmesinden ilgili seçim yapılır ve “İlgili Yeri Seç” düğmesi tıklanır.
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“Kapat” düğmesi tıklanarak “İş Adımı Tanımlama” ekranından çıkılır.

“Dağıtım Listesi Hazırla” düğmesi tıklanarak hazırlanan evrakın gideceği birim

Resim 1.36: Dağıtım Listesi ekranı

“Dağıtım Listesi” ekranında zorunlu alan olan “Seçilecek Yer Türü” liste
düğmesinden ilgili seçim yapılır ve “İlgili Yeri Seç” düğmesi tıklanır.

esi tıklanarak hazırlanan evrakın gideceği birim

“Dağıtım Listesi” ekranında zorunlu alan olan “Seçilecek Yer Türü” liste



Resim 1.37:

 “Birim/Dış Kurum Seçme” ekranı hazırlanan evrakın gönderileceği birimin ya
da dış kurumun sistem içinde sorgulanıp seçilebildiği ekrandır.

 “Arama Türü” blokunda bulunan “Birim” ya da “Dış Kurum” seçenek
kutularından uygun olan

 “İli” ve “İlçesi” zorunlu liste düğmeleri tıklanarak ilgili seçim yapılır.

 “Sorgula” düğmesi tıklanır girilen ölçütlere uygun birim ya da dış kurumlar
tabloda listelenir.

 İlgili birim ya da dış kurum üzerine tıklanarak seçilir ve “Ekle” düğmesi
tıklanır. Böylece 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.
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Birim/Dış Kurum Seçme ekranı

“Birim/Dış Kurum Seçme” ekranı hazırlanan evrakın gönderileceği birimin ya
da dış kurumun sistem içinde sorgulanıp seçilebildiği ekrandır.

“Arama Türü” blokunda bulunan “Birim” ya da “Dış Kurum” seçenek
kutularından uygun olan seçilir.

“İli” ve “İlçesi” zorunlu liste düğmeleri tıklanarak ilgili seçim yapılır.

“Sorgula” düğmesi tıklanır girilen ölçütlere uygun birim ya da dış kurumlar

İlgili birim ya da dış kurum üzerine tıklanarak seçilir ve “Ekle” düğmesi
ıklanır. Böylece 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.

“Birim/Dış Kurum Seçme” ekranı hazırlanan evrakın gönderileceği birimin ya

“Arama Türü” blokunda bulunan “Birim” ya da “Dış Kurum” seçenek

“Sorgula” düğmesi tıklanır girilen ölçütlere uygun birim ya da dış kurumlar

İlgili birim ya da dış kurum üzerine tıklanarak seçilir ve “Ekle” düğmesi

“Tamam” düğmesi tıklanır “Birim / Dış Kurum Seçme” ekranı sistem tarafından
kapatılır ve seçilen birim ya da dış kurum “Dağıtım Listesi” ekranında listelenir.



Resim 1.38:

 “Tamam” düğmesi tıklanarak “Dağıtım Listesi” ekranından çıkılır.

Resim 1.39: Giden Evrak Oluşturma ekranı

 “Giden Evrak Oluşturma” ekranında “Kaydet” düğmesi tıklanarak evrak
hazırlanır.
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Resim 1.38: Dağıtım Listesi ekranı

“Tamam” düğmesi tıklanarak “Dağıtım Listesi” ekranından çıkılır.

Resim 1.39: Giden Evrak Oluşturma ekranı

“Giden Evrak Oluşturma” ekranında “Kaydet” düğmesi tıklanarak evrak“Giden Evrak Oluşturma” ekranında “Kaydet” düğmesi tıklanarak evrak
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 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 ve “Kapat” düğmesi ile ekranından çıkılır.

1.7. Dosya Evrak Kayıt İşlemleri

“Dosya Evrak Kayıt İşlemleri” ekranı, birime gelen
evrağın kabulünün ve evrakların ilgili dosyalarına
kaydedildiği ekrandır. Bu ekran, “Evrak Bilgileri”, “Dosya
Bilgileri-Ek Listesi”, “İlgili Evrak Listesi” ve “İlgili Kişi
Listesi” sekmelerinden oluşur.

Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılır ve
sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 1.40: Dosya Evrak Kayıt
İşlemleri Giriş ekranı



Resim 1.41: Dosya Evrak Kayıt İşlemleri/Evrak Bilgileri Sekmesi ekranı

 “Seçilen Dokümanlar” blokunda taranmış evrak kaydı yapılacak ise “Doküman
Seç” düğmesi tıklanır ve “Doküman Seçme” ekranı açılır.

 Taranmamış evrak kaydedilecek ise “Taranmamış Evrak” seçenek kutusu
işaretlenir.

Resim 1.42: Doküman Seçme ekranı
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Kayıt İşlemleri/Evrak Bilgileri Sekmesi ekranı

Seçilen Dokümanlar” blokunda taranmış evrak kaydı yapılacak ise “Doküman
Seç” düğmesi tıklanır ve “Doküman Seçme” ekranı açılır.

Taranmamış evrak kaydedilecek ise “Taranmamış Evrak” seçenek kutusu

Resim 1.42: Doküman Seçme ekranı

Seçilen Dokümanlar” blokunda taranmış evrak kaydı yapılacak ise “Doküman

Taranmamış evrak kaydedilecek ise “Taranmamış Evrak” seçenek kutusu



 “Doküman Seç” ekranında ilgili doküman üzerine tıklanarak seçilir ve
“Dokümanı Seç” düğmesine tıklanır. Böylece seçilen doküman önizleme
alanında görüntülenir.

 Sisteme dâhil edeceğimiz evrak için tarama işlemi
(değerli evrak, eski bir kitap vb.) “Taranmamış Evrak” seçenek kutusu
işaretlenir. “Taranmamış Evrak” seçenek kutusu işaretlendiğinde zorunlu alan
olan “Evrağın Yeri” metin alanı doldurulmalıdır.

 “Evrak Bilgileri” sekmesinde yer alan
evrakın geldiği yerin veya kişinin adı yazılır.

 Birime gelen evrakın türü “Evrak Türü” liste düğmesi tıklanarak seçilir.

 “Evrak Tipi” liste düğmesi tıklanarak gelen evrakın türü seçilir.

 “Dosya Bilgileri–Ek Listesi
girilmesi işlemine geçilir.

 “Dosya Bilgileri–Ek Listesi” sekmesi alanında “Dosya Bilgileri” blokundaki
“Dosya Türü” ve “Dosya İşlemi” zorunlu bilgi alanlarına ait liste
düğmelerindeki bilgiler “Evrak Bil
olarak sistem tarafından otomatik olarak getirilir.

Resim 1.43: Dosya Evrak Kayıt İşlemleri / Dosya Bilgileri
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“Doküman Seç” ekranında ilgili doküman üzerine tıklanarak seçilir ve
“Dokümanı Seç” düğmesine tıklanır. Böylece seçilen doküman önizleme

Sisteme dâhil edeceğimiz evrak için tarama işlemi gerçekleştirilemiyorsa
(değerli evrak, eski bir kitap vb.) “Taranmamış Evrak” seçenek kutusu
işaretlenir. “Taranmamış Evrak” seçenek kutusu işaretlendiğinde zorunlu alan
olan “Evrağın Yeri” metin alanı doldurulmalıdır.

“Evrak Bilgileri” sekmesinde yer alan “Geldiği Yer/Kişi” zorunlu metin alanına
evrakın geldiği yerin veya kişinin adı yazılır.

Birime gelen evrakın türü “Evrak Türü” liste düğmesi tıklanarak seçilir.

“Evrak Tipi” liste düğmesi tıklanarak gelen evrakın türü seçilir.

Ek Listesi” sekme düğmesi tıklanarak ilgili dosya bilgilerinin
girilmesi işlemine geçilir.

Ek Listesi” sekmesi alanında “Dosya Bilgileri” blokundaki
“Dosya Türü” ve “Dosya İşlemi” zorunlu bilgi alanlarına ait liste
düğmelerindeki bilgiler “Evrak Bilgileri” sekmesinde yapılan seçimlere bağlı
olarak sistem tarafından otomatik olarak getirilir.

Resim 1.43: Dosya Evrak Kayıt İşlemleri / Dosya Bilgileri–Ek Listesi Sekmesi ekranı

“Doküman Seç” ekranında ilgili doküman üzerine tıklanarak seçilir ve
“Dokümanı Seç” düğmesine tıklanır. Böylece seçilen doküman önizleme

gerçekleştirilemiyorsa
(değerli evrak, eski bir kitap vb.) “Taranmamış Evrak” seçenek kutusu
işaretlenir. “Taranmamış Evrak” seçenek kutusu işaretlendiğinde zorunlu alan

“Geldiği Yer/Kişi” zorunlu metin alanına

” sekme düğmesi tıklanarak ilgili dosya bilgilerinin

Ek Listesi” sekmesi alanında “Dosya Bilgileri” blokundaki
“Dosya Türü” ve “Dosya İşlemi” zorunlu bilgi alanlarına ait liste

gileri” sekmesinde yapılan seçimlere bağlı



 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”
blokunda bulunan liste alanına gelir.

 “Farklı Dosya” düğmesi tıklandığınd
sorgulama yapılarak ilgili dosya seçilir ve “Tamam” düğmesine tıklanır.

 Seçilen dosya bilgisi “Dosya Bilgileri” blokundaki alana sistem tarafından
getirilir (Seçilen dosya evrakın kaydedileceği dosya olmalıdır.).

Resim 1.44: “Dosya Evrak Kayıt İşlemleri / Dosya Bilgileri

 Dosyaya kaydı yapılan evrakın ekleri var ise “Ek Listesi” blokunda bulunan
“Ekle” ya da “Çoklu Ekle” düğmeleri kullanılarak ek evraklar seçilir.
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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”
blokunda bulunan liste alanına gelir.

“Farklı Dosya” düğmesi tıklandığında açılan “Dosya Arama” ekranında
sorgulama yapılarak ilgili dosya seçilir ve “Tamam” düğmesine tıklanır.

Seçilen dosya bilgisi “Dosya Bilgileri” blokundaki alana sistem tarafından
getirilir (Seçilen dosya evrakın kaydedileceği dosya olmalıdır.).

44: “Dosya Evrak Kayıt İşlemleri / Dosya Bilgileri–Ek Listesi Sekmesi” ekranı

Dosyaya kaydı yapılan evrakın ekleri var ise “Ek Listesi” blokunda bulunan
“Ekle” ya da “Çoklu Ekle” düğmeleri kullanılarak ek evraklar seçilir.

Seçilen evrakın hangi dosyaya ekleneceği ise “Son Dosya” ya da “Farklı

”Son Dosya” düğmesi tıklanır ise üzerinde işlem yapılmak üzere seçilmiş ve
ana ekranın sağ üst köşesinde bulunan dosya numarası “Dosya Bilgileri”

a açılan “Dosya Arama” ekranında

Seçilen dosya bilgisi “Dosya Bilgileri” blokundaki alana sistem tarafından

Dosyaya kaydı yapılan evrakın ekleri var ise “Ek Listesi” blokunda bulunan



Resim 1.45: Dosya Evrak Kayıt

 “Ekle” düğmesi tıklanarak “Ek Tanıtma” ekranı açılır.

Resim 1.46: Ek Tanıtma ekranı
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Resim 1.45: Dosya Evrak Kayıt İşlemleri / Ek Listesi Sekmesi ekranı

“Ekle” düğmesi tıklanarak “Ek Tanıtma” ekranı açılır.

Resim 1.46: Ek Tanıtma ekranı
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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.

1.8. Evrakı Onaya Sunma

“Evrakı Onaya Sunma” ekranı, sistemdeki
kullanıcılar tarafından oluşturulan evrakların “Onaya
Sunma” işleminin gerçekleştirilmesi, görüntülenmesi, ek
evraklarının listelenmesi amacı ile kullanılmaktadır. Ayrıca
bu ekranda tüm evraklar üzerinde değişiklik yapılması da
mümkündür.

Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılır ve
sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır:

Resim 1.47: Evrakı Onaya Sunma Giriş ekranı

 “Evrakı Onaya Sunma” ekranının “Sorgu Kriterleri” bloku “Dosya No” ve
“İlgili Tarih Aralığı” metin alanları ile “Hazırlayan” ve “Evrakın Durumu”
sorgu ölçütlerinden 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.



Resim 1.48: Evrakı Onaya Sunma İşlemleri ekranı

Resim 1.49: Dosya Arama ekranı
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Resim 1.48: Evrakı Onaya Sunma İşlemleri ekranı

Resim 1.49: Dosya Arama ekranı
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 “Dosya Arama” ekranında zorunlu alan olan “Dosya No” metin alanına ilgili
dosya numarası yazılır ve “Sorgula” düğmesi tıklanır.

 İlgili dosya sistem tarafından ekrana getirilir. Liste alanında üzerine tıklanarak
dosya seçilir ve “Tamam” düğmesi tıklanır. Böylece 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.
Böylece bu dosyanın 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 ölçüt alanlarına girildikten sonra “Evrak Listesini Getir” düğmesi
tıklanır. Böylece sistem girilen ölçütlere uygun biçimde “Gelen Evrak”
listesinden ilgili evrak üzerine tıklanarak seçilir.

 “Giden Evrak Bilgileri” blokunda yer alan “Dosya No” ve “Evrak Tipi” alanları
seçilen evraka göre sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir.

 Seçilen evrakla ilgili ek evraklara ulaşılmak istenirse “Ek Listesi” düğmesine
tıklanır ve “Evrak Ek Listesi” ekranı açılır.

Resim 1.50: Evrak Ek Listesi ekranı

 Seçilen evrakla ilişkili evrak bilgilerine ulaşılmak istenirse “İlgili Evrak”
düğmesine tıklanarak “İlgili Evrak Listesi” ekranı açılabilir.
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Resim 1.51: İlgili Evrak Listesi ekranı

 Seçilen evraka ait dağıtım listesi görüntülenmek istenirse “Dağıtım Listesi”
düğmesine tıklanır ve “Dağıtım Listesi” ekranına geçilir.

 “Dağıtım Listesi” ekranında evrakın dağıtım yerleri görüntülenir ancak ekranda
bilgi değişikliği yapılamaz.

Resim 1.52: Dağıtım Listesi ekranı

 Seçilen evrakla ilgili kişi bilgilerine ulaşılmak istenirse “Evraka Konu Olan
Kişiler” düğmesine tıklanır.



Resim 1.53: İlgili Kişi Listesi ekranı

Resim 1.54: Doküman Editörü ekranı

 “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 ve istenir ise “Yazdır”
düğmesiyle yazıcıdan çıktısı da alınır ve “Kapat” düğmesi tıklanarak ekran
kapatılır.
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 Evrakı onaya sunmadan önce
evrak üzerinde değişiklik yapılmak
istenirse “Belge Göster/Düzenle”
düğmesi ile “Doküman Editörü” ekranı
açılmalıdır.

Resim 1.54: Doküman Editörü ekranı

“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”
e tıklanır ve sadece evrakın görüntülendiği ancak üzerinde değişiklik

yapılamayacağı “Evrak Görüntüleme” ekranı açılır ve istenir ise “Yazdır”
düğmesiyle yazıcıdan çıktısı da alınır ve “Kapat” düğmesi tıklanarak ekran

Evrakı onaya sunmadan önce
evrak üzerinde değişiklik yapılmak
istenirse “Belge Göster/Düzenle”
düğmesi ile “Doküman Editörü” ekranı

“Açılan Doküman Editörü” ekranında belge görüntülenir, istenilen değişiklikler

Evrakı onaya sunmadan önce evrak görülmek istenir ise “Evrakı Göster”
e tıklanır ve sadece evrakın görüntülendiği ancak üzerinde değişiklik

yapılamayacağı “Evrak Görüntüleme” ekranı açılır ve istenir ise “Yazdır”
düğmesiyle yazıcıdan çıktısı da alınır ve “Kapat” düğmesi tıklanarak ekran



Resim 1.55: Evrak Görüntüleme ekranı

 “Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak seçilen evrak onaya sunulur ve evrakın
onaya sunulduğuna dair aşağıdaki uyarı ekranını sistem ekrana getirir.

Resim 1.56: Dikkat ekranı

 “Tamam” düğmesi tıklanarak
işlemi tamamlanmış olur.

 “Kapat” düğmesi tıklanarak “Evrakı Onaya Sunma İşlemleri” ekranından
çıkılır.
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Resim 1.55: Evrak Görüntüleme ekranı

“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak seçilen evrak onaya sunulur ve evrakın
onaya sunulduğuna dair aşağıdaki uyarı ekranını sistem ekrana getirir.

Resim 1.56: Dikkat ekranı

“Tamam” düğmesi tıklanarak ekran kapatılır. Böylece evrakın onaya sunum
işlemi tamamlanmış olur.

“Kapat” düğmesi tıklanarak “Evrakı Onaya Sunma İşlemleri” ekranından

“Evrakı Onaya Sun” düğmesi tıklanarak seçilen evrak onaya sunulur ve evrakın

ekran kapatılır. Böylece evrakın onaya sunum

“Kapat” düğmesi tıklanarak “Evrakı Onaya Sunma İşlemleri” ekranından
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda,“Gelen/Giden Evrak” ekranlarını
uygulayabileceksiniz...

İşlem Basamakları Öneriler

 Doküman tarama sistemini kurunuz.

 “Gelen / Giden Evrak”
seçeneklerini açınız.
 “Doküman Tarama Sistemi”
ekranlarını kullanınız.
 “Tarama Sistemi” ayarlarını
yapınız.

 Gelen evrakı tarayarak kaydediniz.

 Gelen/Giden evrak seçeneklerini
açınız.
 “Tarama Merkezi Evrak Kayıt”
ekranını kullanınız.

 Dağıtım planı hazırlayınız.

 “Gelen / Giden Evrak”
seçeneklerini açınız.
 “Dağıtım Planı İşlemleri”
ekranlarını kullanınız.

 Evrak arama uygulamasını yapınız.

 Gelen / giden evrak seçeneklerini
açınız.
 Evrak arama işlemleri
ekranlarını kullanınız.

 Evrak zimmet uygulamasını yapınız.

 “Gelen / Giden Evrak”
seçeneklerini açınız.

 “Evrak Zimmet İşlemleri”
ekranlarını kullanınız.

 Giden evrak uygulamasını yapınız.

 “Gelen / Giden Evrak”
seçeneklerini açınız.
 “Giden Evrak Oluşturma”
ekranlarını kullanınız.

 Dosya evrak kayıt uygulamasını
yapınız.

 “Gelen / Giden Evrak”
seçeneklerini açınız.
 “Dosya Evrak Kayıt İşlemleri”
ekranlarını kullanınız.

 Evrakı onaya sunma uygulamasını
yapınız.

 “Gelen / Giden Evrak”
seçeneklerini açınız.
 “Evrakı Onaya Sunma”
ekranlarını kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Ceza İnfaz Kurumlarına kâğıt üzerinde gelen evrakların tarayıcı ile tanarak UYAP
sistemine aktarılmasında kullanılan ekran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarama Merkezi Evrak Kayıt B) Dokümen Tarama Sistemi

C) Dağıtım Planı İşlemleri D) Evrak Gönderme
2. Sisteme dâhil edilecek evrakla ilgili ek evrakların girildiği “Ek Tanıtma” ekranına

ulaşmak için izlenecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Ek Listesi” blokunda “Ek Tanıtma” B) Evrak Bilgileri blokunda “Ekle”

C) “Ek Listesi” blokunda “Ekle” D) “Ek Listesi” blokunda “Kaydet”
3. Taranarak kaydedilmiş olan dokümanla ilgili bilgileri değiştirmek gerektiğinde

aşağıdaki düğmelerden hangisiü kullanılır?
A) Birim Ekle B) Dağıtım Listesi C) Kaldır D) Düzenle

4. Dağıtım Planı İşlemleri ekranında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz?
A) Dağıtım planını onaya sunma B) Yeni dağıtım planı oluşturma
C) Mevcut dağıtım planını silme D) Dağıtım planını sorgulama/bulma

5. Birime gelen ya da dosya içine girmiş olan evrakların sorgulanması,
detaylarının listelenmesi ve görüntülenmesi işlemleri hangi ekranda yapılır?
A) Dağıtım Planı İşlemleri B) Evrak Arama İşlemleri
C) Doküman Tarama İşlemleri D) Evrak Kayıt İşlemleri

6. Birimlere gelen veya giden evraklarla ilgili zimmet işlemlerinin yapıldığı
ekran hangisidir?
A) Evrak Zimmet İşlemleri B) Evrak Arama İşlemleri
C) Doküman Tarama İşlemleri D) Evrak Kayıt İşlemleri

7. Seçilen evrakların zimmet listesinden çıkarılması için önce ilgili evrak listesi
seçilir, daha sonra aşağıdaki düğmelerden hangisi kullanılır?
A) Evrakı Göster B) Zimmet Giriş C) Kapat D) Listeden Çıkar

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

8. “Giden Evrak Oluşturma” ekranı sistem üzerinde oluşturulan evrakların
gönderme işleminin yapıldığı ekrandır. ( )

9. “Onay Listesi Düzenle” düğmesi, evrakı oluşturan görevli kullanıcının
seçilmesi için kullanılır. ( )

10. Birim/Dış Kurum Seçme Ekranı, harılanan evrakın gönderileceği birimin ya da
dış kurumun sistem içinde sorgulanıp seçilebildiği ekrandır.( )

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.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



40

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, UYAP
kapsamında yer alan Ceza İnfaz Kurumlarında “Mektup Okuma Komisyonu” ekranlarını
uygulayabileceksiniz.

 Adalet Bakanlığının “www.uyap.adalet.gov.tr” web sitesini
inceleyerek “Mektup Okuma Komisyonu” ekranları hakkında bilgi
toplayınız.

 Çevrenizde bulunan ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek “UYAP-
Mektup Okuma Komisyonu” ekranlarının kullanımı hakkında bilgi alınız.

2. MEKTUP OKUMA KOMİSYONU
EKRANLARI

Ceza ve İnfaz Kurumlarında tutuklu/hükümlerce mektup alma ve gönderme hakkı
kapsamında yazılan mektup, faks ve telgraflar, zarfı kapatılmaksızın bu işle görevli ikinci
müdür başkanlığında oluşturulan mektup okuma komisyonunca incelenir. Yapılan inceleme
sonucu gönderilmesinde sakınca görülmeyen mektuplar üzerine "GÖRÜLDÜ" kaşesi
vurularak zarf içine konulur ve kapatılır. Daha sonra gönderilmek üzere postaneye teslim
edilir. Tutuklu/hükümlülere gönderilen mektup, faks ve telgraflar da aynı şekilde açılıp
incelendikten sonra verilmesinde sakınca olmadığı anlaşıldığında zarfları ile birlikte verilir.

Mektup okuma komisyonunca, mahalline gönderilmesi veya hükümlüye verilmesi
sakıncalı görülen mektuplar için yasal süreç başlatılır.

Mektup okuma komisyonları tutuklu/hükümlülere ait mektuplar ile ilgili tüm bu
işlemler UYAP üzerinden “Mektup Okuma Komisyonu” ekranları ile bilgisayar ortamına
aktarır.

“Mektup Okuma Komisyonu” ekranlarında, tutuklu/hükümlüye ait yasaksız ve yasaklı
yayın bilgilerinin girilmesi, takip işleminin yapılması, yayın teslim alma tutanağının
hazırlanması, dışarıdan gelen mektup bilgilerinin girilmesi, disiplin kuruluna gönderilen
mektuplar için tutanak hazırlanması ve bu mektuplar için alınan karar bilgilerinin girilmesi
işlemleri yer almaktadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA



41

2.1. Yayın Takip İşlemleri
Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlülere ait yayın bilgilerinin girilmesi,

takip edilmesi ve yasaklı olup olmadığının kontrol edilmesi işlemleri “Yayın Takip İşlemleri”
seçeneği altında yer almaktadır. Şimdi sırası ile bu ekranları görelim.

2.1.1. Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayın Bilgileri

“Tutuklu Hükümlüye Ait Yayın Bilgileri” ekranı, tutuklu/hükümlüye gelen

yayınların kaydının yapıldığı ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde
görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile
aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 2.1: T/H’ye Ait Yayın Bilgileri giriş ekranı
Resim 2.2: Tutuklu/Hükümlü Arama ekranı

Resim 2.3: Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayın Bilgileri
ekranı

İlk olarak açılan
“Tutuklu/Hükümlü Arama”
ekranında yayın bilgileri
girilecek olan tutuklu/
hükümlünün adı ve soyadı
yazılarak sorgulama yapılır.

Açılan listeden tutuklu / hükümlü
seçilerek “Tamam” düğmesine
tıklanır.

Yayın Bilgileri blokunda yer alan
zorunlu alanlar girilerek
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 “Dışarıdan Gelen Yayın Teslim Alma Tutanağı” düğmesine tıklanarak “Giden
Evrak Bilgileri” ekranında “Onay Listesi Düzenle” liste düğmesine tıklanır.

 “Gelen Liste”den “Kurum Müdürü” rolü altındaki “Müdür İsmi” üzerinde sağ
klik yapılarak “Ekle” seçilir.

Resim 2.4: Giden Evrak Bilgileri ekranı

Resim 2.5: İş Adımı Tanımlama ekranı

 Sırası ile “Kapat / Tamam / Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak
işlem tamamlanır.

2.1.2. Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayınların Takibi

“Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayınların Takibi” ekranı, tutuklu/hükümlüye ait kaydı
yapılmış olan yayınların takibi ve
gönderileceği yerin belirlenmesi
işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Bu ekran ana menüden yandaki
şekilde görüldüğü gibi açılarak sırası ile
aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 2.6: T/H’ye Ait Yayınların Takibi giriş ekranı

 İlk olarak açılan “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında yayın bilgileri girilecek
olan tutuklu/ hükümlünün adı ve soyadı yazılarak “Sorgula” düğmesine tıklanır.

 Açılan listeden “Tutuklu / Hükümlü” seçilerek “Tamam” düğmesine tıklanır.

 “Yayın Takip Bilgileri” blokunda yer alan “Yayınla İlgili İşlem” liste
düğmesine tıklanarak uygun seçenek alınır (Örneğin: “Üzerinde Kalacak”
seçilir.).

 “İşlem Tarihi ve Açıklama” metin alanları da tamamlanarak “Yayın Hareketini
Ekle” düğmesine tıklanır.

 “Yayın Teslim Etme Tutanağı” düğmesine tıklanarak açılan “Giden Evrak
Bilgileri” ekranında “Onay Listesi” düzenlenir ve “Ekle” düğmesi tıklanır.

1

2

3

4
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 Sırası ile “Kapat / Tamam / Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak
işlem tamamlanır.

Resim 2.7: Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayınların Takibi ekranı

2.1.3. Yasaklı Yayınlar Listesi

“Yasaklı Yayınlar Listesi” ekranı, yasaklı yayınlara ait bilgilerinin girildiği ve tutuklu
/ hükümlüye gelen yayınların, yasaklı
yayın listesinden kontrolünün yapıldığı
ekrandır.

Bu ekran yandaki şekilde görüldüğü
gibi açılarak sırası ile aşağıdaki işlemler
yapılır.

Resim 2.8: Yasaklı Yayınlar Listesi giriş ekranı

 “Yasaklı Yayınlar Listesi” blokunda yer alan zorunlu bilgi alanları tamamlanarak “Mahkeme
Sorgula” düğmesini tıklanır.

 “Gelen Birim” seçme ekranında “Birim Türü” liste düğmesi ile gelen listeden birim türü
seçilerek “Sorgula” düğmesine tıklanır. “Yasaklayan Ceza Mahkemesine”ne çift tıklanarak
“Tamam” butonuna basılır.

2

1
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Resim 2.9: Birim Seçme ekranı ekranı

Resim 2.10: Yasaklı Yayınlar Listesi ekranı

 Sırası ile “Ekle / Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak işlem
tamamlanır.

2.2. Mektup İşlemleri

Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu/hükümlülere ait gelen ya da gönderilen mektup
bilgilerinin girilmesi, mektup okuma komisyonun hazırladığı tutanaklarla ilgili bilgilerin
girilmesi ve mektuplar üzerinde yapılan işlemlerin bilgisayar ortamına aktarılması “Mektup
İşlemleri” seçeneğinin altında yer alan ekranlarda yapılmaktadır. Şimdi sırası ile bu ekranları
öğrenelim.

2.2.1. Gelen/Giden Mektup Bilgileri

“Gelen/Giden Mektup Bilgileri” ekranı, tutuklu/hükümlüye gelen ya da
tutuklu/hükümlünün göndermek istediği postaların takibi ve denetlenmesi ile ilgili işlemlerin
kaydının yapıldığı ekrandır.

1

2

3
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Bu ekran yandaki şekilde
görüldüğü gibi açılarak sırası ile
aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 2.11: Gelen/Giden Mektup Bilgileri giriş ekranı

 İlk olarak açılan “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında yayın bilgileri girilecek
olan tutuklu/ hükümlünün adı ve soyadı yazılarak “Sorgula” düğmesine tıklanır.

 Açılan listeden “Tutuklu / Hükümlü” seçilerek “Tamam” düğmesine tıklanır.

 “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen işlemin ardından
“Gelen/Giden Mektup Bilgileri” ekranı açılır.

 “Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” blokunda yer alan metin alanları
“Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen işlem sonucunda sistem
tarafından otomatik olarak görüntülenir.

Resim 2.12 Gelen/Giden Mektup Bilgileri ekranı

 ”Posta Bilgileri ve Yapılacak İşlem Bilgileri” blokunda yer alan “Giden Posta”
ve “Gelen Posta” seçeneklerinden uygun olanı tıklanır.

 “Komisyona İntikal Tarihi” ve “Posta ile İlgili Kişi / Kurum” zorunlu metin
alanlarına bilgi girişi yapılır.

 “Postanın Çeşidi” ve “Posta İle İlgili Yapılan İşlem” zorunlu liste düğmeleri ile
uygun bilgi seçilirek “Açıklama” ve “Adres” metin alanları tamamlanır.

1

2
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 “Mektup Evrak” düğmesi tıklanarak açılan “Gelen Evrak Bilgileri” ekranında
“Evrakı Göster” düğmesi ile taranarak sisteme dâhil edilen evrak
görüntülenebilir.

 “Ekle / Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanır.

2.2.2. Mektup Okuma Komisyonu Tutanağı

“Mektup Okuma Komisyonu Tutanağı” ekranı, tutuklu/hükümlüye ait mektuplar
hakkında Mektup Okuma Komisyonu
tarafından hazırlanan tutanakla ilgili
bilgilerin girildiği ekrandır.

Bu ekran yandaki şekilde
görüldüğü gibi açılarak sırası ile
aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 2.13: Mektup Okuma Komisyonu Tutanağı
giriş ekranı

 Öncelikle bu ekrana mektubun düşmesi için “Gelen/Giden Mektup Bilgileri”
ekranında “Posta ile İlgili Yapılan İşlem” liste düğmesinden “Mektup Disiplin
Kuruluna Gönderilecek” seçilerek “Sorgula” ve “Tamam” düğmesine tıklanır.

 “Mektup Bilgileri” blokunda yer alan “Geliş Tarihi ve Disiplin Kuruluna Sevk
Tarihi” metin alanları tamamlanarak “Ekle” düğmesini tıklanır.

 “Değerlendirme Tutanağı” düğmesine tıklanarak “Giden Evrak Bilgileri”
ekranında “Onay Listesi Düzenle” düğmesi kullanılarak onay listesi düzenlenir.

 Açılan “İş Adımı Tanımlama” penceresinden “Mektup Okuma Görevlisi” rolü
altındaki “Personel” İsmine sağ klik yapılır ve “Ekle” düğmesi tıklanır.

 “Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanır.

Resim 2.14: Mektup Okuma Komisyonu Tutanağı ekranı

3

2

1

4
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2.2.3. Mektup Yapılan İşlem

“Mektup Yapılan İşlem” ekranı, tutuklu/hükümlüye ait mektupların üzerinde yapılan
işlemlerin girildiği ekrandır.

Bu ekran yandaki şekilde
görüldüğü gibi açılarak sırası ile
aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 2.15: Mektup Yapılan İşlem giriş ekranı

 “Yapılan İşlem” liste düğmesine tıklanarak gelen listeden “Yapılan İşlem”
seçilir (Örnek: Tutuklu/Hükümlüye İade Edildi).

 “Sorgula” ve “Tamam” düğmelerine tıklanır (“Gelen/Giden Mektup Bilgileri”
ekranında “Posta İle İlgili Yapılan İşlem” liste düğmesinden “Mektup Disiplin
Kuruluna Gönderilecek” seçeneği işaretlendiğinden mektup seçme ekranında
tutuklu/hükümlü mektubu seçili olarak gelir.).

Resim 2.16: Mektup Yapılan İşlem ekranı

 “İşlem Açıklaması” metin alanına yapılan işlemin açıklaması (Örneğin
“Mektup sakıncalı bulunduğundan iade edildi.”) yazılır ve “İşlem Tarihi” metin
alanına tarih girilerek “Evrak Bilgileri” düğmesine tıklanır.

 “Giden Evrak Bilgileri” ekranında “Onay Listesi Düzenle” düğmesini tıklanarak
“Açılan İş Adımı Tanımlama” penceresinden “Mektup Okuma Görevlisi” rolü
altındaki “Personel İsmi” seçili “Ekle” ve “Kapat” düğmeleri tıklanır.

 “Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanır.
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Resim 2.17: Mektup Yapılan İşlem ekranı
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda,“Mektup Okuma Bürosu” ekranlarını
uygulayabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Yayın takip uygulamasını yapınız.

 “Mektup Okuma Komisyonu”
ekranını açınız.
 “Yayın Takip İşlemleri”
seçeneklerini açınız.
 “Tutuklu / Hükümlüye Ait
Yayın Bilgileri” ekranını kullanınız.
 “Tutuklu / Hükümlüye Ait
Yayınların Takibi” ekranını
kullanınız.
 “Yasaklı Yayınlar Listesi”
ekranını kullanınız.

 Mektup bilgileriyle ilgili uygulama
yapınız.

 “Mektup Okuma Komisyonu”
ekranını açınız.
 “Mektup İşlemleri Seçenekleri”ni
açınız.
 “Gelen Giden Mektup Bilgileri”
ekranını kullanınız.
 “Mektup Okuma Komisyonu
Tutanağı” ekranını kullanınız.
 “Mektup Yapılan İşlem” ekranını
kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi “Mektup Okuma Komisyonu” ekranları arasında yer
almaz?

A) Yasaklı yayın bilgilerinin girilmesi B) Mektupların fotokopi çekilmesi
C) Yasaksız yayın bilgilerinin girilmesi D) Takip işlemlerinin yapılması

2. Tutuklu/hükümlüye gelen yayınların kaydının yapıldığı ekran aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayınların Takibi B) Yayın Değerlendirme

C) Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayın Bilgileri D) Yasaklı Yayınlar Listesi
3. Tutuklu/hükümlüye ait yayınların gönderileceği yerin belirlenmesi aşağıdaki

ekranların hangisinde yapılır?
A) Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayınların Takibi B) Yayın Değerlendirme

C) Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayın Bilgileri D) Yasaklı Yayınlar Listesi

4. Aşağıdakilerden hangisi “Yasaklı Yayınlar Listesi” ekranında yapılmaz?
A) Yasaklı yayınlara ait bilgilerin girilmesi B) Evrak arama işlemleri
C) Gelen yayınların kontrolünün yapılması D) Mahkeme sorugulama

5. Aşağıdakilerden hangisi “Mektup İşlemleri” seçenekleri arasında yer
almaz?

A) Evrak Zimmet İşlemleri B) Gelen/Giden Mektup Bilgileri
C) Mektup Okuma Komisyon Tutanağı D) Mektup Yapılan İşlem

6. Tutuklu/hükümlüye ait mektupların üzerinde yapılan işlemlerin girildiği
ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evrak Zimmet İşlemleri B) Gelen/Giden Mektup Bilgileri
C) Mektup Okuma Komisyon Tutanağı D) Mektup Yapılan İşlem

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

7. Mektup Okuma Komisyonu tarafından hazırlanan tutanakla ilgili bilgiler,
“Gelen/Giden Mektup Bilgileri” ekranında girilir. ( )

8. “Yasaklı Yayınlar Listesi” ekranı, yasaklı yayınlara ait bilgilerinin girildiği ve
tutuklu / hükümlüye gelen yayınların, yasaklı yayın listesinden kontrolünün
yapıldığı ekrandır. ( )

9. “Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayınların Takibi” ekranından ilk olarak
“Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranı gelir ve bu ekranda sorgulama yapılır.( )

10. “Posta ile İlgili Yapılan İşlem” liste düğmesinden “Mektup Disiplin
Kuruluna Gönderilecek” seçeneği işaretlendiğinde “Mektup Seçme”
ekranında tutuklu/hükümlü mektubu seçili olarak gelmeyebilir.( )

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.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modül değerlendirmeye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 3

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, UYAP
kapsamında yer alan Ceza İnfaz Kurumlarında “Telefonla Görüştürme Bürosu” ekranlarını
uygulayabileceksiniz.

 Adalet Bakanlığının “www.uyap.adalet.gov.tr” web sitesini inceleyerek
“Telefonla Görüştürme Bürosu” ekranları hakkında bilgi toplayınız.

 Çevrenizde bulunan ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek “Telefonla
Görüştürme Bürosu” ekranlarının kullanımı hakkında bilgi alınız.

3. TELEFONLA GÖRÜŞTÜRME BÜROSU
EKRANLARI

Tutuklu/hükümlülerin telefonla görüşebileceği kişilerle görüştürülmelerine ilişkin
işlemler “Telefonla Görüştürme Bürosu” ekranlarında yer almaktadır. Bu bölümde telefonla
görüştürme işlemlerinin UYAP ortamına aktarılması ele alınacaktır. Şimdi sırası ile bu
ekranları öğrenelim.

3.1. Tutuklu/Hükümlünün Telefonla Görüşebileceği Kişiler

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlülerin telefonla görüşme hakkını
kullanmak için isimlerini verdiği yakınlarının kayıtları “Tutuklu/Hükümlülerin Telefonla
Görüşebileceği Kişiler” ekranında yapılarak kontrol edilir.

Bu ekrana yandaki şekilde
görüldüğü gibi ulaşılarak sırası ile
aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 3.1: Tutuklu/Hükümlünün Telefonla
Görüşebileceği Kişiler giriş ekranı

 İlk olarak açılan “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında sorgulama
yapılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ - 3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 “Tutuklu/Hükümlülerin Telefonla Görüşebileceği Kişi Bilgileri”
blokundaki Adı, Soyadı, Telefon No, Yakınlık Derecesi ve Adresi gibi
zorunlu bilgi alanları tamamlanır.

 “H/T Görüşme Bild. Formu ve Evr.ları” düğmesine tıklanarak açılan
“ Gelen Evrak Bilgileri” ekranında “Evrak Arama” düğmesine tıklanır.

Resim 3.2: Tutuklu/Hükümlünün Telefonla Görüşebileceği Kişiler ekranı

Resim 3.3: Gelen Evrak Bilgileri ekranı

 “Dosya Evrak Listesi” ekranından “Hükümlü ve Tutuklu Telefonla Görüşme
Bildirim Formu ve Evrakı” seçilerek “Tamam” düğmesine tıklanır.
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Resim 3.4: Dosya Evrak Listesi ekranı

 “Açılan Gelen Evrak Bilgileri” ekranında da “Tamam” düğmesine tıklanır.

Resim 3.5: Gelen Evrak Bilgileri ekranı

 “Ekle” düğmesine tıklandığında ilgili kişiye ait bilgilerin liste tablosuna geldiği
görülür.

 “Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak ekran kapatılır ve çıkılır.
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Resim 3.6: Tutuklu/Hükümlünün Telefonla Görüşebileceği Kişiler ekranı

3.2. Haftalık Telefonla Görüşme İstek Bilgileri

“Haftalık Telefonla Görüşme İstek Bilgileri” ekranı, tutuklu/hükümlülerin haftalık

telefonla görüşme hakkını kullanabilmek için yapmış oldukları başvuruların ve başvuru onay
durumunun kayıtlarının yapılarak kontrol edildiği ekrandır.

Resim 3.7: Haftalık Telefonla Görüşme İstek Bilgileri giriş ekranı

“Haftalık Telefonla Görüşme İstek Bilgileri” ekranına yukarıdaki resimde görüldüğü
gibi ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.
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 “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında zorunlu bilgi alanları tamamlanarak
“Sorgula” düğmesine tıklanır ve daha sonra “Tamam” düğmesine tıklanarak
“Haftalık Telefonla “Görüşme İstek Bilgileri” ekranı açılır.

Resim 3.8: Tutuklu Hükümlü Arama ekranı

 “Haftalık Telefonla Görüşme İstek Bilgileri” alanında “Görüşeceği Numara”
metin alanına tutuklunun görüşmek istediği telefon numarasını getirmek için
“…” düğmesine tıklanır.

 Karşımıza gelen “Telefonla Görüşülecek Kişi” ekranındaki tablodan
“Görüşülecek Kişi” üzerine tıklanır ve “Tamam” düğmesine tıklanır.

Resim 3.9: Telefonla Görüşülecek Kişi ekranı
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 Bu işlemin sonucunda tutuklu/hükümlünün “Görüşmek İstediği Kişiye Ait
Bilgiler” metin alanlarında görüntülenir.

 “Görüşme Yapacağı Tarih” metin alanına görüşme yapacağı tarih yazılır.

 Tutuklu/Hükümlünün telefon görüşmesine engel teşkil edecek disiplin cezası
alıp almadığını kontrol etmek için “Disiplin Ceza Bilgileri” düğmesini tıklanır.

Resim 3.8: Tutuklu/Hükümlü Arama ekranı

Resim 3.10: Haftalık Telefonla Görüşme İstek Bilgileri ekranı

Resim 3.11: Disiplin Cezası Bilgileri ekranı

 “Telefonla Görüşme Dilekçe ve Onay Evrağı” düğmesine ve “Gelen Evrak
Bilgileri” ekranından “Evrak Arama” düğmesine tıklanır.

 Karşımıza gelen “Dosya Evrak Bilgileri” ekranından “T/H Telefonla
Görüşülecek Kişiler Dilekçesi” üzerine ve oradan “Tamam” düğmesine tıklanır.
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Resim 3.12: Dosya Evrak Listesi ekranı

 “Gelen Evrak Bilgileri” ekranında “Tamam” düğmesine tıklanır.

 “Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak “Haftalık Telefonla
Görüşme İstek Bilgileri” ekranından çıkılır.

3.3. Haftalık Telefonla Görüşme Bilgileri

“Haftalık Telefonla Görüşme Bilgileri” ekranı tutuklu / hükümlülerin haftalık
telefonla görüşme hakkını kullandıkları kişi ve telefon bilgilerinin kayıtlarının yapılarak

kontrol edildiği ekrandır.

Resim 3.13: Haftalık Telefonla Görüşme Bilgileri ekranı

Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılarak sırası ile aşağıdaki işlemler
yapılır.

 İlk olarak açılan “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında her zaman olduğu gibi
sorgulama yapılarak “Haftalık Telefonla Görüşme Bilgileri” ekranı açılır.
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 “Haftalık Telefonla Görüşme Bilgileri” alanında “Görüşeceği Numara” metin
alanına tutuklunun görüşmek istediği telefon numarasını getirmek için “…”
düğmesine tıklanır.

 Karşımıza gelen “Telefonla Görüşme İstekleri” ekranındaki tablodan
“Görüşeceği Kişi”nin üzerine ve “Tamam” düğmesini tıklanır. Böylece
tutuklunun görüşme yaptığı kişiye ait bilgiler metin alanlarında görüntülenir.

 “Telefonla Görüştüğü Tarih ve Telefonla Görüştüğü Saat Aralığı” bilgi alanları
tamamlanarak “Süre” düğmesine tıklanır.

Resim 3.14: Telefonla Görüşme Bilgileri ekranı

 “Görüştüren Memurun Sicil Numarası”, “Adı ve Soyadı” alanında “…”
düğmesi tıklannarak açılan ekranda memurun “Sicil Numarası” yazılarak
“Sorgula” düğmesine tıklanır ve “Tamam” düğmesi ile kurum içi personel
seçme işlemi tamamlanır.

Resim 3.15: Kurum İçi Personel Seçme ekranı

 Tutuklu/hükümlünün telefon görüşmesine engel teşkil edecek disiplin cezası
alıp almadığını kontrol etmek için “Disiplin Ceza Bilgileri” düğmesine tıklanır.

 “Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak “Haftalık Telefonla
Görüşme Bilgileri” ekranı kapatılır ve çıkılır.
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Resim 3.16: Haftalık Telefonla Görüşme Bilgileri ekranı
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, “Telefonla Görüştürme Bürosu” ekranlarını
uygulayabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Tutuklu ve hükümlünün telefonla
görüşebileceği kişilerin kayıtlarını
yapınız.

 “Telefonla Görüştürme Bürosu”
ekranlarını açınız.
 “Tutuklu Hükümlünün Telefon
Görüşebileceği Kişiler” ekranını
kullanınız.

 Haftalık telefonla görüşme dilekçeklerini
kayıt altına alınız.

 “Telefonla Görüştürme Bürosu”
ekranlarını açınız.
 “Haftalık Telefonla Görüşme İstek
Bilgileri” ekranını kullanınız.

 Haftalık telefonla görüşme durumlarını
kayıt altına alınız.

 “Telefonla Görüştürme Bürosu”
ekranlarını açınız.
 “Haftalık Telefonla Görüşme
Bilgileri” ekranını kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Tutuklu/hükümlülerin telefonla görüşebileceği yakınlarına aşağıdaki
ekranlardan hangisi ile girilir?

A) Tutuklu/Hükümlünün Telefonla Görüşebileceği Kişiler

B) Haftalık Telefonla Görüşme İstek Bilgileri

C) Heftalık Telefonla Görüşme Bilgileri

D) Evrak İşlemleri

2. “H/T Görüşme Bild. Formu ve Evr.ları” düğmesine tıklanarak açılan
“Gelen Evrak Bilgileri” ekranında “Hükümlü ve Tutuklu Telefonla
Görüşme Bildirim Formu ve Evrakı”na ulaşmak ve bu evrakı düzenlemek
için aşağıdaki düğmelerden hangisine tıklanır?

A) Ek Listesi B) Evrakı Göster C) Evrak Arama D) Detaylar

3. “T/H Telefonla Görüşülecek Kişiler Dilekçesi” aşağıdaki düğmelerden
hangisi kullanılarak onaylanır?

A) Telefonla Görüşme Dilekçe ve Onay Evrağı

B) Disiplin Cezası Bilgileri

C) Ayrıntılı Kimlik Bilgileri

D)HaftalıkGörüşmeProgramı

4. Tutuklu/hükümlülerin haftalık telefonla görüşme hakkını kullandıkları kişi
ve telefon bilgilerinin kayıtlarının yapılarak kontrol edildiği ekran
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tutuklu/Hükümlünün Telefonla Görüşebileceği Kişiler

B) Haftalık Telefonla Görüşme İstek Bilgileri

C) Heftalık Telefonla Görüşme Bilgileri

D) Dosya İşlemleri

5. Tutuklu/hükümlünün telefon görüşmesine engel teşkil edecek disiplin
cezası alıp almadığını kontrol etmek için kullanılan düğme aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Haftalık Görüşme Programı B) Telefon Görüşme
Bilgileri

C) Ayrıntılı Kimlik bilgileri D) Disiplin Ceza Bilgileri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

6. “Dosya Evrak Listesi” ekranı “Hükümlü ve Tutuklu Telefonla Görüşme
Bildirim Formu ve Evrakı”nı seçmek için kullanılır.( )

7. Tutuklu/hükümlünün telefonla görüşmek istemesi durumunda dilekçe
vermesine gerek yoktur.( )

8. “Haftalık Telefonla Görüşme İstek Bilgileri” ekranı “Evrak İşlemleri
Seçenekleri” arasında yer alır.( )

9. “Haftalık Telefonla Görüşme İstek Bilgileri” alanında “Görüşeceği
Numara” metin alanına tutuklunun görüşmek istediği telefon numarasını
getirmek için “…” düğmesine tıklanır.( )

10. “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında zorunlu bilgi alanları tamamlanarak
“Sorgula” düğmesine daha sonra “Tamam” düğmesine tıklanarak “Haftalık
Telefonla Görüşme İstek Bilgileri” ekranı açılır.( )

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi “Gelen/Giden Evrak İşlemleri” modülünde yapılan
işlemlerden değildir?

A) Kuruma kâğıt üzerinden gelen evrakların taranıp sisteme dâhil edilmesi
B) Sistem üzerinde oluşturulan evrakların gönderilmesi

C) Evraklarla ilgili takip işlemlerinin yapılması
D) Tutuklu/hükümlüye muayene sonrasında verilen raporun kaydedilmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi “Doküman Tarama Sistemi” işlemlerinden biridir?
A) Emanet Para girişi B) Tarayıcı Seçimi
C) Evrak Bilgileri D) Doküman Seç

3. Aşağıdakilerden hangisi “Gelen/Giden Evrak İşlemleri”nin bir özelliğidir?
A) Sadece yönetim biriminde açılabilir. B) CİT’te tüm seçenekleri kullanılır.
C) UYAP’a ait ortak bir modüldür. D) Vatandaşa açık bir modüldür.

4. “Tarama Merkezi Evrak Kayıt” bölümünde sisteme dâhil edilecek evrakla ilgili
ek evrakların olması durumunda aşağıdaki ekranlardan hangisi kullanılır?

A) Evrak Bilgileri B) Dokümanı Seç
C) Ek Tanıtma D) Dağıtım Listesi

5. Sistem üzerinde oluşturulan evrakların hızlı bir şekilde gönderilebilmesi
amacıyla aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) Dağıtım Planı işlemleri B) Evrak Arama İşlemleri
C) Evrak Zimmet İşlemleri D) Evrak Gönderme İşlemleri

6. Sistem üzerinde oluşturulan evrakların gönderme işleminin yapıldığı ekran
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağıtım Planı işlemleri B) Evrak Arama İşlemleri
C) Evrak Zimmet İşlemleri D) Giden Evrak Oluşturma

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

7. “İş Adımı Tanımlama” ekranında hazırlanan evrakı onaylayacak
kullanıcıların seçimi yapılırken evrakı onaylayacak tüm kullanıcılar için
aynı işlem tekrarlanır.( )

8. “Evrakı Onaya Sunma” ekranı, birime gelen evrakın kabulünün ve evrakların
ilgili dosyalarına kaydedildiği ekrandır.( )

9. Mektup Okuma Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucu
gönderilmesinde sakınca görülmeyen mektuplar üzerine "GÖRÜLDÜ"
kaşesi vurularak zarf içine konulur ve kapatılır.( )

10. “Haftalık Telefonla Görüşme Bilgileri” ekranı, “Haftalık Telefonla Görüşme İstek
Bilgileri” ekranının alt modülüdür.( )

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 diğer modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI

FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI
MODÜL DEĞERLENDİRME

CEVAP ANAHTARI

KAYNAKÇA

CEVAP ANAHTARLARI

Sorular Cevaplar

1- B
2- C
3- D
4- A
5- B
6- A
7- D
8- D
9- Y

10- D

Sorular Cevaplar

1- B
2- C
3- A
4- B
5- A
6- D
7- Y
8- D
9- D

10- Y

Sorular Cevaplar

1- A
2- C
3- A
4- C
5- D
6- D
7- Y
8- Y
9- D

10- D

Sorular Cevaplar

1- D
2- B
3- C
4- C
5- A
6- D
7- D
8- Y
9- D

10- Y
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 http://www.uyap.adalet.gov.tr
 http://intranet.adalet.gov.tr/kitap/veri/tbirim/UYAPIIC_KEK_CTE.doc

KAYNAKÇA


