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GİRİŞ

Anayasamızın 141'nci maddesinde “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle
sonuçlandırılması, yargının görevidir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu görevin en az maliyetle
ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması için hazırlanan Ulusal Yargı Ağı Projesiyle
Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile adli ve idari yargı sistemi içerisindeki tüm mahkemeler
çağın en son teknolojik olanaklarına kavuşmuştur.
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) çatısı altında yüksek yargı organları ve yargı için
bilgi temininde vazgeçilmez özellikte bulunan diğer kurumları içine alacak şekilde ülke
geneli için geniş bilgisayar ağı (WAN) kurma ve uygulama geliştirme çalışmaları
tamamlanarak Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ile birlikte tüm mahkemeler, Cumhuriyet
Başsavcılıkları ve İcra Daireleri elektronik ortamda birbirine bağlanmıştır.
E-devlet mekanizmasının gereksinimleri karşılayacak şekilde bir e-kurum uygulaması
olan UYAP, adaletin daha ekonomik, hızlı ve gecikmeksizin yerine getirilerek vatandaşın
mağdur olmaması, Türkiye Cumhuriyeti adli sisteminin işleyişinin güvenirliğini ve
doğruluğunu korumaya yönelik olarak hazırlanmıştır.
Bu modül ile, Ulusal Yargı Ağı Projesi kapsamında geliştirilen ve UYAP adı verilen
bilgisayar programını ve sistemini tanıyabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, UYAP’ı (Ulusal
Yargı Ağı Projesi) açıklayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Adalet Bakanlığı’nın www.UYAP.adalet.gov.tr web sitesini inceleyiniz.
Çevrenizde UYAP ile ilgisi bulunan adliye, cumhuriyet savcılığı ve avukatlık
bürosu gibi birimleri ziyaret ederek UYAP ve elektronik imza uygulaması
hakkında bilgi alınız.
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nu inceleyerek kanunun amacı hakkında
bilgi toplayınız.
Nitelikli elektronik imzada bulunması gereken özellikleri araştırınız
Elektronik imzanın ispat gücünü araştırınız.

1. ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ
1.1. Tarihçesi
1990’lı yılların başından itibaren tüm dünyada, ekonomik ve sosyal nedenlerle bilgi
toplumu olma yönünde çabaların arttığı gözlenir. ABD’nin bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak sağladığı verimlilik artışı ve ekonomik büyümesi bu çabaları daha da
yoğunlaştırmıştır. Avrupa Birliği de bu çabalar içerisinde önemli bir aktör olarak yerini
almıştır.
Ülkemizde adalet sahasında ilk otomasyon çalışmaları 1998 yılında başlamış, böylece
adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla; üretkenliği ve verimliliği arttırmak
için UYAP adı altında çoklu-kullanıcılı ve iş odaklı bir sistemin uygulamaya geçirilmesi
kararı verilmiştir. UYAP çatısı altında yüksek yargı organları ve yargı için bilgi temininde
vazgeçilmez özellikte bulunan kurumlar da sisteme dahil edilmiş, bunun için Adalet
Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ile birlikte tüm mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve icra
dairelerini de içine alacak şekilde Türkiye geneli için geniş bir bilgisayar ağı (WAN)
kurulmuştur.
Bir e-kurum uygulaması olan UYAP, adaletin daha ekonomik, hızlı ve gecikmeksizin
yerine getirilerek vatandaşın mağdur olmasını engellemek, Türkiye Cumhuriyeti Adli
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Sisteminin işleyişinin güvenirliğini ve doğruluğunu koruyarak yargıya hız kazandırmak
amacıyla UYAP I ve UYAP II şeklinde iki aşamalı olarak planlanmıştır.



UYAP I bakanlık merkez birimlerini
UYAP II ise taşra birimlerini kapsamaktadır.

Adalet Bakanlığı ile Havelsan A.Ş. arasında 20 Ağustos 2000 tarihinde imzalanan
protokol ile UYAP I, 10 Ağustos 2001 ve 26 Temmuz 2002 tarihlerinde imzalanan
protokoller ile UYAP II çalışmalarına başlanmıştır.
UYAP yazılımları 2003 yılı Eylül ayında tamamlanmış ve geliştirme ortamında uzman
kullanıcıların kullanımına ve eleştirilerine açılmıştır. Gerçek kullanıcılarla laboratuar
ortamında 2004 yılı başına kadar yoğun testlerden geçirilmiş ve daha sonra pilot olarak
seçilen gerçek ortamda bir yıllık teste tabi tutularak yaygınlaştırılmasına başlanmıştır.

1.2. Amacı
UYAP, yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığının merkez birimlerinin iş süreçlerini
hızlandıran, güvenilirliğini arttıran ve kurumu kâğıtsız ortama taşıyan bir yönetim bilişim
sistemidir. UYAP, kullanıcılarının kıymetli vakitlerini bürokratik işlemlerden öte
dikkatlerini asıl işlerine vermelerini, adaletin daha hızlı tecelli etmesinin sağlanmasını, dava
masrafları ile yargı giderlerinin azaltılarak kadro açığından kaynaklanan yükü hafifletmek,
personelin moralinin arttırmak ve kaynakları etkin bir şekilde kullanmak üzere geliştirilmiş
olan bir projedir. Özetle UYAP’ın amaçlarının şöyle sıralayabiliriz:





Hızlı, etkin, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama
mekanizması oluşturulmasını sağlamak.
Her türlü idari faaliyetler ile denetim, teftiş ve soruşturmanın hızlı ve etkin bir
şekilde yürütülebilmesini sağlamak.
Doğru ve tutarlı bilginin mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde istenilen
zamanda hızlı ve kolayca elde edilmesini ve paylaşımını sağlamak.
İş süreçlerinin hızlandırılmasını, elektronik arşivin oluşturulmasını, avukatların
ve vatandaşların yargı hizmetlerinden internet aracılığıyla daha hızlı ve daha
kolay yararlanmalarını sağlamak.

Görüldüğü gibi UYAP’ın amacı, sadece adalet alanında yer alan bilgilere erişim hızı
ve kolaylığı değil, adalet işleriyle ilgili işlemlerin hızlı, kolay, ekonomik, güncel ve güvenilir
bir şekilde yapılmasıdır. Her yenilikte olduğu gibi UYAP’ın da nihaî amacı insandır. İnsanı
(vatandaşını) hedeflemeyen yatırımlar toplum için fazla anlam ifade etmezler. Her devlet
kendisini oluşturan insanlardan aldığını onlara tekrar verdiği sürece yaşar.
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Bu açıdan UYAP’ın amacı adalet alanında insanların yaşamlarını kolaylaştırmaktır.

Resim 1.1: UYAP’ın Amacı

1.3. Hedefi
UYAP’ın hedefi; e-Dönüşüm ve e-Devlet sürecinde gerekli tüm teknolojik gelişmeleri
kullanarak Adalet Bakanlığı teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile tüm yargı ve yargı destek
birimlerinin, donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi
otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyonunu
(otomasyonu) sağlayarak e-Devlet yapısının adalet ayağını (e-Adaleti) oluşturmak ve
kurumu kâğıtsız ofis ortamına taşımaktır.

Şekil 1.1: UYAP’ın nihai hedefi

1.4. Aşamaları ve Kapsamı
Proje kapsamının ve mevcut ihtiyaçların tespiti amacıyla öncelikle fizibilite
çalışmaları yapılmış, çalışmalar sonunda düzenlenen rapora göre, projenin kısa bir sürede
bitirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmış, yıllara yayılarak, merkez ve taşra olmak üzere
iki aşamada ve öncelikle pilot ve test birimlerinde gerçekleştirilmesi ve daha sonra
yaygınlaştırılması gerektiği kanaatine varılmıştır. Merkez aşaması “UYAP I” ve taşra
aşaması “UYAP II” olarak adlandırılmıştır.
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1.4.1. Ulusal Yargı Ağı Projesi Merkez Aşaması (UYAP I)
UYAP I aşaması ile merkezde birimler arası bütünleşme sağlanmış, birim faaliyetleri
hız kazanmıştır. Birimler arasında yaşanan veri tekrarları ve bilgi farklılıkları önlenmiştir.
Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşları, birimlerinde günlük işlem ve
yazışmaların bilgisayar yardımıyla yapılması, tüm verilerin veri tabanında tutulması, tüm
personel, finans, tedarik, malzeme bilgileri ve ceza infaz kurumlarına ait bilgilerin
izlenebilmesi sağlanmış, her türlü veri bilgi ve belge akışı ile doküman yönetiminin UYAP
aracılığı ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Merkez ve taşra teşkilatındaki verilerin tek
merkezde toplanması ile bilgilere hızlı ve sağlıklı erişim gerçekleşmiştir.

1.4.2. Ulusal Yargı Ağı Projesi Taşra Aşaması (UYAP II)
UYAP II Projesi; yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında bulunan
tüm birimlerinin yargı ve yargı destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona
geçirilmesini amaçlamaktadır.
UYAP II’nin fonksiyonel açıdan kapsamı aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere;
Yargılama Hizmetleri, Kaynaklar/İdari Yönetim, Ortak Uygulama Yönetimi ve Destek
Hizmetler Yönetimi olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

Tablo 1.1: UYAP’ın Fonksiyonel Kapsamı
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UYAP kapsamında ayrıca Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) ve Vatandaş Bilgi
Sistemi (Vatandaş Portalı) de bulunmaktadır.
UYAP'ın dış otomasyonu kapsamında ise yargı birimlerinin bilgi ve belge
alışverişinde bulunduğu Yüksek Yargı Oranları başta olmak üzere aşağıdaki şekilde
sıraladığımız diğer birçok kamu kurum ve kuruluşları da yer almaktadır.

Resim 1.2: UYAP’ın Kapsamı

1.5. Faydaları
UYAP, yargı sistemine 3 temel noktadan verimlilik sağlamıştır. Bunlar;




Zamandan Kazanç
Maliyetten Kazanç
İş Gücünden Kazanç
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Resim 1.3: UYAP’ın Yargı Sıstemine Katkıları

UYAP’ın yargı sistemimize kazandırılması bilişim teknoloji-sinden yararlanma
imkanlarını da beraberinde getirmiştir. UYAP’ın faydalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:












T.C. kimlik numarası bazlı çalıştığı için yetkili kullanıcıların, dosyadaki
tarafların tüm geçmişine erişebilmesi, mükerrer itham ya da birleşmiş suç olup
olmadığı kontrol edilebilmektedir.
Birim değil fonksiyon esaslı geliştirilen modüllerle tüm yargı birimlerini
kapsayan tam entegrasyon sağlanarak bilgiler sisteme bir kez girilmektedir.
Yargı sistemi içindeki birimler arasında yazışmalar, Doküman Yönetim Sistemi
ile kağıtsız ofis mantığında elektronik ortamda yapılabilmektedir.
Sistemde gerçekleştirilen işlevlerde süreçler, belgeler ve formlar açısından
standart sağlanmış ve işlem süreleri kısaltılmıştır.
Türkiye'deki yargı faaliyetleri kapsamında oluşan bilgi, belge ve veriler,
Eksiksiz ve tutarlı olarak,
İstenen zamanda ve yerde,
Yargı sisteminde yer alan ilgili personelin kullanımına verilmekte ve yargı
faaliyetlerindeki yazışmalar en aza indirilmiştir.
Davalar hazırlık aşamasından infaz aşamasına kadar, elektronik ortamda
yürütülebilmektedir. Davalarda ve soruşturmalarda posta yoluyla istenen ve
aylarca sürebilen talimat işlemleri UYAP’ta mahkemeler arası var olan on-line
bağlantı sayesinde karşı mahkemeye iletilebilmekte, talimatı alan mahkeme
işlemi yaptıktan sonra anında diğer mahkemeye cevabını gönderebilmektedir.
Sistemde belge, yazışma ve doküman şablonları tanımlanmış ve şablonlar
üzerine veritabanında mevcut bulunan verileri otomatik olarak yerleştirip, daha
sonra izin verilen alanlar üzerinde değişiklik ve eklemeler yapılabilecek bir
kelime işlemci (UYAP editör) geliştirilmiştir.
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Sistemde, kanunlara ve usul mevzuatına göre belirlenmiş iş kurallarında usul
hataları ve maddi hataları en aza indirerek, kullanıcıların hata yapmasını
önleyecek ve yargılamanın gereksiz yere uzamasını engelleyecek uyarı sistemi
bulunmaktadır.
Yargı birimlerinin karar vermesini destekleyecek altsistemler düzeyinde
sorgulamalar yapabilecekleri ve karar alımına yönelik bilgiler sunabilen, metin
biçimindeki dokümanlar içinden tam metin arama (full text search) yetenekleri
bulunmaktadır.
Yargı sisteminin ilişkili olduğu ve altyapısı tamamlanmış dış birimler ile mesaj
tabanlı (XML kullanılarak) veri alış-verişi sağlanmaktadır. Bu birimler arasında
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adlî
Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü de yer almaktadır. Dava ve soruşturma
dosyalarının hazırlık aşaması sırasında gerek görülen nüfus kayıtları, sabıka
kayıtları, sürücü kayıtları gibi bilgi ve belgelerin ilgili kurumlardan istenmesi
için gereken yazışmaların gereğinin yerine getirilebilmesi için günlerce
beklendiği halde, UYAP sisteminden bu bilgi ve belgeler on-line olarak anında
alınabilmektedir.
Kararların doğru biçimde icrası; soruşturma ve davaların daha hızlı ve etkin
olarak sonuçlanmasını sağlamaktadır.
Uygulamalar, teşkilat değişikliklerinden etkilenmeden, aksamadan çalışmaya
devam edebilmektedir.
Sistemde, kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibine uygun olarak, kullanıcıların
eski mevzuata göre karar vermelerini engelleyerek yargıda birliği sağlayan her
an güncel mevzuat, içtihat, genelge, mütalaa, kanun, tüzük, yönetmelik, örnek
karar, emsal yazı ve metinler, şablon yazılar gibi bilgi ve belgelerin yer aldığı
bilgi bankası bulunmaktadır.
Adil, etik değerlere uygun, hızlı ve etkin tevzi işlemleri yapılabilmektedir.
Adliye içerisinde anlık olarak veya tarih bazında tevzi edilen dosyaların
dağılımı ve adliyeler arasındaki dağılımı alınarak zaman ve maliyet kazancı
sağlandı. Tevzi işleminde personelin iş yükü azaltılarak zaman tasarrufu
sağlanmıştır.
Ceza, harç ve diğer hesaplamalar otomatik yapılabilmektedir.
Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler, etkin olarak izlenebilmekte ve
yönetilebilmektedir.
Herhangi bir suçtan aranan kişilerin tüm adli birimler tarafından anında
görülebilmekte, adli sisteme kaydolan kişilerin, daha önce işledikleri suç,
aldıkları ceza, kimlik ve adres bilgilerine erişilebilmektedir.
Otomatik yılsonu devir işlemleri yapılabilmektedir.
Avukatların bürolarından yetkileri dâhilinde sistemdeki dava dosyalarına
erişebilmekte, inceleyebilmekte, suret alabilmektedir.
Vatandaşın ihtiyaç duyduğu belirli bilgilerin (örnek: dosya safahatı, duruşma
günleri vb.) İnternete açılması sağlanmaktadır.
İnfaz edilecek dosyalar için hazırlanan müddetnamede yapılan hesaplamalar
hükümlünün almış olduğu cezası, suçu, tekerrür sayısı, İnfaz Kanunun ilgili
maddeleri göz önüne alınarak sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.
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Bu sayede karışıklık ve yanlış hesaplamalar ortadan kaldırılarak zaman kaybı
önlenmiştir. Taşrada bulunan veya bir başka savcılığa infaz için gönderilmiş
olan dosyaların takibi için harcanan zaman büyük ölçüde azaltılmış,
oluşabilecek karışıklıklar engellenmiştir.
Davalarda hazırlanan tebligat, müzekkere işlemleri UYAP ortamında çok hızlı
ve standart olarak hazırlanabilmektedir.
Davalarda bir kişi ile ilgili Türkiye’deki tüm dosyalar, hâkimlerimizin on-line
elinin altındadır. Bu bilgilere anında ulaşılabilmesi ile hem daha doğru hem de
daha hızlı karar verme imkanı sağlamaktadır.
Mahkemelerce hazırlanan iş cetvelleri, ADİS (Adli Sicil İstatistik) Formları gibi
istatistikler saatler yerine sadece bir kaç saniyede hazırlanabilmektedir.
Ceza İnfaz Kurumları ve İlam İnfaz Büroları arasındaki otomasyon ile
hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumunda geçirdikleri süre ile koşullu salıverilme ve
hak ederek tahliye tarihlerinin takibinin elektronik olarak yapılarak karışıklık ve
yanlış uygulamalar ortadan kaldırılmıştır.
Mahkeme ile ilam infaz büroları arasındaki otomasyon ile mahkemenin vermiş
olduğu kararlar anında ilam infaz bürolarına gelmekte ve zaman kaybı
oluşmamaktadır.
Ceza İnfaz Kurumları ile İlam İnfaz Büroları arasındaki otomasyon ile
hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumunda geçirdikleri süre ile koşullu salıverilme ve
hak ederek tahliye tarihlerinin takibinin elektronik olarak yapılarak karışıklık ve
yanlış uygulamalar ortadan kaldırılmıştır.
Çalışanların, birimlerin ve adliyelerin performansını, iş yükünü gösterecek
sorgulama ekranları mevcuttur. Bu şekilde birimler birbirileriyle
kıyaslanabilmektedir.
Seri davalar hızlı bir şekilde karara bağlanabilmektedir. Tek bir dosyada yapılan
işlem seçilen diğer davalarda da otomatik olarak yapılabilmektedir. Yani 20
dosyada yapılan işlem tek dosyada yapılabilmektedir.
İcra birimlerinde hesaplama hataları nedeniyle borçludan fazla para
alınmamakta ve mağduriyeti önlenmekte ve alacaklının ise alacağının tamamını
tahsil etmesi sağlanmıştır. Bütün kesinleştirme işlemleri insiyatif kullanılmadan
sistem tarafından yapılmakta ve böylece yanlışlıklara sebebiyet
verilmemektedir. Harç oranları tahsilat sırasında girilerek reddiyat yapılırken
eksik harç alınma ihtimali ortadan kalkmıştır.
Kullanıcılara İnternet erişimi imkânı sağlanmıştır.
Kullanıcılara sanal tartışma ortamı sağlanmıştır.
Kullanıcılara elektronik posta imkânı sağlanmıştır.
Hâkim ve savcılar, yetkileri dâhilinde dosyalara adliye dışından(VPN altyapısı
ile) erişebilmektedir.
Projenin amacı gerekli tüm teknolojik gelişmeleri kullanarak e-Dönüşüm
sürecinde hızlı, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir
yargılama mekanizması oluşturup e-Adaleti sağlamaktır.
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1.6. Bilişim Ağları ve Donanım Alt Yapısı
Türksat A.Ş. ile imzalanan protokol gereğince yeterli sayıda uydu kurulumu yapılmış
ve geniş alan bilgisayar ağı uydu bağlantısı ile Adalet Bakanlığı’na bağlanmıştır.

Bilgi İşlem Merkezi

Şekil 1.2: UYAP Bilişim Ağları Ve Donanım Alt Yapısı

UYAP işletimine alınan yerlerde bu birimlerin her türlü yargısal, idari ve denetim
faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir.
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1.7. Entegrasyon Yapısı

Resim 1.4: UYAP entegrasyon yapısı

UYAP kapsamında diğer birçok ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ayrı ayrı
“veri paylaşımı protokolleri” imzalanmış ve böylece bilgi sistemleri arasında
entegrasyon sağlanmıştır. Böylece UYAP ile İstatistik Genel Müdürlüğü/ Adli Sicil
Bilgi Sistemi’nden sabıka kayıtları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/
MERNİS’ten nüfus kayıtları, Emniyet Genel Müdürlüğü/ POLNET’ten ehliyet
kayıtları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TAKBİS)’ten tapu ve kadastro
kayıtları ve Merkez Bankası’ndan döviz kurları sistem üzerinden otomatik olarak
alınabilmektedir.
UYAP kapsamında diğer birçok ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ayrı ayrı
“veri paylaşımı protokolleri” imzalanarak bilgi sistemleri arasında entegrasyon
sağlanmıştır. Böylece UYAP ile İstatistik Genel Müdürlüğü/ Adli Sicil Bilgi
Sistemi’nden sabıka kayıtları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/
MERNİS’ten nüfus kayıtları, Emniyet Genel Müdürlüğü/ POLNET’ten ehliyet
kayıtları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TAKBİS)’ten tapu ve kadastro
kayıtları ve Merkez Bankası’ndan döviz kurları sistem üzerinden otomatik olarak
alınabilmektedir.
Bu kayıtların sistemden otomatik ve anlık sürelerde alınmasıyla yargı sürecine
hız kazandırılmış, insan unsurundan kaynaklanan hataların önüne geçilmiş, emek,
kırtasiye ve posta gibi masraflardan önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır.
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UYAP entegrasyon çalışmaları sayesinde;













KİHBİ (Kaçakçılık İstihbarat Harekat Birimi) ve POLNET (Polis Elektronik
Sistemi) entegrasyonları sonucu kolluk kuvvetleri tarafından UYAP’tan aranan
(hakkında yakalama emri ya da tutuklama kararı bulunan) kişilerin sorgusu
yapılabilmektedir.
PTT ile sağlanan entegrasyon sonucu tebligatların akıbetleri hangi postacıda
olduğuna varıncaya kadar UYAP sistemi üzerinden takip edilebildiğinden, yargı
birimleri duruşma günlerini ve yapacakları diğer işlemlerin zamanını en iyi
şekilde ayarlayabilmektedir.
Yargıtay Bilgi Sistemi arasında gerçekleştirilen entegrasyon ile temyiz edilen
dosyaların sistem üzerinden Yargıtay’a gönderilmesi ve geri dönüşü
sağlanmıştır. Ayrıca Yargıtay Bilgi Sistemi, UYAP Sistem Merkezi ve Acil
Durum Merkezi alt yapısını kullanarak çalışmaktadır. Bu da mükerrer
yatırımları engelleyerek tasarruf sağlamıştır.
Yüksek Seçim Kurulu/SEÇSİS, UYAP bilişim ağı alt yapısını kullanarak
seçmen kütüklerini güncelleyebilmekte ve seçim sonuçlarını çok kısa zamanda
kamuoyuna duyurabilmektedir.
Bunların dışında yargı birimlerinin bilgi alış verişi ilişkisinin bulunduğu diğer
yüksek yargı organları, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük Müsteşarlığı,
Telekomünikasyon Kurumu, Türkiye Noterler Birliği gibi diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının bilgi alışverişinin elektronik ortamda yapılabilmektedir.
Avukatların UYAP’tan internet üzerinden dava açabilmeleri, harç ve yargılama
masraflarını mahkeme vezne hesaplarına çevrim içi (on-line) internet
bankacılığı sistemi üzerinden ödeyebilmeleri imkanı getirilmiştir.
UYAP iç ve dış birimlerle entegrasyonu sağlayarak, idarî ve yargısal süreçte
mükerrer yapılan işlemlerle gereksiz uygulamaları, ara süreçleri ortadan
kaldırmıştır.
UYAP entegrasyon sayesinde sürat ve kolaylıklar sağlamış, böylece iş
yoğunluğunu azaltmış ve personel açığından kaynaklanan sıkıntıları en aza
indirerek posta ve kırtasiye gibi masraflardan önemli ölçüde tasarruf
sağlamıştır.
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Resim 1.5: UYAP Entegrasyon Yapısı

1.8. Elektronik İmza
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir
elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik
doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza; bir bilginin
üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın
oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya
benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.
Elektronik imza kavramı çok genel bir tanım olup kişilerin elle atmış olduğu imzaların
tarayıcıdan geçirilmiş hali olan sayısallaştırılmış imzaları, kişilerin göz retinası, parmak izi
ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyometrik önlemleri içeren
elektronik imzaları veya bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu
sağlayan sayısal imzaları içermektedir.
Sayısal imza, imzalanan metne göre farklılık gösterir ve içeriğin matematiksel
fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde edilir.
Yani kişilerin, elle atılan imzada olduğu şekilde tek imzası yoktur; bunun yerine imzalamada
kullanılan anahtarları vardır. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda ve bu metinde geçen
“elektronik imza” kavramı sayısal imzayı işaret etmektedir.
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UYAP Avukat Bilgi Sistemine girişte "Güvenli Elektronik İmza" ile kimlik
doğrulaması yapılmaktadır. Bu nedenle UYAP Avukat Bilgi Sisteminden faydalanmak
isteyen avukatların Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesine başvurmadan önce nitelikli eimza sertifikaları (NES) Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sertifika
hizmet sağlayıcılarından (ESHS) herhangi birine başvurarak almaları gerekmektedir.
Telekominikasyon Kurumu tarafından nitelikli e-imza sertifikası vermeye yetkili kurumlar
şunlardır:





Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (E-Güven)
TUBİTAK-UEKAE (Kamu Sertifikasyon Merkezi)
TürkTrust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tugra)

UYAP kapsamında yargı çalışanlarına "Nitelikli Elektronik Sertifika” dağıtımının
tamamlanması ve kullanılması ile birlikte savcılık ve mahkemelerde tutulan defter ve
kartonlara, yargı birimleri arasında gerçekleşen talimat ve benzeri diğer yazışma evraklarının
ıslak imza ile imzalanmasına ve diğer yargı birimlerine fiziki evrak gönderilmesine büyük
oranda ihtiyaç kalmayacak, bunun sonucu olarak da yargılamalar makul sürede bitirilecek,
personel, emek, zaman, kırtasiye, ulaşım ve iletişim giderlerinden büyük oranda tasarruf
sağlanmış olacaktır.

1.8.1. UYAP’ta e-İmzalamanın Yapılış Şekli
Elektronik imza elektronik belgeye eklenmiş bilgidir. Gönderilecek belgeden
matematiksel yöntemler yardımıyla ve özgün bir biçimde kısaltılmak suretiyle sabit
uzunlukta sayısal bir bilgi elde edilir ki buna mesajın özeti veya hash adı verilir. Hash,
metodu ile elde edilen bilgi geri dönüşümü olmayan bir bilgidir. İkinci adım olarak mesaj
özeti gönderen tarafın özel anahtarıyla şifrelenmektedir. Bu kodlanmış olan hash, elektronik
imza olarak adlandırılmaktadır. Elektonik imza belgeye eklenir ve belgeyle birlikte alıcıya
gönderilir. Her mesajın farklı bir özeti vardır. Belgede en ufak bir değişiklik yapılması
halinde şifrelenmiş olan mesaj özeti ile sonradan oluşturulan mesaj özeti arasına fark
olacaktır. Fark yoksa imza geçerli bir elektronik imza demektir. Bu şekilde belge içeriğinin
değişmediği ispatlanmış olur.
5070 Sayılı Elektronik İmza kanununa göre elektronik sertifika hizmet
sağlayıcılarından nitelikli elektronik sertifika temin edilmiş olan avukatlar, Avukat Bilgi
Sistemi üzerinden dava açabilmekte, dava harçlarını yatırabilmekte ya da mevcut dava
dosyasına evrak gönderebilmektedirler.
Dava Açılış uygulaması internet üzerinden dava açılış harç ve masraf yatırma
işlemlerini içerdiğinden bu işlemleri temin amacıyla bir banka ile protokol yapılmıştır.
Dolayısıyla sertifika sahibi avukatların “Dava Açılış” ekranlarını kullanabilmeleri için ilgili
banka şubesinden interaktif bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir hesap
açtırmaları gerekir.
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Dava Açılış Ekranlarında E-İmza İle Yapılabilecek İşlemler

Dava Açılış ekranları üzerinden;

Hukuk dava açılış ve harçlandırma

İdari yargı dava açılış ve harçlandırma

İcra dosya açılış ve harçlandırma

Dosya tevzi durumu bilgilerini takip etme

Dava açılış dosyasına evrak ekleme

Banka işlemleri takip etme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.


UYAP Sistemi Üzerinden Açılan Dosyaların Durumu

Dava Açılış işlemleri tamamlandığı zaman ilgili birimde UYAP sisteminde bir dava
açılış dosyası(tevzi dosyası) oluşturulur. Oluşturulan bu tevzi dosyası dava açacağınız adli
birimdeki tevzi memuruna bağlı UYAP tevzi işlemi ekranında görüntülenir ve tevzi memuru
dosyanızı ilgili mahkemeye tevzi eder. Dosyanın hangi mahkemeye hangi esas no ile tevzi
edildiği Dosya Tevzi Durumu Bilgileri ekranından takip edilebilmektedir.

1.8.2. Dava Açılış ekranlarında e-İmza Uygulaması
UYAP ekranları kendi içerisinde kullanım bilgilerini de içerir. Kullanımı
kolaylaştırmak amacı ile her ekrana adım adım kullanım yardım bilgileri bulunmaktadır.
Güvenli elektronik imza ile bir mazeret
gönderilmesinde izlenen adımları sırasıyla görelim.


dilekçesinin

ilgili

mahkemeye

Dava açılış ekranlarına menüdeki Dava Açılış düğmesine tıklayarak aşağıdaki
ekrana ulaşınız. Bu akran hafta içi (8.30 - 17.00) saatleri arasında
kullanılabilmektedir.

Resim 1.6: Dava Açılış Ekranı
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Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi UYAP Doküman Editörü ekranı aracılığıyla
mahkemeye gönderilmek üzere, mazeret dilekçesi kaydetmeye ve yazdırmaya
hazır hale getiriniz

.
Resim 1.7: UYAP Doküman Editörü Ekranı



UYAP Doküman Editörü programının sol üst kısmında bulunan Dosya alt
menüsünde Dokümanı İmzala seçeneğine tıklayınız.

Resim 1.8: Uyap Doküman Editörü
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Açılan sertifika seçimi ekranından Tamam butonunu tıklayınız.

Resim 1.9: UYAP Sertifika Seçim Ekranı



Mazeret dilekçesinin bir örneğinin karşı tarafın avukatına da elektronik posta ile
iletilmesi gerektiğinde ise sözkonusu metni elektronik posta içeriğine yazılarak
ekine mazeret dilekçesi örneğini koyunuz.

Resim 1.10: UYAP E-Posta Ekranı

17



Seçenekler menüsünden güvenlik ayarları bölümünü seçiniz.

Resim 1.11: UYAP E-Posta Ekranı



Güvenlik Özellikleri menüsünden Bu iletiye dijital imza ekle seçeneğini
işaretleyiniz.

Resim 1.12: UYAP Güvenlik Özellikleri Ekranı
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Talep edilmesi durumunda bu ileti için S/MIME alındı bilgisi iste seçeneği
işaretlenerek Tamam butonunu tıklayınız.

Resim 1.13: UYAP güvenlik ayarlarını değiştir ekranı



İmzalama sertifikası seç butonunu tıklayınız ve açılan ekrandan sisteme kayıtlı
elektronik imzayı seçilerek Tamam butonuna basınız.

Resim 1.14: UYAP Sertifika Seç Ekranı
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Gönderme butonuna basmadan önce açılan şifre giriş ekranından Prime EID
Ip1 için şifre giriniz ve İmzala butonunu tıklayınız.

Resim 1.15: Şifre Giriş Ekranı



Gelen elektronik postadaki elektronik imzayı kontrol etmek için sağ üst
köşedeki elektronik imza simgesini tıklayınız. Açılan Dijital İmza Ekranında
iletideki Dijital İmzanın geçerli ve güvenilir olup olmadığı denetleyiniz.

Resim 1.16: Dijital İmza Ekranı
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Ayrıntılar seçeneğinden imza bilgilerine ulaşarak kontrol ediniz.

Resim 1.17: Ayrıntılar Ekranı
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri
açıklayabileceksiniz.

tamamladığınızda

İşlem Basamakları

hukukun

temel

ilkelerini

öğrenerek

Öneriler

 UYAP’ın Tarihçesini açıklayınız.

 Adalet Bakanlığı’nın
www.UYAP.adalet.gov.tr web
sitesinden yararlanınız.

 Amacını açıklayınız.

 Kaynak kitap, internetten yararlanınız.

 Konusunu açıklayınız.

 2992 sayılı Adalet Bakanlığının teşkilat
ve görevleri hakkındaki kanundan
faydalanınız.

 Hedefini açıklayınız.

 2992 sayılı Adalet Bakanlığının teşkilat
ve görevleri hakkındaki kanununu
inceleyiniz öğretmeninizden
faydalanınız.

 Aşamaları ve kapsamını açıklayınız.

 Adalet Bakanlığı’nın
www.UYAP.adalet.gov.tr web
sitesinden yararlanınız.

 Faydalarını açıklayınız.

 UYAP programının kullanıldığı adli
birimlerden ve hukuk bürolarından
yararlanınız.

 UYAP bilişim ağları ve donanım alt
yapısını açıklayınız.

 Adalet Bakanlığı’nın
www.UYAP.adalet.gov.tr web
sitesinden yararlanınız.

 UYAP Entegrasyon çalışmalarını
açıklayınız.

 Adalet Bakanlığı’nın
www.UYAP.adalet.gov.tr web
sitesinden yararlanınız.

 UYAP e-İmzayı açıklayınız.

 UYAP programının kullanıldığı adli
birimlerden ve hukuk bürolarından
yararlanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ME
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırarak kendinizi değerlendiriniz.
1.

Ülkemizde adalet sahasında ilk otomasyon çalışmaları hangi yılda başlamıştır?
A) 1996
B) 1998
C) 1990
D) 2000

2.

Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın amaçlarından birisi değildir?
A) Hızlı ve etkin bir yargılama mekanızması oluşturmak
B) Denetim, teftiş ve soruşturmanın hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesini
sağlamak
C) Ülkede işlenen suç oranını azaltmak
D) Elektronik arşivin oluşturulmasını sağlamak

3.

UYAP'ın dış otomasyonu kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) A) Milli Eğitim Bakanlığı
B) B) Jandarma Genel Komutanlığı
C) C) Dış İşleri Bakanlığı
D) C) Türkiye Barolar Birliği

4.

Aşağıdakilerden hangisi Telekominikasyon Kurumu tarafından nitelikli e-imza
sertifikası vermeye yetkili kılınmış kurumlardan biri değildir?
A) Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (E-Güven)
B) Adalet Bakanlığı
C) TUBİTAK-UEKAE (Kamu Sertifikasyon Merkezi)
D) TürkTrust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.

5.

Aşağıdakilerden hangisi dava açılış ekranında e-İmza ile yapılabilen işlemlerden birisi
değildir?
A) Yargılama ile ilgili şikayetleri bildirme
B) Hukuk dava açılış ve harçlandırma
C) Banka işlemleri takip etme
D) Dosya tevzi durumuru takip etme

6.

Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ta bulunan özelliklerden birisi değildir?
A) İnternet Erişimi
B) Sanal Tartışma
C) e-Posta
D) Hiçbiri
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Bu öğrenme faaliyeti kapsamında, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri
doğru kelimelerle doldurunuz.

7.

UYAP sayesinde yargı sistemi içindeki birimler arasında yazışmalar, Doküman
Yönetim Sistemi ile ………. Ofis mantığında elektronik ortamda yapılabilmektedir.

8.

………………. projesi; yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında
bulunan tüm birimlerin yargı ve yargı destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde
otomasyona geçirilmesi amaçlanmıştır.

9.

UYAP, yargı sistemimize …………….…… kazanç, ……..…………. kazanç ve
…………….. kazanç olmak üzere 3 temel noktadan verimlilik sağlamıştır.

10.

UYAP, adli sistemimizin işleyişinin güvenirliğini ve doğruluğunu koruyarak yargıya
hız kazandırmak amacıyla ……………. ve ……………. şeklinde iki aşamalı olarak
planlanmıştır.

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST

Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri ölçmek için aşağıdaki sorulara doğru (D),
yanlış(Y) olarak cevap veriniz. Cevabınızı cevap anahtarı ile karşılaştırarak kontrol
ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Doğru

Yanlış

1. Adalet Bakanlığı ile Havelsan A.Ş. arasında 20 Ağustos 2000
tarihinde imzalanan protokol ile UYAP I, 10 Ağustos 2001 ve
26 Temmuz 2002 tarihlerinde imzalanan protokoller ile UYAP
II çalışmalarına başlanmıştır.
2. UYAP’ın amacı, sadece adalet alanında yer alan bilgilere erişim
hızı ve kolaylığı sağlamaktır.
3. UYAP’ın hedefi e-Devlet yapısının adalet ayağını (e-Adaleti)
oluşturmak ve kurumu kâğıtsız ofis ortamına taşımaktır.
4. Taşra aşaması “UYAP I” ve merkez aşaması “UYAP II” olarak
adlandırılmıştır.
5. Cezaevleri UYAP kapsamında yer almamaktadır.
6. UYAP ile tüm yargı birimlerini kapsayan tam entegrasyon
sağlanarak bilgiler sisteme bir kez girilmektedir.
7. UYAP’ta şimdilik ceza, harç ve diğer hesaplamalar otomatik
olarak yapılamamaktadır.
8. UYAP’ta entegrasyon çalışmaları sayesinde; KİHBİ (Kaçakçılık
İstihbarat Harekat Birimi) ve POLNET (Polis Elektronik
Sistemi) kolluk kuvvetleri tarafından aranan kişilerin sorgusu
yapılabilmektedir.
9. UYAP Avukat Bilgi Sistemine "Güvenli Elektronik İmza" ile
kimlik doğrulaması yapılmadan da gidilebilmektedir.
10. Avukat Bilgi Sisteminde dava açılış ekranlarına menüdeki Dava
çılış düğmesine tıklayarak girilir.
DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetine verdiğiniz cevapları modül sonundaki cevap anahtarı ile
karşılaştırınız. Cevaplarınızın tamamı doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
Yanlış cevaplarınız var ise ilgili konuya dönerek tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, UYAP
hizmetlerini uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu öğrenme faaliyeti öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Yakın çevrenizde bulunan herhangi bir mahkemeye ait bir kalemi ziyaret ederek
doküman yönetim sistemi, kelime işlemci ve e-Posta kullanımı hakkında bilgi
toplayınız.



Adalet Bakanlığına ve barolara ait web sitelerinden DYS, Kelime İşlemci ve ePosta hizmeti hakkında araştırma yapınız.

2. UYAP HİZMETLERİ
2.1. Doküman Yönetim Sistemi
UYAP içerisinde yer alan Doküman Yönetim Sistemi (DYS), e-imza alt yapısına
uygun olarak çalışmakta olup, fonksiyonel kapsamdaki uygulamalara girdi olarak gelen veya
bu uygulamalar dâhilinde üretilen tüm evrakların elektronik ortamda yönetimini, onay
işlemlerinin gerçekleştirilmesini, arşivlenmesini ve “full text search” ile aranabilmesini
sağlamaktadır. UYAP doküman yönetim sisteminin temel işlevlerini şöyle sıralayabiliriz;



Her türlü veri, bilgi ve belgeyi otomatik yön tanımlama ile anında ilgili
makamlara ulaştırılmasını sağlamak
Yetki tanımları ve kanunlar çerçevesinde iş akış yönetimini sağlamak.
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Resim 2.1: Doküman Yönetim Ekranı

Resim 2.2: Gelen Evrak Kayıt Ekranı
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2.2. UYAP Kelime İşlemci
UYAP’ta tüm uygulamalarda yeni belge üretilmesi için Kelime İşlemci (UYAP
Editör) programı geliştirilmiştir. Kullanıcıların yazılı metin üretme gereksinimleri, ortak
olarak kullanacakları bu program tarafından karşılanmaktadır. Editör, UYAP kapsamında
bulunan tüm uygulamalarla entegre bir şekilde çalışmakta olup, sistemde önceden
tanımlanan belge, yazışma ve doküman şablonları üzerine veri tabanında mevcut bulunan
verileri otomatik olarak yerleştirdikten sonra izin verilen alanlar üzerinde değişiklik ve
eklemeler yapılmasına, böylece kolay ve hızlı bir şekilde belge, yazı ya da dokümanın
hazırlanmasına imkan vermektedir. Ayrıca editör programının bir diğer özelliği de UYAP
uygulamalarından bağımsız bir şekilde lokal bir bilgisayarda da çalışabiliyor olmasıdır.
UYAP Editörü sayesinde yargı sisteminde iş süreçlerinde, belgelerde birlik ve beraberlik
sağlanmıştır.
Örneğin; 50 sanıklı bir davada kâtip, gerekçeli kararı hazırlarken karar başlığına,
sanıkların kimlik bilgilerini ve adreslerini tek tek yazmak zorunda değildir. Sistem bunları
otomatik olarak veri tabanından çekip gerekçeli karar başlığına yazmaktadır.
UYAP Editör; yazı tipini, büyüklüğünü ve rengini seçebilme, kalın, eğik, altı çizili
yazabilme, metni sola, sağa dayayabilme, ortalayabilme, iki yana yaslayabilme, resim, tablo
ve sayfa numarası ekleyebilme, kes, kopyala, yapıştır ve geri al gibi UYAP kullanıcılarının
ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacak metin ve tablo düzenleme işlevlerine ve özelliklerine
sahiptir. Diğer yandan elektronik imza alt yapısına uygun olarak geliştirilen UYAP Editör,
java ile geliştirildiği için tüm işletim sistemlerinde (Windows, Linux, Mac) hiçbir değişiklik
yapmadan sorunsuz olarak çalışmaktadır.
Adalet Bakanlığınca geliştirilen ve lisansı Bakanlığa ait olan UYAP Editör Programı
sayesinde lisans vb. bazı harcama kalemlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır.

Resim 2.3: Doküman Editörü Ekranı
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UYAP doküman editörü, elektronik imza alt yapısına uygun bir programdır. Editör
programında e-imzanın kontrolü aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi yapılmaktadır.

Resim 2.4: Doküman editörü imza kontrol ekranı

2.3. E-Posta ve Serbest Kürsü (Sanal Tartışma)

Resim 2.5: e-Mail Giriş Ekranı
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UYAP’ta hâkim, savcılar ve tüm yargı personeline birer adet @adalet.gov.tr uzantılı
e-posta adresi tahsis edilmiştir. Ayrıca kullanıcıların e-posta hesaplarına internet ortamından
da ulaşabilmeleri için web tabanlı olarak (http://webmail.adalet.gov.tr/) da sunulmaktadır.
Başsavcılar, ağır ceza başkanları, hakimler ve savcılar gibi e-posta grupları oluşturularak
hâkim, Cumhuriyet savcısı ve personelin benzer görevdeki meslektaşları ile hızlı iletişim
kurma ve bilgi alış verişi yapmaları sağlanmıştır.
Hâkim ve savcılar ile yargı personelinin hukuksal, mesleki, kültürel vb. konularda
aralarında tartışması ve bilgi alış verişinde bulunabilmeleri amacıyla oluşturulan Serbest
Kürsü (http://tartisma.adalet.gov.tr/) iletişim platformu hizmete sunulmuştur. Böylece Adli
ve İdari Yargı, Ceza İnfaz Kurumları, Adli Tıp Kurumları ile Bakanlıkta çalışan personel ile
hâkim ve savcılara hizmet veren açık bir iletişim platformu oluşturularak yargı camiasında
hızlı bir iletişim ve bilgi alış verişi sağlanmıştır. Bunun sonucu olarak mesleki problemler
başta olmak üzere diğer sorunlar kısa sürede çözülebilmektedir. Basit bir sorun için uzun
uzadıya yazışmalara, fakslara ve telefon görüşmelerine gerek kalmamaktadır. Ayrıca hızlı bir
iletişim ile sorunlar kısa sürede çözülmekte ve tecrübeler paylaşılmaktadır. Bu bilgi
paylaşımı ile kamusal hizmetlerde standart ve birlik sağlanmakta, doğrulara daha rahat
ulaşılmakta, yardımlaşma ve birlik duyguları geliştirilmektedir. Çok önemli bir karar ve
işlem anında ilgililere ulaştırılarak uygulamaya geçirilebilmektedir.

Resim 2.6: Serbest Kürsü Ekranı

2.4. İnternet, Extranet ve İntranet
Internet, tüm dünyaya yayılmış, birbirleri ile bağlantılı, yani birbirleri ile
“konuşabilen” yüz binlerce bilgisayardan oluşan bir ağdır. Zaten “Internet” sözcüğü,
İngilizce’de “uluslararası ağ” anlamına gelen “international network” sözcüklerinin
birleştirilmesinden oluşmuştur.
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Extranet ise bir bakıma kurum içi internettir. Kurumlar bünyesindeki bilgileri ve bilgi
işlem kapasitesini paylaşmak amacıyla Intranet ağı oluşturarak sadece kurum içindeki
bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayarak kurum
içi tele-konferans uygulamalarında ve farklı birimlerdeki kişilerin bir araya gelebildiği iş
gruplarının oluşturulmasında da kullanılmaktadır. Intranet’ler üzerinden HTTP, FTP vb gibi
pek çok protokol uygulamaları çalıştırılabilmektedir.
Günümüzde, Intranet’lerden, “Firewall” sistemleri (emniyet tedbirleri) ile İnternet
çıkışı da yapılabilmektedir. Bu sayede, her iki yönde de ileti trafiği kontrol edilebilmekte ve
güvenlik sağlanabilmektedir.
İş dünyasında zaman ve mekana hükmetmenin en son noktasını ise Extranet
oluşturmaktadır. Intranet’in. Teknik altyapısının ve mantığının kullanıldığı ve sadece
tanımlanan, izin verilen kişilerin girebildiği bu sistemde iş hayatının bütün unsurları,
müşteriler, bayiler, alıcı ve satıcılar aynı ortamda buluşmaktadır ve tanımlanan bilgilere
ulaşarak katılımcı bir şekilde sistemi kullanabilmektedir. İlk bakışta karmaşık gibi gelen bu
sistem, şirketlerin faaliyet alanlarına ve isteklerine göre dizayn edilebilmektedir. Böylece
firma sisteme kimi dâhil edeceğini, neyi nasıl sunacağını ve bilgilere kimlerin
ulaşabileceğini kendisi belirlemektedir. Zaman ve mekân kısıtlamasını ortadan kaldıran ve iş
verimliliğini artıran bu sistem, dünyada hızla yayılmaktadır.
Web tabanlı olarak kurulan bu sistemler, isteğe bağlı olarak kurum içinde (Intranet) ya
da her yerden ulaşılabilecek şekilde (Extranet) kurulmaktadır. Böylece kurum dışındayken
bile, şirketinizle ilgili gelişmeleri anında takip etmeniz, müşterileriniz ya da bayilerinizle
olan bağlantıları izlemeniz mümkün olabilmektedir. Özetle, Intranet ve Extranet
uygulamalarıyla işlerinizi yapmak için kurum içinde ya da ofisinizde olmanıza gerek
kalmamaktadır.
UYAP kapsamında hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile diğer yargı personeline her an
internet erişim imkânı verilmiştir. İnternetin hukuk sistemine kazandırmış olduğu faydaları
sıralayacak olursak;

Adalet Bakanlığının web sayfasında özellikle Bakanlığın genel teşkilat yapısı,
görevleri, güncel duyurular, güncel mevzuat, Türkiye’deki tüm adli ve idari
teşkilat adres bilgileri, UYAP hakkında bilgiler, faydalı linkler, hukukla ilgili
faydalı bilgiler gibi konular yer almaktadır.

Adalet Bakanlığı adli ve idari yargı birimleri için 174 internet sitesine yer
sağlayıcılığı hizmetlerini de vermektedir. Bu bağlamda birimler kendi
kurumlarını tanıtan internet sayfalarının yer ve erişim sağlayıcılığı hizmetleri
Başkanlıkça yürütülmekte, içerikler ise kurumlar tarafından hazırlanmaktadır.

Adalet Bakanlığı internet sayfasında aynı zamanda UYAP uygulamalarına
doğrudan ulaşım amaçlı butonlar yer almaktadır. Bu butonlar sayesinde
kullanıcılar, UYAP Portal, Bilgi Bankası, UYAP Mevzuat, UYAP Uzaktan
Eğitim gibi intranet sayfalarına erişebilmektedirler.

http://www.adalet.gov.tr/ adresinde Bakanlık genelgeleri ve duyuruları
yayınlanarak daha kısa sürede muhataplarına ulaşması sağlanmıştır. Bakanlık
olarak taşranın bilgilendirilmesi gerektiği durumlarda bunun internette
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yayınlanması ile telefon, kırtasiye, personel veya mesainin verimli kullanılması
gibi kalemlerde verimlilik sağlanmıştır.
UYAP’a bilgilerin girilmesini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla
avukatların kendi ofislerinde kullanmaları için hazırlanan e-takip programı
vasıtasıyla, kırtasiye, personel veya mesainin verimli kullanılması gibi
kalemlerde verimlilik sağlanmıştır.
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının bütün telefon listesi intranette
yayınlanmaktadır.
İnternet sayesinde bakanlık içi bilgi alışverişi çok hızlı olmakta ve bu sayede
birimler birbirinin yaptıkları işleri daha hızlı takip edebilmektedir. Örneğin;
Kanunlar Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı kanun tasarıları diğer birim
hâkimleri, personeli ve vatandaşlar tarafından takip edilebilmektedir.
Bakanlığa bağlı birimlerin internet ile ilgili tüm ihtiyaçları tek bir merkezden
karşılanmaktadır. Böylece internet ile ilgili giderlerde önemli derecede tasarruf
sağlanmıştır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları

Öneriler

 UYAP doküman yönetim sistemini
kullanınız.

 Adalet Bakanlığı internet sayfasında yer
alan UYAP Uzaktan Eğitim portalından
yararlanınız.

 UYAP kelime işlemcisini kullanınız.

 UYAP Bilgisayar Laboratuarından
faydalanınız.

 E-posta hizmetini kullanınız.

 UYAP Bilgisayar Laboratuarından
faydalanınız.

 Serbest kürsü hizmetini kullanınız.

 UYAP Bilgisayar Laboratuarından
faydalanınız.

 İnternet hizmetini kullanınız.

 UYAP Bilgisayar Laboratuarından
faydalanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

UYAP Doküman Yönetim ekranında aşağıdaki menülerden hangisi yer almaz?
A) Giden Evrak İşlemleri
B) Sorgular
C) Kişisel İşlemler
D) Özel-Ortak

2.

Aşağıdakilerden hangisi uyap kelime işlemcisinin işlevlerinden birisidir?
A) Kullanıcıların internet ihtiyaçlarını karşılamak
B) Kullanıcıların yazılı metin üretme ihtiyaçlarını karşılamak
C) Sadece hakimlerin yazı yazarak çıktı almalarını sağlamak
D) Tüm kullanıcıların haberleşmesini sağlamak

3.

Aşağıdakilerden hangisi, katibin çok sanıklı bir gerekçeli kararı editör ile yazması
durumunda sistemin otomatik olarak veri tabanından yazdığı bilgilerden değildir?
A) Kimlik bilgileri
B) Adres bilgileri
C) Nüfus bilgileri
D) Suç listesi

4.

Aşğıdakilerden hangisi UYAP editör programının sorunsuz olarak çalıştığı işletim
sistemlerinden birisi değildir?
A) MS/DOS
B) Windows
C) Linux
D) Mac

5.

Aşağıdakilerden hangisi UYAP editör programının işlevlerinden biri değildir?
A) Kopyala
B) Geri al
C) Web sayfa önizlemesi
D) Sayfa numarası
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Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

UYAP ………………… ……………..…... sisteminin temel işlevlerinden biri, her
türlü veri, bilgi ve belgeyi otomatik yön tanımlama ile anında ilgili makamlara
ulaştırılmasını sağlamaktır.

7.

UYAP’ta
hâkim,
savcılar
ve
tüm
yargı
personeline
@...................................uzantılı e-posta adresi tahsis edilmiştir.

8.

http://………………………………. iletişim platformu, hâkim ve savcılar ile tüm
yargı personelinin aralarında tartışması ve bilgi alış verişinde bulunabilmeleri
amacıyla, serbest kürsü şeklinde hizmete sunulmuştur.

9.

………………….., kurumların bünyesindeki bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini
paylaşmak amacıyla oluşturulan ve sadece kurum içindeki bilgisayarlarda
kullanılabilen bir çeşit tele-konferans sistemidir.

10.

UYAP ………………… programı sayesinde avukatlar, kendi ofislerinde bilgilerini
girebilmektedirler.

birer

adet

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST
Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri ölçmek için aşağıdaki sorulara doğru
(D), yanlış(Y) olarak cevap veriniz. Cevabınızı cevap anahtarı ile karşılaştırarak
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Doğru

Yanlış

1. UYAP doküman yönetim sisteminin temel işlevlerinden birisi
de yetki tanımları ve kanunlar çerçevesinde iş akış yönetimini
sağlamaktır.
2. Gelen evrak kayıt ekranında sadece evrak bilgileri yer alır.
3. UYAP editör programı Microsoft tarafından geliştirilmiş olup,
lisansı Microsoft’a aittir.
4. UYAP doküman editöründe yazılar e-imzanın kontrolü
yapılarak gönderilmektedir.
5. UYAP kullanıcıları e-posta hesaplarına internet ortamında
(http://webmail.adalet.gov.tr/) ulaşabilmektedirler.
6. UYAP ile bilgi paylaşımı kamusal hizmetlerde standartlardan
uzaklaşmaya neden olmuştur.
7. UYAP kapsamında hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile diğer
yargı personeline her an internet erişim imkânı verilmiştir.
8. http://www.adalet.gov.tr/ adresinde Bakanlık genelgeleri ve
duyuruları yayınlanarak daha kısa sürede muhataplarına
ulaşması sağlanmıştır.
9. UYAP’ta Kanunlar Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı kanun
tasarıları vatandaşlar tarafından takip edilememektedir.
10. Extranet bir bakıma kurum içi internettir

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

AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, UYAP bilgi
güvenliğini uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu öğrenme faaliyeti öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Adliyeye giderek bilgi işlem bürosuyla iletişim kurarak UYAP bilgi güvenliği
konusunu araştırınız.



Adalet Bakanlığına ve barolara ait web sitelerini inceleyerek, bilgi güvenliği
hakkında araştırma yapınız.



Adalet Bakanlığı Bilgi Sistemlerinin İnternet Üzerinden Gelecek Tehlikelerden
Korunması ve Veri Güvenliğinin Sağlanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliği bularak inceleyiniz.

3. UYAP BİLGİ GÜVENLİĞİ
3.1. Bilgi Güvenliği
Günümüzde internetin yaygınlaşması ve kullanımının artması ile internet üzerinden
kritik olan verilerin dolaşması güvenlik teknolojilerinin önemini arttırmıştır.
Günümüz "Dijital Ekonomi" Dünyasında, bilgiye sürekli erişimi sağlamak ve bu
bilginin son kullanıcıya kadar bozulmadan, değişikliğe uğramadan ve başkaları tarafından
ele geçirilmeden güvenli bir şekilde sunulması giderek bir seçim değil zorunluluk halini
almıştır. Dolayısı ile tüm dünyada yaygın bir yaklaşımla bilgi güvenliği konusunda aşağıdaki
kavramlar öne çıkmıştır.


Gizlilik (Confidentiality): Önemli ve hassas bilgilerin istenmeyen biçimde
yetkisiz kişilerin eline geçmemesini,



Bütünlük(İntegrity): Bilginin bozuk, çarpık ve eksik olmamasını,
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Erişilebilirlik (Availability): Bilgi veya bilgi sistemlerinin kesintisiz şekilde
kullanıma hazır veya çalışır durumda kalmasını hedefler.

3.2. UYAP Bilgi Güvenliği
UYAP’ta başka hiçbir kamu kurumunda olmayan Bilgi Güvenliği Şubesi
bulunmaktadır. Bilgi güvenliği şubesinin görevi dışarıdan veya içeriden gelebilecek
saldırıları önlemek amacıyla UYAP Bilişim Sisteminin açıklarını araştırmak ve
kapatılmasını sağlamaktır.

3.2.1. İç Güvenlik
UYAP’ta iç güvenlik sistemi Aktive Directory (Aktif Dizin) Servisinden faydalanarak
çalışmaktadır. Aktif dizin, Windows platformunda çalışan sistemlerde kullanılan servistir.
Network üzerindeki nesneler (kullanıcı, kullanıcı grupları, bilgisayarlar, organizasyonel
birimler vs.) hakkındaki bilgilerinin kayıtlı olduğu yerdir. Aktif dizine tanıtılmamış
kullanıcılar kesinlikle kurumun bilişim sisteminden faydalanamazlar.
Bilişim sisteminde uyulması gereken temel güvenlik kuralları merkezden
belirlenmekte ve merkezden belirlenen temel güvenlik kurallarına bütün kullanıcılar
tarafından uyulup uyulmadığı izlenmektedir.
Bilgi sisteminin
gerekmektedir:




kullanılabilmesi için

aşağıdaki

ön

şartların

gerçekleşmesi

Kullanıcı olabilmek için Personel Genel Müdürlüğün kayıtlarında bulunmak
Sisteme giriş için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan “Kullanıcı Adı” ve
“Parola” almak
Uygulama yazılımının çalıştırabilmesi için de ayrıca bir parolaya sahip olmak
(Bu parola da Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından verilmekte ve ilk
kullanımında kullanıcı tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.)

Uygulama yazılımı da kendi içinde yetki temelli olarak çalışmaktadır. Üstelik yetki,
unvan, birim ve yer bazında belirlenebilir. Örneğin Uygulama Yazılımı bir zabıt kâtibinin
kullanıcı adı ve şifresi ile çalıştırıldığında kullanıcı sadece o zabıt kâtibinin görevli olduğu
yerdeki, görevli olduğu mahkemede bulunan dosyaları görebilir ve sadece bu dosyalarda
zabıt kâtibinin gerçekleştirebileceği işlemleri yapabilir. (Özel önemi olan yetkileri Bilgi
İşlem Dairesi Başkanlığı değil ilgili birim verir. Örneğin teftiş yetkisini Teftiş Kurulu
Başkanlığı, gizli sicil görme yetkisini Personel Genel Müdürlüğü… gibi.)
UYAP Bilgi Sisteminde “loglama” mekanizması kurulmuştur. Böylece UYAP bilgi
sistemini kullanan kullanıcıların sistem üzerindeki hareketleri Kullanıcı Adı, Bilgisayar Adı,
Mac Adresi, IP numarası, Tarih-Saat, Ekran, Değişiklik bazında kayıt altına alınmaktadır.
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Resim 3.1: UYAP Loglama Ekranı

3.2.2. Dış Güvenlik
UYAP sistemi dış tehditlere karşı üstünlüğü ve etkinliği dünyaca kabul görmüş
“Bilişim Güvenliği Teknolojileri” ile korunmaktadır. Dış güvenlik kapsamında aşağıdaki
güvenlik tedbirleri mevcuttur:










Merkezde Güvenlik Duvarı
Merkezde ve Kullanıcılarda Antivirüs
Merkezde Saldırı Tespit Sistemi
Merkezde Saldırı Önleme Sistemi
Tek Merkezden İnternet Çıkışı ve Erişim Denetimi
Şifreleme (Birimler arası bağlantılar noktadan noktaya VPN)
En yeni teknoloji Swich, Router vs. donanımlar
Sayısal İmza
Acil Durum Merkezi

3.2.3. UYAP Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)
Kurumların internet veya özel iletişim hatları üzerinden akan verilerinin güvenliğinin
sağlanması amacıyla kullanılabilecek pek çok teknoloji bulunsa da yalnız teknolojik
önlemlerle (anti-virüs, firewall sistemleri, kripto vb.) iş süreçlerinde bilgi güvenliğini
sağlama imkanı yoktur. Ayrıca bilgi güvenliğini tehdit eden unsurlar sadece elektronik
ortamda yapılan saldırılarla sınırlı değildir. Yangın, sel, deprem v.b. doğal afetler veya
kullanıcı hataları sonucunda da bilgiler ve bilgi sistemleri tamamen ya da kısmen zarar
görebilmektedir.
Vazgeçilmez ve önemli bilgi sistemlerinin korunabilmesi, iş risklerinin en aza
indirgenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması ancak bütünsel yaklaşımlar ile mümkündür.
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Tüm bunlardan çıkan sonuç, bilgi güvenliğinin bir teknoloji sorunu olmadığı, bunun bir iş
yönetimi sorunu olduğudur.
İşte bu nedenlerle "Kurumsal Bilgi Güvenliği" kavramı altında bir yönetim sistemi
oluşturma yönünde yapılan çalışmalar 1993 yılında BS 7799 standardını, 2000 yılında
ISO/IEC 17799 standardını ve 2006 yılında ISO/IEC 27001 standardını ortaya çıkarmıştır.
Kısaca ISMS (Information Security Management System) /BGYS(Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi) olarak adlandırılan bu yeni yönetim sistemi standardı “bilgilerin” her türlü
ortamda (kâğıt üzerinde, elektronik ortamda, yazılı ve sözlü iletişimde vb.) güvenliğini
sağlamak için öngörülen yönetsel çerçeveleri oluşturur ve bilgi güvenliğini kurumsal
süreçlerin bir parçası (iş anlayışı, yönetim ve kültür sorunu) haline getirir.


ISO/IEC 27001 standardı kapsamında temel olarak neler yapılır?

Ulusal Yargı Ağı Projesini yürütün Adalet Bakanlığı/Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak ve bu alanda dünyaca kabul edilmiş ISO/IEC
27001 standardına sahip olabilmek için 27.06.2007 tarihinde TÜBİTAK-UEKAE
danışmanlığında çalışmalara başlamış ve halen devam etmektedir.
ISO/IEC 27001 standardı kapsamında temel olarak;


BGYS çerçevesinde üst yönetim tarafından kurumun bilgi güvenliği politikası
oluşturulmalı ve yayımlanmalıdır.



Bu politika kurum açısından bilgi güvenliğinin önemini ortaya koymalı,
sorumlu ve sorumlulukları belirlemeli, çalışanlarını bilgilendirmeli ve bilgi
güvenliği sistemi iş ortaklarını da kapsamalıdır.



Yayınlanmış bilgi güvenliği politikasına Üst yönetim ve tüm çalışanların destek
vermesi, tavizsiz bir şekilde uygulaması gerekmektedir. Ayrıca işbirliğinde
bulunulan tüm kişi ve kuruluşların da bu politikalara uygun davranması şarttır.
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Şekil 3.1: ISO 27001 PUKÖ Döngüsü






PLANLA
:İlk aşama, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin
kurulmasıdır.
UYGULA
: Kurulan “Yönetim Sistemi”nin çalıştırılması,
işletilmesidir.
KONTROL ET
: İşlemekte olan sistemin sürekli olarak izlenmesi ve
gözden geçirilmesidir.
ÖNLEM AL
: Sürekli olarak izlenen ve gözden geçirilen sistemde
gerekli görülen iyileştirmelerin yapılmasıdır, devamlı değişen şartlara
uygun halde güncel ve canlı tutulmasıdır.

3.2.4. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları
Bir kuruluşun sadece teknik önlemlerle bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini
korumasının mümkün olmadığı, bunun yanı sıra BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi)
gibi bir takım önlem ve denetimlerin sağlanması gerektiği konusu tüm dünyada kabul
edilmiş bir yaklaşımdır.
BGYS’nin sağlayacağı faydalar ana hatları itibariyle şunlardır:

Kurum çalışanlarının, kurumdan hizmet alan kişi ve kuruluşların ve iş
ortaklarının, bilgi sistemi kaynaklarını kötü amaçlı olarak kullanmalarının
engellenmesini sağlamak,


Tehdit ve risklerin belirlenmesini ve etkin bir risk yönetimini sağlamak,
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Her hangi bir güvenlik ihlalinin engellenecek olması nedeniyle ortaya
çıkabilecek yüksek maliyetlerden kurtulmayı sağlamak,



İş sürekliliğini sağlamak,



Kurum çalışanlarının güvenlik konusundaki farkındalık düzeyinin yükseltilmesi
ve önemli güvenlik konularında bilgilendirilmesini sağlamak,



Bilgi güvenliğinin dikkate alındığını, gerekli bilgi güvenliği adımların
uygulandığını ve kontrollerin yapıldığı yani tüm seviyelerde bilgi güvenliğinin
sağlandığını göstermek,



Bilgi sistemlerinin güvenli olduğu konusunda çalışanlara ve iş ortaklarına
kendilerinin güvende olduklarını hissettirmek,



Kurumsal prestijin korunmasını ve artışını sağlamaktır.

3.3. UYAP Veri Güvenliği Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmelik, 15.05.2001 tarih ve 4674 sayılı Kanun ile 29.3.1984 tarihli ve 2992
sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a eklenen 22/A maddesi uyarınca hazırlanmıştır
(Madde 3).
Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığına ait bilgi sistemlerinin internet üzerinden
gelecek tehlikelerden korunması ve veri güvenliğinin sağlanması için alınacak güvenlik
önlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir (Madde 1).
Bu Yönetmelik, Güvenlik ürünleri yönetiminden sorumlu olan Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı sistem sorumluları ile Bakanlık tarafından kurulan bilgi işlem sistemini kullanan
tüm kullanıcıları kapsar (Madde 2).

3.4. Parola Seçimi ve Kullanımı
UYAP kullanıcıları parola seçimi ve kullanımında dikkatli olmalıdır. Kullanıcıların bir
bilişim sistemindeki hesaplarına yabancıların erişimini engelleyen önlemlerin başında
kullanıcı tarafından belirlenen PAROLA gelir. PAROLA kullanımı izinsiz erişim
teşebbüslerini anlamsız hale getirir ancak hatalı kullanımı halinde bizzat kendisi bir güvenlik
açığı oluşturur.
Bu yüzden GÜVENLİ PAROLA seçimine özen gösterilmelidir. Çünkü; parolalar
şifre kırıcı programlar kullanılarak kırılabileceği gibi “Sosyal Mühendislik” yöntemleriyle de
kırılabilmektedir. Örneğin gelmiş geçmiş en büyük hacker olarak tanınan Kevin MITNICK
izinsiz girerek zarar verdiği yada bilgi çaldığı sistemleri zannedildiği gibi sadece bilgisayar
başında oturarak değil çeşitli sosyal mühendislik yöntemleri kullanarak hacklemiştir.
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Resim 3.2: Kevin MITNICK

Güvenlikte unutulmaması gereken temel kural güvenliğin gücünün “en zayıf
halka”ya bağlı olduğudur.
Parola seçiminde en zayıf halka olmamak için alınması gereken tedbirleri şöyle
sıralayabiliriz;
1. Parola seçimine önem verilmelidir.








Parolanız kesinlikle “adalet” olmamalıdır.
Parolanız kesinlikle eş, çocuk veya herhangi bir yakın akrabanın adı, doğum
tarihi, araba plakası, doğum yeri vs. gibi tahmin edilebilir bilgilerden
oluşturulmamalıdır.
Parolanız kesinlikle herhangi bir Türkçe veya Yabancı Dil Sözlüklerinde
bulunan “anlamlı bir kelime” veya anlamlı bir kelimeden türetilmiş bir kelime
veya özel isim olmamalıdır. (Örnek: Kayserili, Kayserilimisin, Diana,
Superman, Galatasaray vs.)
Uluslar arası kabul görmüş ve güvenli sayılan parola; büyük harf, küçük harf,
rakam veya özel işaretlerin en az üçünün birlikte kullanıldığı ve en az 7 haneden
oluşan paroladır. (Örnek: At@TuRk, K1r$eH1R)
Belirli aralıklarla mutlaka değiştirilmelidir.
Açıklanan kurallara uygun olarak oluşturulmamış bir parolanın kötü niyetli
kişilerce ele geçirilme süresi saat ile değil dakika ve hatta saniye ile ölçülebilir
bir süreçtir.
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2- Parola başkaları ile paylaşılmamalıdır.
Parola paylaşımı ve güvenliğin sağlanması konusunda ilgili yönetmeliğin (6/a)
maddesinde açıklık getirilmiş, kullanıcılar temel kurallara uygun davranmakla sorumlu
tutmuşlardır. Şöyle ki; “Bütün kullanıcılar, mutlaka kendilerine ait "Kullanıcı Adı" ve
"Şifre"sini kullanmalıdır. Kurum çalışanının kullanıcı adı ile yapılan işlerdeki tüm
sorumluluk, kullanıcı adı kullanılan kurum çalışanına ait olacağından hiçbir kullanıcı kendi
kullanıcı adı ve şifresini başkaları ile paylaşamaz. Kendisi tarafından kullanılmakta iken,
çalışmaya geçici olarak ara verdiği durumlarda da başkası tarafından kullanılmaması için
gereken önlemleri alacaktır.”
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları

Öneriler

 Adalet Bakanlığı Bilgi Sistemlerinin
İnternet Üzerinden Gelecek
Tehlikelerden Korunması Ve Veri
 İnternet güvenliğini sağlama uygulamasını
Güvenliğinin Sağlanmasında Uyulacak
yapınız
Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği
inceleyiniz.
 Entegrasyonlardaki güvenliği sağlama
uygulamasını yapınız

 Adalet Bakanlığı internet sayfasında yer
alan UYAP Uzaktan Eğitim portalından
yararlanınız.

 Kullanıcı güvenliğini sağlama
uygulamasını yapınız

 Adalet Bakanlığı internet sayfasında yer
alan UYAP Uzaktan Eğitim portalından
yararlanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi güvenliği konusunda tüm dünyada yaygın bir
yaklaşımla öne çıkan kavramlardan değildir?
A)
B)
C)
D)

2.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sisteminin kullanılabilmesi için gerekli olan ön
şartlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)

3.

Gizlilik
Şeffaflık
Bütünlük
Erişilebilirlik

Personel Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunmak
Bilgi İşlem Dairesinden kullanıcı adı ve parola almak
Uygulama yazılımı için değiştirilmek üzere ayrıca bir parola almak
Adliyede zabıt katibi olmak

UYAP bilgi sistemini kullanan kullanıcıların sistem üzerindeki hareketlerinin
değişiklik bazında kayıt altına alınmana ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)

e-Takip
e-Posta
Loglama
İntranet

4.

Hangisi dış güvenlik kapsamında yer alan güvenlik tedbirlerinden değildir?
A) Merkezde güvenlik duvarı
B) Merkezde saldırı tespit sistemi
C) Sayısal imza
D) Gerçek imza

5.

Hangisi bilgi güvenliğini sağlama amacıyla kullanılan teknolojik önlemlerden

değildir?
A)
B)
C)
D)

Yazıcı kullanmak
Firewall
Kripto
Anti-virüs
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6.

ISO 27001 PUKO döngüsünün açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

7.

Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al
Planla-Uyar-Kontrol-Öneri
Program-Uzman-Katip-Öğren
Program-Uygula-Kontrol-Öneri

Aşağıdakilerden hangisi “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” nin faydalarından

biri değildir?
A)
B)
C)
D)
8.

Bilgi sistemi kaynaklarını kötü amaçlı olarak kullanılmasını engellemek
İş sürekliliğini sağlamak
Tehdit ve risklerin gizlenmesini sağlamak
Kurumsal prestijin korunmasını sağlamak

Güvenlikte unutulmaması gereken temel kural nedir?
A)
B)
C)
D)

En güçlü halka
En zayıf halka
En güçlü virüs
Sadakat

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
9.
10.

Kullanıcıların bir bilişim sistemindeki hesaplarına yabancıların erişimini engelleyen
önlemlerin başında kullanıcı tarafından belirlenen ……….……. gelir.
ISO 27001 PUKO döngüsünde yer alan ………………………., işlemekte olan
sistemin sürekli olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesidir.

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST
Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri ölçmek için aşağıdaki sorulara doğru (D),
yanlış(Y) olarak cevap veriniz. Cevabınızı cevap anahtarı ile karşılaştırarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Doğru

Yanlış

1. Bilgi güvenliği konusunda “GİZLİLİK” kavramı önemli ve
hassas bilgilerin istenmeyen biçimde yetkisiz kişilerin eline
geçmemesini ifade eder.
2. Bir zabıt kâtibi kullanıcı adı ve şifresi ile çalışırken sadece
görevli olduğu mahkemede bulunan dosyaları değil, tüm
dosyaları görebilir ve işlem yapabilir.
3. Parola seçiminde parolanız kesinlikle “adalet” olmamalıdır.
4. Hakimler yanlarında çalışan zabıt katiplerinin parolalarını
bilmelidirler.
5. ÖNLEM AL : Sürekli olarak izlenen ve gözden geçirilen
sistemde gerekli görülen iyileştirmelerin yapılmasıdır.
6. Dış güvenlik kapsamında yer alan güvenlik tedbirlerinden biri
de en iyi teknolojiyi kullanmaktır.
7. Özel önemi olan yetkileri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı verir.
8. Bilişim sisteminde uyulması gereken temel güvenlik kuralları
merkezden belirlenmektedir.
9. Bilgi güvenliği kavramları arasında yer alan “Bütünlük”
kavramı, bilginin bozuk, çarpık ve eksik olmamasını ifade eder.
10. Parolanız kesinlikle eş, çocuk veya herhangi bir yakın akrabanın
adı gibi kolay hatırlanabilir türden olmalıdır.

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–4

AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, UYAP bilgi
sistemlerini uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu öğrenme faaliyeti öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Yakın çevrenizde bulunan adli kurumlara giderek Vatandaş Bilgi Sisteminin
işleyişi hakkında bilgi toplayınız.



Yakın çevrenizde bulunan avukatlık bürolarını ziyaret ederek Avukat Bilgi
Sisteminin kullanımı hakkında bilgi edininiz.

4. UYAP BİLGİ SİSTEMLERİ
4.1. Vatandaş Bilgi Sistemi
UYAP kapsamında bulunan Vatandaş Bilgi Sistemi (Vatandaş Portalı) ile internet
üzerinden (https://vatandas.UYAP.gov.tr) vatandaşlara da on-line yargı hizmeti
sunulmaktadır. Vatandaşlar internet aracılığıyla T.C. kimlik numaralarını kullanarak UYAP
kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının konusunu,
suçun adını, taraflarını, duruşma tarihini, dosyanın hangi aşamada olduğunu, kararın kabul
veya red, mahkûmiyet veya beraat olup olmadığını ve dosyanın Yargıtay’dan dönüp
dönmediği gibi belli başlı safahat bilgilerini görebilmektedirler.

4.1.1. Kapsamı
UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi Mahkeme ve İcra dosyalarına ait aşağıdaki bilgileri
kapsamaktadır:

Temel dosya bilgileri,

Dosyanın tarafları,

Hangi aşamada olduğu,

Duruşma günleri,

İcraya konu miktar
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4.1.2. Dava Takibi
UYAP Bilgi Sisteminde dava takibi için sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır:


Vatandaş bilgi sistemine http://vatandas.uyap.gov.tr web adresinden girilerek
başlıktaki UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi yazısının hemen altında sıralanmış
bulunan Adli Yargı, İdari Yargı, İcra linklerinden hangi yargı sistemindeki
dosya sorgulanmak isteniyorsa gerekli olanı tıklanır.

Resim 4.1: UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi Ekranı



Güvenlik kontrolü ekranındaki resimde görülen karakterler yazılarak onaylanır.
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Resim 4.2: Güvenlik Kodu Giriş Ekranı



Dava dosyasının bulunduğu İl ve Adliye listelerden seçilerek Tamam butonu
tıklanır.

Resim 4.3: Dava Dosyasının Bulunduğu İl Ve Adliye Seçim Ekranı



Adliye, Mahkeme ve Mahkeme No seçilir. Tc Kimlik Numarası alanına taraf
kendi TC Kimlik Numarası yazar ve Tamam butonu tıklanır.
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Resim 4.4: Dava Dosyasının Bulunduğu Adliye, Mahkeme Seçim Ekranı



Böylece taraf olan vatandaş; dosyanın numarasını, dava açılış tarihini, dava
türünü, duruşma günü ve saatini, dosya karara çıkmış ise karar sonucunu,
dosyanın taraflarını öğrenmiş olur.

Resim 4.5: Temel Dosya Bilgileri Ekranı
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4.2. Avukat Bilgi Sistemi
Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) baroya bağlı avukatların veya resmi kurum
avukatlarının UYAP kapsamında işletimde olan birimlerdeki işlemlerini adliyeye gitmeden
UYAP üzerinden yapabilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

4.2.1. Kapsamı
Avukatlar UYAP Avukat Bilgi Sistemine "Güvenli Elektronik İmza" ile bağlantı
yaparak kimlik doğrulamasını gerçekleştirdikten sonra yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti
bulunan dava dosyalarını (vekâleti bulunmayan dava dosyalarını da ilgili hâkiminden onay
alarak) inceleyebilmekte, bu dosyalardan suret alabilmekte, sistemdeki dava dosyalarına
evrak katabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte ve harç ödeyebilmektedirler.
Adalet Bakanlığı UYAP Avukat Portalına e-imza ile giriş yapabilmek için aşağıdaki
işlemler yapılmalıdır:


İlk olarak Adalet Bakanlığı resmi internet sitesine girilir. (www.adalet.gov.tr)



Aşağıdaki ekranın sol taraftaki menülerden ‘Avukat Portalı’ bölümü tıklanır.

Resim 4.6: Avukat Bilgi Sistemi Ekranı
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Aşağıdaki ekranda yer alan ‘Avukat Bilgi Sistemi’ ikonu tıklanır.

Resim 4.7: Avukat Bilgi Sistemi Ekranı



Aşağıdaki ekrandan Avukat Portala E-imza ile giriş yapmak istiyorum bölümü
tıklanır.

Resim 4.8: Avukat Portala Giriş Ekran
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Aşağıdaki ekranda 1. adım olarak resimde görülen yazı resmin altındaki alana
yazılır. Daha sonra 2. adım olarak e-imza ile sisteme giriş appletinin tamamen
yüklenmesi beklenilerek “ e-İmza İle Sisteme Giriş” butonunun(düğmesinin)
üzerine 2 kez tıklanır.

Resim 4.6: Güvenlik Kodu Giriş Ekranı



Akıllı kart kullanan avukatlar, aşağıdaki ekranda Tübitak, Türktrust, E-Güven
veya E-Tuğra gibi Nitelikli Elektronik Sertifika sağlayan şirketlerden herhangi
birinden aldıkları Nitelikli Elektronik Sertifikalarının yüklü olduğu akıllı kart
tipini seçerler.

Resim 4.7: Akıllı Kart Tipi Seçim Ekranı
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Avukata ait sertifika bilgilerinin geldiği aşağıdaki ekranda Bu bilgilerin
doğruluğu ve ayrıntıları detay kısmından incelenir. Sertifikanın doğruluğu tespit
edildikten sonra Tamam butonu tıklanır.

Resim 4.8: Sertifika kontrol ekranı



Aşağıdaki ekranda 6 haneli şifre girilerek Tamam butonu tıklanır.

Resim 4.9: Şifre Giriş Ekranı
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4.2.2. Dava Açma
UYAP Avukat Portal üzerinden e-Dava açılabilmesi için sahip olunması gerekli asgari
yazılım, uygulama ve donanımlar şunlardır:








Adalet Bakanlığı tarafından her avukat için ayrı ayrı üretilen ve Barolar kanalı
ile avukatlara teslim edilen Sunucu Kimlik Doğrulama Sertifikasının web
tarayıcısına (İnternet Explorer, Firefox, Netscape vs.) kurulmuş olması ve
Avukat Portala giriş yapılabiliyor olması,
Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika
Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) 5070 sayılı kanun kapsamında edinilmiş
geçerli bir Nitelikli Elektronik sertifika (NES),
NES’ in ve kart okuyucunun, sertifika edinilen firma yardımı ile kullanılan
bilgisayara
kurulmuş
ve
kullanılabilir
hale
getirilmiş
olması,
UYAP Doküman Editörü’ nün e-imza destekli son sürümünün
http://www.uyap.gov.tr/uyap.zip
bağlantısından
indirilerek
sisteminize
kurulmuş olması,
İlgili bankada açılmış vadesiz TL hesabı, İnternet Şubesi ve yatırılacak harçlar
için hesapta yeterli bakiye bulunması gerekmektedir.

Bu bölümde, yapılacak işlemler ekran sırasına göre takip edilerek gösterilmiştir. EDava açabilmek için öncelikle UYAP Avukat Portal’ a giriş yapılması gerekir.








Portala Giriş: Önceden kurulmuş sunucu kimlik doğrulama sertifikası ile
Portala giriş yapıldıktan sonra üst menüden “Dava Açılış” bağlantısı takip
edillir.
Davanın Açılacağı İl ve adliye Seçimi: Öncelikle işlem türünün seçilmesi
gerekeceğinden “Yeni Dava Açılış ve Harçlandırma” seçeneğini seçtikten sonra
davanın açılacağı il ve Adliye seçilerek “Devam” butonunu tıklanır.
Davanın Açılacağı Mahkeme ve Dava Türü Seçimi: Bu bölümde, hazırlanan
dava dilekçesi hangi mahkemeye hitaben yazılmış ise o mahkeme seçilir.
Mahkeme seçiminden sonra seçili mahkemenin görevine giren dava türleri alt
kısımda listelenecektir. Listeden davanın türü seçilerek ve “Ekle” butonu
tıklanır. Daha sonra sağ kısımda seçilen dava türü görüntülendiğinde “İleri”
butonu tıklanarak sonraki ekrana geçilir.
Taraf Bilgilerinin Girilmesi: Bu bölümde, davanın tarafının sıfatı (davacı,
davalı vs.) girildikten sonra biliniyorsa tarafın TC kimlik numarası ilgili kısma
girilerek sorgulama yapılır, açılan ekranda MERNİS’ ten alınan kimlik bilgileri
görüntülenir. Bu bilgiler doğru ise taraf seçilerek eklenir. Şayet davanın
taraflarının TC Kimlik Numarası bilinmiyorsa “Sorgusuz Giriş” butonu
tıklanarak ilgili kutucuklara isim ve soyisim girilerek “Ekle” butonu
tıklandığında taraf listesine eklenir. Aynı işlem açılacak olan davanın davacısı
ve davalıları için ayrı ayrı tekrarlanmalıdır. Taraf bilgilerinin girişi
tamamlandığında “İleri” butonu ile bir sonraki ekrana geçilir.

57









Harç Hesaplama: Bu bölümde, Dava ve varsa Faiz Değeri, Davacı, Davalı ve
vekil sayısı ilgili alanlara girildikten sonra “Harç Miktarı Hesapla” butonu
tıklanır.
“Harç Miktarı Hesapla” bağlantısı tıklandığında açılan yeni pencerede daha
önceden girilen bilgilere göre hesaplanan harç miktarı görüntülenir. Burada
“Tamam” seçeneği seçildiğinde bir önceki ekranda değiştirilemeyecek bir
alanda harç miktarı görüntülenir.
Evrak Ekleme: Yukarıda açıklandığı gibi daha önceden hazırlanan ve NES ile
imzalanan dava dilekçesinin bu bölümde sisteme kaydedilmesi gerekir. Aksi
halde bundan sonraki işlemlere devam edilmesi mümkün olamaz. Öte yandan
NES ile imzalanmamış bir evrak eklenilse bile 5070 sayılı yasaya göre belge
imzasız kabul edileceğinden herhangi bir geçerliliği sözkonusu olmaz.

Tevzi dosyasına evrak eklemek için “Evrak Ekle” butonu seçildiğinde
ana ekrandan ayrı olarak başka bir pencere açımır. Bu pencerede “Gözat”
butonu tıklanarak daha önceden UYAP Doküman Editöründe
hazırlanarak NES ile imzalanmış dava dilekçesinin bulunduğu klasör
bulunur. (Farklı bir klasör seçilmemiş ise varsayılan olarak
“C:\Uyap\Uyap Kelime Islemci\” klasörü içine kaydedilir.) Bu pencerede
hazırlanan dava dilekçesi işaretlenerek tamam butonu tıklanır. Zorunlu
olmamakla birlikte açıklama kısmına belgenin açıklaması da
yazılabilmektedir.

Eklenilen evrak sisteme kaydedildiğinde buna dair bir bilgi mesajı
görüntülenir. “Tamam” butonu ile bu pencere kapatılabilir. Evrakın
sisteme kaydında bir hata meydana geldiğinde ise yine sistem hata mesajı
ile uyarır. Bu durumda aynı işlemin tekrarlanması gerekir. Aksi halde
evrak sisteme kaydedilemez. Dava dilekçesinin yanı sıra vekaletname
örneği de tarayıcıdan (scanner) bilgisayara resim formatında aktarılmak
suretiyle yukarıdaki yöntem izlenerek sisteme kaydedilebilir. Yine dava
dilekçesinin başkaca ekleri var ise bunlar da tarayıcıdan bilgisayara resim
formatında aktarılarak sisteme kaydedilebilir. Bu evrakları ekleme bu
aşamada yapılabileceği gibi dava açılıp tevzi numarası alındıktan sonra
da tevzi numarası ile dosyaya eklenebilir.
Bankaya Bağlanma ve Harç Ödeme: Tevzi dosyasına evrak ekleme
işleminden sonra harç ödeme işlemi için “Bankaya Bağlan” butonu
tıklandığında ayrı bir pencere açılır.

Açılan bu yeni pencerede ilgili bankanın İnternet Şubesine giriş için
banka tarafından verilen bilgiler girilip bankanın onay mesajı alındıktan
sonra bu pencere kapatılabilir.

Bankaya bağlantı yapıldıktan sonra ana ekranda yer alan “Ödeme”
butonu tıklandığında karşımıza internet şubesinde kullanıma açık bulunan
hesaplar ve bakiyelerinin harcı ödemeye yeterli olup olmadığına dair
bilgilerin yeraldığı ekran gelir. Harcı ödemeye yeterli bakiyesi bulunan
hesap seçilerek “Devam” butonu tıklanır ve bir sonraki ekrana geçilir.
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Açılan bu ekranda harç miktarı ve bu harç miktarının hangi hesabınızdan
alınacağı konusunda bilgi görüntülenir ve işlemin onaylanması istenir.
Bilgilerde hata yok ise “Onayla” butonu tıklanarak sonraki ekrana
geçilecektir. Onaylama işlemi aynı zamanda harcın kendi hesabınızdan
UYAP Mahkemeler hesabına para transferi sağlayacağından bütün
aşamalarda hataya meydan verilmemesi bakımından dikkatli olunması
gerekir.
NOT: UYAP üzerinden ödenen harçlar öncelikle UYAP Mahkemeler Hesabına
(Mahkemeler Veznesine) aktarılmakta buradan da Maliye Veznesi hesabına
ilgili birimlerce aktarılmaktadır. Hatalı ödenen harçların iadesi için davanın
açıldığı adliye mahkemeler veznesine (idari olarak bağlı bulundukları
Cumhuriyet Savcısına) yazılı olarak müracaat edilmesi gerekir.







e-Dava Açılışının Tamamlanması: Ödeme işleminin onaylanmasının
ardından gelen ekranda e-davanın başarılı biçimde açıldığını göstermektedir.
Açılan e-dava sistem tarafından davanın açıldığı İl ve Adliyenin Tevzi
Memurluğuna gönderilir ve tevzi numarası verilir. Ayrıca işlemin başarıyla
tamamlandığına dair bilgilendirme mesajı ile birlikte bu ekranda açılan davaya
ilişkin olarak hangi mahkemede açıldığına dair bilgiler yer alır. Bu ekran,
başarılı olarak açılan her e-dava sonunda bir defaya mahsus görüntülendiği
için sayfanın yazıcı çıktısı alınmasında fayda vardır.
Tevzi Durumu ve Banka İşlemi Sorgulama: E-Dava açılışı tamamlandıktan sonra
(tarayıcının ileri-geri butonları kullanılmaksızın) “Dava açılış” ekranından, kaydedilen
e-davaya ait tevzi numarası veya e-davanın açıldığı tarih kullanılarak banka üzerinden
harç ödeme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediği ve açılan e-davanın (aynı
mahkemeden birden çok bulunması halinde) hangi mahkemeye tevzi edildiği ve hangi
esas numarasını aldığı sorgulanabilmektedir.
Banka İşlemi Sorgulama: Ödeme işleminin başarılı olup olmadığını sorgulamak için
Dava Açılış ekranında “Banka İşlemi Sorgulama” seçeneği seçilerek davanın açıldığı
İl ve Adliye seçilerek “İleri” butonu tıklandığında karşımıza çıkan ekrana e-davanın
açıldığı tarihi yazarak banka üzerinden harç ödeme işleminin yapılıp yapılmadığı
sorgulanabilir. Sorgulama kriteri, yalnızca Avukat Portal Üzerinden açılan davaları
kapsadığı için yalnızca UYAP üzerinden açılan e-Davalara ait banka işlemi
sorgulanabilmektedir.
Dosya Tevzi Durumu Sorgulama: Dava açılış ekranı kullanılarak “Dosya Tevzi
Durumu Bilgileri” seçeneği seçilerek e-davanın açıldığı İl ve Adliye seçilerek “İleri”
butonu tıklandığından karşımıza gelen ekrandan e-davanın açıldığı tarih veya edavanın tevzi numarası kriterlerinden biri kullanılarak dosyanın hangi mahkemeye tezi
edildiği öğrenilebilmektedir.E-davanın açıldığı tarih aralığı veya e-davanın tevzi
numarası alanlarından birisi girilerek sorgulandığından açılan e-davanın tevzi durum
bilgileri görüntülenmektedir. Açılan E-Dava, davanın açıldığı adliyede bulunan
“Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosu” görevlisinin iş listesinde internetten açılan ve
tevzi bekleyen evrak olarak görüntülenmektedir. Açılan e-dava şimdilik sistem
tarafından otomatik olarak tevzi edilememektedir. Tevzi işlemi, tevzi görevlisi
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tarafından e-imza kontrolü ve harç ödeme bilgisi kontrol edildikten sonra
yapılmaktadır.
Dava Dilekçesindeki “Hakim Havalesi” Sorunu: E-Davanın açıldığına ilişkin
yukarıda yer alan ekranda açılan davanın sisteme kaydedilmesi ve davaya bir tevzi
numarasının verilmesi, uygulamadaki “Hakim Havalesi” yerine geçmektedir. Ancak
sistemin yeni olması ve uygulamanın henüz yaygınlaşmamış olması nedeni ile
birtakım sorunlar da yaşanabilecektir.
Fiziki Evrak Sorunu: E-Davanın açılması ile birlikte e-imzalı dava dilekçesi,
tarayıcıdan aktarılmış vekaletname sureti ve varsa dava dilekçesinin ekleri sisteme
kaydedilmiş olduğundan UYAP evrak listesinde bu belgeler görüntülenmektedir.
Davanın açıldığı mahkeme görevlisi (tevzi aşamasında tevzi memuru) sisteme
eklenmiş dava dilekçesinin NES ile imzalanıp imzalanmadığını e-imzanın geçerli olup
olmadığını yine sistem üzerinden sorgulamaktadır. Ancak e-imzanın geçerli ve
güvenilir olduğuna dair sistem mesajından sonra evrak onaylanarak evrak listesine
eklenebilmektedir. Aksi halde, yani NES ile imzalanmamış olması veya imzalansa bile
süresi geçmiş, geçerli olmayan veya nitelikli olmayan sertifikalarla imzalanmış olması
halinde dava dilekçesi imzalanmamış kabul edilecektir. E-Dava açılışı ile şimdilik, edava açılışı esnasında sisteme kaydedilen belgelerin birer örneğinin yazıcıdan çıktı
alınarak tebligat, yazışma ve diğer dosya maliyeti karşılığı kadar posta pulu da
eklenmek suretiyle oluşturulacak fiziki dosyanın davanın açıldığı yer tevzi bürosuna
(veya e-davanın tevzi edildiği mahkemeye) teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak
UYAP’ ın sonraki aşamalarında dosya maliyeti, tebligat ve yazışma giderleri gibi
doğrudan mahkeme veznesine ödenmesi gerekli giderler de UYAP üzerinden
ödenebilir duruma gelecektir.

4.2.3. Dosya Takip
UYAP Avukat Portal üzerinden e-dava açılabilmesinin yanı sıra dosya takip
bölümünden açılan dava ve icra dosyalarının içerikleri görüntülenebilmektedir. Dosya takip
bölümünün kullanılmasında sırası ile aşağıdaki yol izlenir:






İlk olarak Dosya Takip sekmesine tıklanır. Açılan ekranda öncelikle dosyaları
görülmek istenen birim seçilir. Ekran açıldığında Kurum adı alanında yer alan
çoktan seçmeli alanda ilk veri başlangıçta seçili gelecektir. Bu alandaki veriler
birim adı [toplam dosya sayısı] şeklinde görüntülenmektedir. (Örn: Ankara
16.İş Mahkemesi[4])
Birinci adım yerine getirildiği takdirde ekranın sağındaki tabloda seçilen
birimin dosya türüne bağlı olarak dosya numaraları ağaç yapısında
listelenecektir. Listedeki dosya türü ya da türlerinin üzerlerine tıklayarak bağlı
dosya numaralarını görüntüleyebilirsiniz. Listeden bir dosya numarası
seçtiğinizde üçüncü adımı içeren kısım görüntülenir.
Dosya Numarasıyla Sorgu Yapılmak İstenirse Dosya No alanına
sorgulanması istenen dosya numarası (Yıl / Dosya No formatında) girilip
“Sorgula” butonuna basıldığında eğer seçili birimde dosya yoksa şöyle bir
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mesaj görüntülenir: "Sorgulanan Dosya No'ya Ait Dosya Seçili Birimde
Bulunamadı!."Eğer seçili birimde sorgulanan dosya no varsa "Sorgulanan
Dosya No'ya Ait Dosya Seçili Birimde Bulunmaktadır” mesajı görüntülenir
Bu durumda bir sonraki adıma geçilebilir.
İkinci adım yerine getirildiği takdirde seçilen dosya numarasıyla yapılabilecek
işlemler için 2 tip düğme ve seçili dosya no bilgisi içeren değiştirilemeyecek bir
alan görüntülenecektir. Bu kısımda Getir düğmesiyle seçili dosya numarasına
ait bütün ayrıntılar (Temel Dosya Bilgileri, Taraf Bilgileri) ağaç yapısı biçimde
görüntülenir.
Gönder düğmesine tıklanarak açılan ekrandan gözat butonuna tıklanır. Açılan
dialogdan UYAP sistemine kayıtlı olan evrakları kendi bilgisayarımızdan
seçerek istersek açıklama ile birlikte on-line olarak sistemden gönderebiliriz.
(Bu bölüm kısa bir süre sonra aktif hale gelir.)
Daha sonra ilgili mahkeme veya icra dairesinde bulunan dosyalardan biri
seçilerek göster tuşu tıklanır.

Resim 4.10: Dosya Takip Ekranı
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Resim 4.11: Dosya Takip Ekranı



UYAP dosya görüntüleme sistemi başlıklı ekranın sol bölümünde ilgili
dosyanın ana başlıkları görünmektedir. Bu başlıkları tıklayarak altlarında yer
alan bölümlere ulaşılabilmektedir.

Resim 4.12: Dosya Görüntüleme Sistemi Ekranı



Dosyadaki evrak başlığını altında yer alan tüm dokümanlar bilgisayar ekranında
görüntülenebilmektedir.
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Resim 4.13: Dosya Bilgileri Ekranı



İncelemek istenilen evrakın üzerine tıklandığında dosya açılabilir veya
bilgisayara kaydedilebilir.

Resim 4.14: Dosyadaki Evraklar Ekranı
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Resim 4.15: Dosya Yükleme Ekranı

Resim 4.16: Doküman Editörü Ekranı

Vekâlet olmadan bir dosyayı görebilmek için ilgili hâkimden onay almak gerekir.
Bunun için sırası ile aşağıdaki yol izlenir.
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İlk olarak sol menüde yer alan onay alma butonu tıklanır.

Resim 4.17: Onay alma ekranı



Açılan ekrandan incelenmek istenilen dosyanın bulunduğu yargı bölümü (Adli
Yargı-İdari Yargı-İcra) seçilir.

Resim 4.18: Onay Alma Ekranı



Yargı organının bulunduğu ili ve adliye seçilir.

65

Resim 4.19: Onay Alma Ekranı



Adliyeden ilgili mahkeme ve numarası seçilir.

Resim 4.20: Onay Alma Ekranı
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Dosya numarası girilerek sorgula butonu tıklanır.

Resim 4.21: Onay Alma Ekranı



Alt bölümde açılan ekrandan Onay İste butonunu tıklanır.

Resim 4.22: Onay Alma Ekranı
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Daha sonra aşağıdaki bölümde Onay Bekliyor bilgisi görülenir.

Resim 4.23: Onay Alma Ekranı



Tüm dosya görüntüleme
görüntülenebilir.

isteklerine

ilişkin

liste

önceki

sayfadan

Resim 4.24: Onay Alma Ekranı

4.2.4. Duruşma Takibi
Duruşma takip ekranlarında kullanıcının tarihsel olarak sıralanmış duruşma listesi
görüntülenmektedir. Bu bölümünden haftalık ve aylık olarak duruşma listeleri ekrana
getirilebilmektedir. Bunun için izlenecek yol sırası ile şöyledir:


Duruşma Takip Sekmesine tıklandığında açılan ekranda öncelikle sorgulama
kriterlerinden başlangıç tarihi alanı var olan sekmeler kullanılarak
doldurulmalıdır. Başlangıçta günün tarihi seçili olarak gelir.
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Resim 4.25: Duruşma takip giriş ekranı



İkinci adımda seçilen başlangıç tarihinden kaç gün sonraya kadar sorgulama
yapılacağı seçilmelidir. Burada iki haftalık alanı ilk başta seçili olarak
gelecektir. Seçilen zaman aralığı başlangıç tarihine gün olarak eklenecektir ve
sorgulama ona göre yapılacaktır. (Örnek: Baş. Tarihi 01/10/2006 olarak ve
zaman aralığı aylık seçili ise sorgulama 01/10/2006-31/10/2006 tarihleri arası
(başlangıç tarihi ve bitiş tarihi günleri dahil olmak üzere) sorgulanacaktır.
Sorgulama için Sorgula butonuna basılır.
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Resim 4.26: Duruşma takip sorgulama ekranı



Sorgula işlemi sonucu ekranda duruşma listesi başlığı altında sonuçlar
görüntülenecektir. Listenin en sonunda Yazıcıya Aktar ve Excel'e Aktar
düğmeleri ile bu sonuçları yazıcıya aktarabilir ya da excel formatında
bilgisayara kaydedip değerlendirilebilir.

Resim 4.27: Duruşma Listesi Ekranı



Duruşma listesi sorguladıktan sonra yazıcınızdan çıktı olarak alınabilir, ayrıca
excele aktarabilir, böylelikle outlook vb. ajanda programları veya cep telefonu
ile senkronize edilebilir.
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Resim 4.28: Duruşma Listesi Excel Ekranı

4.3. UYAP SMS Bilgi Sistemi
Avukatların 2004 yılından beri aktif olarak kullanmaya başladığı UYAP Avukat
Portalına 01.04.2008 tarihi itibariyle aktif olarak çalışmaya başlayan UYAP SMS Bilgi
Sistemi eklendi. Bu sistem ile UYAP üzerinden onay süreci tamamlanan ve gönderilmesi
uygun görülen işlemlere ilişkin veriler belirlenen içerikle kullanıcıların cep telefonlarına
SMS yolu ile iletilmektedir.

Resim 4.29: UYAP SMS Bilgi Sistemi Ekranı.

Adalet Bakanlığı, mahkeme kararlarının ve diğer adli işlemlerin SMS yoluyla
ilgililerin cep telefonlarına gönderilmesi için GSM şirketleriyle işbirliği protokolü
imzalamıştır. Türk Telekom ile de entegrasyon çalışması yapılmış olup, yakın bir gelecekti
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UYAP uygulamaları içerisinden yapılan çağrılar sabit telefonlara gönderilecek ve vatandaş
telefonu açtığı zaman adliye tarafında gönderilen SMS sesli olarak vatandaşa okunacaktır.
UYAP’ın mobil ayağını teşkil eden UYAP SMS Bilgi Sistemi ile avukatlar ve vatandaşlar
dava açılması, icra takibi başlatılması, duruşma tarihi gibi bilgileri adliyeye gitmeden cep
telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla öğrenebilmektedirler.

4.3.1. Kapsamı
SMS Projesi ile sorgulanabilen bilgiler dosyaların durumunu belirten kapak bilgilerini
ihtiva etmekte olup, içerikler hazırlanırken kişisel bilgiler veya hukuken sorun oluşturacak
veriler projeye dâhil edilmemiştir. Proje kapsamındaki SMS’ler kişilerin takip etmek için
yargı birimlerine şahsen gidip, kalemlerden öğrenebildikleri bilgilerden ibarettir. Bu bilgiler
herhangi bir bürokratik süreç işletilmeden doğrudan erişilebilir hale getirilmiştir.
UYAP SMS Bilgi Sistemi; mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları ve icra daireleri gibi
adli birimlerce gerçekleştirilen ve taraflara iletilmesi gereken bilgi, veri ve duyuruların GSM
Operatörleri aracılığıyla avukatlara ve ilgili kişilere SMS yolu ile sunulmasını
amaçlamaktadır. Bu sistem sayesinde, adli makamlardaki yetkililer, UYAP portalları
üzerinden işlemlerini onayladıkları anda otomatik olarak ilgili kişilere SMS
gönderilmektedir.
Gönderilen SMS’ler bilgi amaçlı olup, tebligat niteliğinde değildir. Ancak 5271 Sayılı
CMK’nın 43. Maddesinde tanıkların her türlü araçla çağrılabileceği düzenlenmiştir. Bu
kapsamda hüküm ifade edecektir. Ancak aynı madde gereğince çağrı kağıdına bağlanan
sonuçlar SMS ile bildirimlerde uygulanmaz.
Bu kapsamda ülkemizin tamamında Hukuk Mahkemeleri, Ceza Mahkemeleri, İcra
Daireleri, Adli Tıplar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının karara bağlanan hükümleri, idare
mahkemeleri, bölge idare mahkemelerinde yer alan yargılamaya ilişkin ve iş akış onayı
tamamlanmış bilgilerin sorgulanabilmesi ve UYAP Bilgi Sistemi tarafından otomatik
gönderilmesi için abone olunması gerekmektedir.

4.3.2. Sistemin Faydaları
SMS bilgi sistemi bir yönüyle e-Devletten (Elektronik Devlet) m-Devlete (Mobil
Devlet) geçiştir. SMS bilgi sistemi vatandaşın zaman ve mekan sınırı olmadan talepte
bulunabildiği e-devletten, vatandaşının hakkını takip eden ve hak kaybına uğramaması için
vatandaşını bilgilendirmek amacıyla adalet sistemine kazandırılan önemli yeniliklerden
birisidir. Bu sistemin birçok yararı vardır. Bunlardan bazıları şunlardır;


Şartları oluştuğunda vatandaşlara mükemmel bir hukuki koruma, bir alarm
sistemi sağlayacaktır. Vatandaş hakkında açılan bir dava veya yargılama
aşamasındaki bir işlemden, aracısız olarak önce kendisinin haberi olması
sağlanacaktır.
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Avukat ve vatandaşların adliyelere giderek ilgili oldukları dosya ya da işlemler
hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman, emek ve masrafı ortadan
kaldırarak, daha etkin yollardan yargıya erişim sağlayacaktır.
UYAP SMS Bilgi Sistemi ile yargı işlem bilgilerinin taraflara en hızlı şekilde
bildirilmesi sağlanacaktır.
Bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi sağlanacaktır.
Yargılama aşamasının tüm süreci şeffaf hale gelecektir.
Şeffaflık sayesinde otomatik denetim sağlanacaktır.
Yargı birimleri için iş gücü kaybı engellenecektir.
Gönderilen ilk mesaj ve vatandaşa gönderilen SMS’ler ile yargının hızlanması
sağlanacaktır.
Vatandaşlar için zaman ve mesai israfının önüne geçilecek, dava bilgilerine en
düşük maliyetle en hızlı şekilde erişimleri sağlanacaktır.
Vatandaşa bilgi amaçlı olarak davetiyeden önce gönderilecek SMS’ler ile
yargılama giderleri düşürülecektir.
Bilgi edinme hakkının kullanımı bürokrasi olmaksızın etkin şekilde
sağlanacaktır.
Mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önüne geçilecektir.
İhzar veya davetiye göndermek yerine vatandaşa gönderilecek SMS ile
vatandaşa doğrudan ulaşılabilecek, kolluk kuvvetlerinin emek ve zaman kaybını
engelleyerek asıl işlerine yoğunlaşmalarını sağlayacak, yargılama giderlerini
azaltacak, insan onuruna daha uygun bir iletişim yöntemi olması nedeniyle
devlete/yargıya olan güveni arttıracaktır.

4.3.3. Sisteme Abone Olma
Avukatlar SMS bilgi sistemine avukat portalını kullanarak ya da cep telefonu ile
abone olabilmektedirler. Avukatın abone olması durumunda yargı birimlerinde görülmekte
olan bir dosyalarda herhangi bir olay gerçekleştiğinde bilgi mesajı ile anında gerçekleşen
olaydan haberdar edilmektedir.
Örnek mesajlar:


Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/345 sayılı dosyasında 15.3.2008
tarihli duruşmaya, Avukat Ahmet Keskin katılmamıştır.



Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/345 sayılı dosyası 14.4.2008
tarihinde temyize gönderilmiştir.



Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/345 sayılı dosyasında görevsizlik
kararı verilmiştir.

Avukatlar SMS bilgi sistemine abone olmak için sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.


Avukat Portalına giriş yapıldıktan sonra SMS İŞLEMLERİ butonu
tıklandığında aşağıdaki ekran açılır.



Abone olunacak operatör seçilir ve cep telefonu numarası girildikten sonra
Kaydet butonu ile abonelik talebi UYAP Bilgi Sistemine gönderilir.
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UYAP Bilgi Sistemi tarafından gönderilen şifre ile abone olunacak telefonun
ilgili avukata ait olduğu doğrulandıktan sonra abone işlemlerinin yapılacağı
ekran açılır.

Resim 4.30. Avukat bilgi sistemi SMS ekranı

Resim 4.31. Avukat Bilgi Sistemi SMS Ekranı



Abone işlemleri ekranında dosya numarasına göre sorgulama yapılarak
doğrudan dosya seçilebilir veya dosyalar birime göre listelenebilir.



Abone olunacak dosya seçilip düzenle butonuna basıldığında, ekranın sağ
kısmında abone olunabilecek SMS listesi görüntülenir. Bu listeden, seçili
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dosyada hangi mesajların gelmesi isteniyor ise seçilir ve ekranın alt kısmında
yer alan kaydet butonuna basılarak abonelik işlemi tamamlanır. Abone olunacak
her dosya için bu işlem tekrarlanmalıdır.

Resim 4.32: Avukat Bilgi Sistemi SMS Ekranı

Abonelik işlemi iptal edileceği zaman; eğer yalnızca bir dosyada abonelik iptal
edilecek ise ilgili dosya bulunduktan sonra listede yer alan abonelik seçeneği kaldırılarak
ilgili dosyadaki abonelik sonlandırılır. Eğer tüm dosyalardaki abonelik iptal edilecek ise
“SMS Abonelik İptal” butonu ile bu işlem gerçekleştirilir.

Resim 4.33: Avukat Bilgi Sistemi SMS Ekranı
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Resim 4.34: Avukat Bilgi Sistemi SMS Ekranı

Resim 4.35: Avukat Bilgi Sistemi SMS Ekranı
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Resim 4.36: Avukat Bilgi Sistemi SMS Ekranları

4.3.4. Sistemin Kullanılması ve İçerikleri

Resim 4.37: Avukat Bilgi Sistemi SMS Ekranı

UYAP üzerinden 4 çeşit SMS işlemi yapılabilmektedir. Bunlar;




Sorgu SMS : Tarafların UYAP sistemi üzerinden cep telefonu İle sorgu çekip
bilgi talep edebilmesi
Bilgi SMS : SMS sistemine abone olan tarafların cep telefonuna dava dosyası
ile ilgili bilgi mesajı gönderilmesi
Avukat SMS : Avukatın vekili olduğu dosyalar için Sorgu SMS ve Bilgi SMS
ten faydalanabilmesi

77

GSM

Şekil 4.1: Sorgu SMS



UYAP SMS : UYAP ekranından istenilen dosya tarafları seçilerek SMS
gönderilmesi. Böylece tarafların UYAP sistemindeki dosyalarında yapılan
işlemlerden anında haberdar edilmesi sağlanır.

GSM

Şekil 4.2: Bilgi SMS
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Avukatlar talep türünün başına AV yazarak tarafı olduğu dosyalar için sorgu çekebilir.
Örneğin;
“15718855224 2007/15 AVKESIF” şeklinde mesaj atarak abone oldukları
dosyalarla ilgili bilgi mesajı alabilmektedirler.
Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi UYAP SMS ekranlarından istenilen dosya tarafları
seçilerek mesaj yazılıp SMS gönderilebilmektedir.

Resim 4.38: SMS gönderme ekranı

Suiistimalleri önlemek içinde gönderilen SMS bilgileri detayları Safahat Bilgilerinde
tutulmaktadır. Böylece gönderilen SMS ler ile ilgili geçmişe yönelik bilgiler
görülebilmektedir.

Resim 4.39: Safahat Bilgileri Ekranı
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Avukat ve vatandaşlar Anlık Sorgulama ile herhangi bir abonelik söz konusu
olmaksızın, öğrenmek istedikleri dava ya da işlemle ilgili kısa mesajı 4060’a göndererek,
sistem tarafından kendilerine gönderilen cevap SMS’i ile bilgi alabilmektedirler. Bu
durumda ilgili oldukları dava ya da işlemle ilgili bilgiler abonelik söz konusu olmadığı için
ancak sorgulama yaptıkça kendilerine gönderilebilmektedir. Bilgi almak için sisteme
gönderilen
kısa
mesaj
içeriklerine,
Adalet
Bakanlığı
web
sayfasından
(http://www.uyap.gov.tr/sms/icerik/icerik.asp) ulaşılabilmektedir.

Resim 4.40: UYAP SMS Bilgi Sistemi Ekranı
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Resim 4.41: UYAP SMS Bilgi Sistemi Ekranı

Kayıtlı Sorgulama ile sisteme kayıt yaptıran avukat ve vatandaşlara ilgili oldukları
dava ya da işlemlerle ilgili süreçler hakkında SMS yolu ile sürekli olarak bilgilendirme
yapılmaktadır. Avukatlar ayrıca vekil olarak katıldıkları dava ya da işlemlerle ilgili
bilgilendirmelerin içerik ve düzeyini Avukat Portalından belirleyebilmektedir. Bu sayede bir
dosyada sadece bilirkişi inceleme raporunu bekleyen avukat bu dosyada bilirkişi raporuyla
ilgili SMS alırken, başka bir dosyada yargılama süreçlerinin tamamını takip etmek isteyen
aynı avukat ilgili dosyada seçtiği tüm süreçlerle ilgili olarak bilgilendirme SMS’i
alabilmektedir.
9733 Sayılı Nüfus hizmetleri kanunun Geçici 1. Maddesi gereğince 29.04.2008
tarihinden itibaren kurumlar ve tüzel kişiler işlemlerinde T.C. Vatandaşlık kimlik numarası
kullanmak zorundadırlar. Bu kapsamda UYAP Bilgi Sisteminde mümkün olan tüm taraflar
için uzun süreden beri T.C. Vatandaşlık kimlik numarası zorunlu olarak kullanılmakta olup,
aynı eşleştirme GSM operatörleri tarafından da yapıldığından, UYAP üzerinden gönderilen
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TC Kimlik Numarasına ait cep telefonu bilgisi GSM operatörü tarafından eşleştirilerek
ilgilinin cep telefonuna ilk bilgi mesajı gönderilecektir.
Yurtdışında yaşayan, protokol dâhilindeki GSM abonesi olan kullanıcılar da bu
hizmetten faydalanabilmektedirler.

4.4. UYAP Mevzuat Bilgi Bankası
Proje çerçevesinde geliştirilen UYAP Bilgi Bankası ve kişisel bilgisayarlara
kurulabilecek UYAP Mevzuat Programı sayesinde tüm mevzuat ve içtihatlar en güncel
haliyle ve yine hukuksal makaleler, hukuk sözlüğü, sık kullanılan mevzuat gibi hukukçuların
günlük hayatta ihtiyaç duydukları bilgiler hâkim ve savcılarımız ile diğer yargı
personelimize ve hatta vatandaşlarımıza sunulmuştur.
Mevzuat günlük olarak, yayınlanan Resmi Gazeteden takip edilmekte
güncellenmektedir. Yeni çıkan kanun, KHK (Kanun hükmünde kararname), tüzük,
yönetmelik, genelge vb. mevzuat ile bunlarla ilgili değişiklikler Bilgi Bankasına
atılmaktadır. Diğer taraftan Yüksek Yargı Organlarının içtihatları da takip edilerek Bilgi
Bankasına aktarılmaktadır.
Bilgi Bankasında olduğu gibi güncellenen bu UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı,
Bilgi Bankasından farklı olarak lokal bilgisayarlara indirilebilmekte ve bağımsız
çalışabilmektedir. Programın bu özelliği sayesinde mevzuata, içtihatlara ve diğer bilgilere
ulaşmada zaman ve mekân sınırı ortadan kalkmıştır.
Ayrıca hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mevzuat ve içtihat ihtiyaçlarını karşılamada
alternatif kaynaklar oluşturmak için Meşe ve Akip mevzuat firmaları ile anlaşma yapılarak
bu programların hâkim ve Cumhuriyet savcıları tarafından ücretsiz olarak edinmeleri
sağlanmıştır.
Böylece dosyaların mevzuata ya da içtihatlara ulaşılamaması nedeniyle bozulması ve
bu nedenle davaların uzaması bir nebze de olsa engellenmiştir. Hakim ve savcılar ile diğer
yargı personeli bu bilgilere ulaşmak için harcayacakları zamanı ve eforlarını başka işlere
ayırarak zamandan ve işgücünden tasarruf sağlamaktadırlar. Diğer yandan mevzuatın ve
içtihatların hâkim ve savcılara ve ilgili diğer adli personele ulaştırılması için basılan
bültenlere, dergilere ve sair yayınlara gerek kalmamış, bu işlere ayrılan para, zaman ve
emekten tasarruf sağlanmıştır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda UYAP bilgi sistemlerini uygulayabileceksiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler
 Vatandaş bilgi sistemine
http://vatandas.uyap.gov.tr web
adresinden girilerek inceleyiniz.

 UYAP vatandaş bilgi sistemini
uygulayınız

 UYAP avukat bilgi sistemini uygulayınız

 Adalet Bakanlığı internet sayfasında yer
alan UYAP Uzaktan Eğitim portalından
yararlanınız.
 Adalet Bakanlığı internet sayfasında yer
alan UYAP Uzaktan Eğitim portalından
yararlanınız.

 UYAP SMS bilgi sistemini uygulayınız

 Adalet Bakanlığı internet sayfasında yer
alan UYAP Uzaktan Eğitim portalından
yararlanınız.

 UYAP bilgi bankasını uygulayınız
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki bilgi sistemlerinden hangisi UYAP’ta yer almaz?
A) Vatandaş Bilgi Sistemi
B) Avukat Bilgi Sistemi
C) SMS Bilgi Sistemi
D) Hukuk Bilgi Sistemi

2.

UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi mahkeme ve icra dosyalarına ait aşağıdaki
bilgilerden hangisini kapsamaz?
A)
B)
C)
D)

Temel dosya bilgileri
Duruşma günleri
Tarafların adres bilgileri
İcraya konu miktar

3.

Vadandaş Bilgi Sisteminde aşağıdaki linklerden hangisi yer almaz?
A) e-Mail
B) e-Posta
C) İcra
D) Harç Hesaplama

4.

Aşağıdakilerden hangisi temel dosya bilgilerindendir?
A) Dosyanın durumu
B) Mahkeme
C) Dava türü
D) Davalı Vekili

5.

Avukat Bilgi Sisteminde aşağıdaki linklerden hangisi yer almaz?
A) Dava açılış
B) Program sil
C) Dava takip
D) Duruşma takip
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Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.
7.

8.
9.
10.

Avukatlar vekâleti bulunmayan dava dosyalarını da ilgili …………….. onay alarak
inceleyebilirler.
Avukat
Bilgi
Sisteminde
avukatlar
bürolarından
online
olarak
………………………………………….. olmak kaydıyla dava açabilmekte ve
yargılama ile ilgili her türlü evrakı sistem üzerinden ilgili adli birime
gönderebilmektedirler.
Avukat portalına UYAP SMS Bilgi Sistemi …………. yılında eklenmiş ve aktif olarak
çalışmaya başlamıştır.
Gönderilen SMS’ler bilgi amaçlı olup, ……………….. niteliğinde değildir.
UYAP üzerinden ………… SMS, ………… SMS, ………….. SMS ve ……………
SMS olmak üzere dört çeşit SMS yapılabilmektedir.

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz
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B. UYGULAMALI TEST
Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri ölçmek için aşağıdaki sorulara doğru (D),
yanlış(Y) olarak cevap veriniz. Cevabınızı cevap anahtarı ile karşılaştırarak kontrol ediniz.

Gözlenecek Davranışlar

Doğru

Yanlış

1. Avukat ve vatandaşlar Anlık Sorgulama ile herhangi bir
abonelik söz konusu olmaksızın, öğrenmek istedikleri dava ya
da işlemle ilgili kısa mesajı 4060’a göndererek, sistem
tarafından kendilerine gönderilen cevap SMS’i ile bilgi
alabilmektedirler.
2. UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi sadecce mahkeme ve icra
dosyalarına ait duruşma günlerini kapsar.
3. Vatandaş Bilgi Sistemine http://yurttas.uyap.gov.tr web
adresinden girilerek ulşılır.
4. Avukat Bilgi Sistemi avukatların UYAP kapsamında işletimde
olan birimlerdeki işlemlerini adliyeye gitmeden yapabilmelerini
sağlamak amacıyla kurulmuştur.
5. Avukat portala e-imza veya güvenli elektronik sertifika ile giriş
yapılabilmektedir.
6. UYAP’ta
dava
açma
sadece
avukat
portalından
yapılabilmektedir.
7. UYAP SMS ile bilgilere sadece yurt içinden ulaşılabilmektedir.
8. SMS şeffaf olması otomatik denetimi zorlaştırmaktadır.
9. SMS İŞLEMLERİ butonu Avukat Portalına giriş yapıldıktan
sonra tıklanır.
10. UYAP SMS ekranlarından istenilen dosya tarafları seçilerek
mesaj yazılıp SMS gönderilir.
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 Değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

UYAP yazılım firması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Login Software
B) Havelsan A.Ş.
C) Logo Yazılım
D) ERP Yazılım

2.

Aşağıdakilerden hengisi UYAP’ın amaçlarından birisidir?
A) Şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama mekanizması oluşturmak
B) Avrupa Birliğine girmek
C) Dünya Bankasından kredi temin etmek
D) Vatandaşın hukuk sistemine olan güvenini kazanmak

3.

Merkezde birimler arası bütünleşme UYAP’ın hangi aşaması ile sağlanmıştır?
A) UYAP I
B) UYAP II
C) UYAP III
D) UYAP IV

4.

UYAP’ın fonksiyonel kapsamında ortak uygulamalar yönetiminde aşağırakilerden
hangisi yer almaz?
A) Veri Bankası
B) e-Posta
C) Sanal Tartışma
D) Kreş

5.

UYAP kapsamında yer alan kamu kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) M.E.B.
B) Turizm Bakanlığı
C) Gümrük Küsteşarlığı
D) Çevre Bak.

6.

Elektronik ortamda gönderilen belgeye eklenen bilgiye ne ad verilir?
A) e-Posta
B) e-İmza
C) e-Takip
D) e-Devlet
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7.

Avukatların “Dava Açılış” ekranlarını kullanabilmeleri için yapılması gereken
işlemlerden birisidir?
A)
B)
C)
D)

İnteraktif banka hesabı açmak
Avukatların kurduğu bir derneğe üye olmak
Yabancı dil bilmek
UYAP kursuna katılmak

8.

UYAP ile bir belgenin gönderim aşamasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Dokümanı imzala
B) Srtifika seçimi
C) Para yatırma
D) Şifre firişi

9.

UYAP’ta hâkim, savcı ve tüm yargı personeline birer adet @adalet.gov.tr

uzantılı e-posta adresinin tahsis edilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
10.

Chat yapma
Sanal tartışma
Çevre edinme
Şikayet etme

UYAP aşağıdaki ağ sistemlerinden hangisi ile çalışaktadır?
A) İnternet
B) Extranet
C) LAN
D) İntranet

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili konuları tekrarlayınız.
Sorulara doğru cevap verdiyseniz bu modülü başarıyla tamamladınız demektir. Bir sonraki
modüle geçebilirsiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

12345678910-

UYGULAMALI TESTLER
1DOĞRU
2Y
3DOĞRU
4Y
5Y
6DOĞRU
7Y
8DOĞRU
9Y
10DOĞRU

B
C
A
B
A
D
KAĞITSIZ
UYAP II
ZAMANDAN /
MALİYETTEN / İŞ
GÜCÜNDEN
UYAP I / UYAP II

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
UYGULAMALI TESTLER
1DOĞRU
2Y
3Y
4DOĞRU
5DOĞRU
6Y
7DOĞRU
8DOĞRU
9Y
10DOĞRU

1D
2B
3B
4A
5C
6DOKÜMAN YÖNETİM
7@ADALET.GOV.TR
8- TARTİSMA.ADALET.GOV.TR
9EXTRANET
10E-TAKİP

89

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

12345678910-

UYGULAMALI TESTLER
1DOĞRU
2DOĞRU
3DOĞRU
4DOĞRU
5DOĞRU
6DOĞRU
7DOĞRU
8DOĞRU
9DOĞRU
10DOĞRU

B
D
C
D
A
A
C
B
PAROLA
KONTROL
ET

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
12345678910-

UYGULAMALI TESTLER
1DOĞRU
2YANLIŞ
3DOĞRU
4DOĞRU
5DOĞRU
6DOĞRU
7DOĞRU
8DOĞRU
9DOĞRU
10DOĞRU

D
C
A
D
B
HAKİMDEN
ELEKTRONİK
İMZA
2008
TEBLİGAT
SORGU/BİLGİ/
AVUKAT/UYAP

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
12345678910-

B
A
C
D
C
B
A
C
B
D
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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