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KISA ÖZET 



 

1.ÜNİTE Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Hakkında Temel Bilgiler 
 

 

GENEL OLARAK ULUSAL YARGI AGI BİLİŞİM SISTEMİ (UYAP) 

 

E-dönüşüm; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak, mevcut kültürün, iş modelinin, iş 

süreçlerinin, ürün ve hizmetlerin; çalışan, vatandaş, iş ortakları ve diğer tüm sosyal paydaşla-

rın yararına, bir bütünlük içinde değiştirilmesi anlamına gelmektedir. 

 

Teknolojik ve sosyal gelişmeler geleneksel devlet örgütlenmesinin yetersizliğini ortaya çı-

kartmıştır. Devleti oluşturan insanların birey olarak varoluşlarının değişmesi, insan hak ve 

özgürlüklerinin gelişmesi talebi, yığınları yönetmeye alışmış devletin bireylere önem verme 

zorunluluğunun ortaya çıkması, demokrasi kavramının sadece çoğunluğun hakkı olması yeri-

ne bireylerin ve azınlıkların da hakkı olabileceği şeklinde zenginleşmesi nedenlerinden ötürü 

e-Devlet örgütlenmesinin olasılığı ortaya çıkabilmektedir. 

 

E-Devlet, devletin vatandaşlara karşı yerine getirmekte yükümlü olduğu görev ve hizmetler 

ile vatandaşların buna karşılık devlete karşı olan görev ve hizmetlerin, karşılıklı olarak elekt-

ronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi anlamına gel-

mektedir. 

 

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi; günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmeler kullanılarak 

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm 

yargı birimlerinin (Cumhuriyet başsavcılıkları, mahkemeler, icra ve iflas daireleri, ceza infaz ve 

ıslah kurumları, adli tıp birimleri, denetimli serbestlik birimleri) donanım ve yazılım olarak iç 

otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonun sistemlerini kurmuş olan, kamu ku-rum 

ve kuruluşları ile dıs birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Devletin e-

Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir. 

 

Yönetim Bilisim Sistemlerinden biri olan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), yargı birimle-

rinin ve Adalet Bakanlığının merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandırmayı, güvenilirliğini 

arttırmayı ve kurumu kâğıtsız ortama taşımayı hedefleyen bir bilgi sistemidir. 

 

UYAP, kullanıcılarının kıymetli vakitlerini bürokratik işlemlerden öte dikkatlerini asıl işlerine 

vermelerini, adaletin daha hızlı tecelli etmesinin sağlanmasını, dava masrafları ile yargı gider-

lerinin azaltılarak kadro açığından kaynaklanan yükü hafifletmek, personelin moralini arttır-

mak ve kaynakları etkin bir şekilde kullanmak üzere geliştirilmiş olan bir bilişim sistemidir. 
 
 
 
 
 

 



 

Tarihçesi 

 

E-Devlet kısaca; kamu kurumlarının vatandaşlara, iş dünyasına ve diğer kamu kurumlarına 

elektronik ortamda hizmet vermesi ve bilgi aktarmasıdır. Bir tanıma göre e-Devlet; kullanıcı-

ların elektronik ortamda sunulacak kamu hizmetlerine farklı platformlardan, güvenilir şekilde 

ve tek noktadan erişebilecekleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklanmış, birlikte 

işler ve bütünleşik hizmetlerin sunulacağı, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapı-

sını ifade etmektedir. E-Devletin 4 ana vurgusu şunlardır: 

 

1. Bilişim teknolojilerinin stratejik kullanımı  
2. Vatandaş ve kurumlarla elektronik ortamda iletişimde bulunmak  
3. Verimliliği, şeffaflığı ve kalkınmayı sağlamak  
4. Yeniden yapılanma 

 

Amacı 

 

UYAP’ın ana amacı, zaman kaybetmeden adaletin yerine getirilerek vatandaşın mağdur ol-

masını engellemek, Türkiye Cumhuriyeti Adli Sisteminin işleyişinin güvenirliğini ve doğrulu-

ğunu koruyarak sisteme hız kazandırmaktır.UYAP’ın amacı, sadece adalet alanında yer alan 

bilgilere erişim hızı ve kolaylığı değil ayrıca adalet işleriyle ilgili işlemlerin hızlı, kolay, ekono-

mik, güncel ve güvenilir bir şekilde yapılmasıdır. 

 

Hedefi 

 

UYAP’ın hedefi; e-Dönüşüm ve e-Devlet sürecinde gerekli tüm teknolojik gelişmeleri kullana-

rak Adalet Bakanlığı teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile tüm yargı ve yargı destek birimleri-

nin, donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistem-

lerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyonunu (otomasyonu) sağlayarak e-

Devlet yapısının adalet ayağını (e-Adaleti) oluşturmak ve kurumu kâğıtsız ofis ortamına taşı-

maktır. 

 

Aşamaları ve Kapsamı 

 

Proje, yazılı evrak ve daktilo kullanımını kaldırarak “kâğtsız ofis ortamı” oluşturmayı amaçla-

mış, 1982 yılında yabancı bir ortak iştiraki olarak kurulan ve 1985 yılında %98’i Türk Silahlı 

Kuvvetler Vakfına bağlı olarak faaliyet gösteren HAVELSAN tarafından hedeflenen sistemin 

kurulması ile, dava adliyeye intikal ettiği andan itibaren elektronik ortama geçirilerek, tekrar-

lardan kaçınılması sağlanmıştır. 

 

Proje kapsamının ve mevcut ihtiyaçların tespiti amacıyla öncelikle fizibilite çalışmaları yapıl-

mış, 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 gerek-

tiği kanaatine varılmıştır. Merkez aşaması “UYAP I” ve taşra aşaması “UYAP II” olarak adlandı-

rılmıştır. 

 

Merkez Aşaması (UYAP I) 

 

UYAP I projesi ile Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtı ve bağlı birimlerinin yargı ve yargı destek 

faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 

merkez teşkilatı bünyesinde bulunan 6 binada yapısal kablolama ve ağ cihazları kurulumu 

tamamlanmıştır. 23 birimin analiz çalışmaları yapılarak, bu analiz çalışmaları doğrultusunda 

yazılım kodlama faaliyetlerine hazırlık amacıyla Sistem Tasarım çalışmaları yapılmıştır. 

 

Hedefi 

 

UYAP I aşamasının gerçekleştirilmesiyle Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında her türlü veri 

bilgi ve belge akışı ile doküman yönetiminin ulusal yargı agı aracılığı ile gerçekleştirilmesi sağ-

lanmıştır. Birim faaliyetleri hız kazanmıştır. Merkez ve taşra teşkilatındaki verilerin tek mer-

kezde toplanması ile bilgilere hızlı ve sağlıklı ulaşım sağlanmıştır. Birim faaliyetleri belirli bir 

sıra içinde sürdürülerek birimler arası entegrasyon sağlanmıştır. Birimler arasında yaşanan 

veri tekrarları ve bilgi farklılıkları önlenmiştir. 

 

Taşra Aşaması (UYAP II) 

 

UYAP II aşaması; tasra teşkilatında bulunan tüm birimlerin yargı ve yargı destek faaliyetleri-

nin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesini amaçlamıştır. Bu aşama, taşra teşkila-

tının gereksinimi doğrultusunda belli alt aşamalara bölünmüş ve bu aşamalara göre harf ba-

zında isimlendirilmiştir. 

 

Hedefi 

 

• Taşra teşkilatında bulunan tüm birimlerin yargı ve yargı destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin 

bir şekilde otomasyona geçirilmesi, 
 

• Dış sistemlerle ihtiyaç duyulan veri alışveriş entegrasyonunun sağlanması, 
 

• Her türlü yazışma ve haberleşmenin elektronik ortamda yapılması,  
• Davalara hazırlık aşamasından itibaren sonuçlanana kadar elektronik ortamda ba-

kılabilmesi ve sonuçlandırılabilmesi hedeflenmiştir. 
 

UYAP kapsamında ayrıca Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı), Vatandaş Bilgi Sistemi (Va-
tandaş Portalı), Kurum Bilgi Sistemi (Kurum Portalı), SMS Bilgi Sistemi ve Bilirkişi Portalı da 
bulunmaktadır. UYAP’ın dış otomasyonu kapsamında ise yargı birimlerinin bilgi ve belge alış-
verişinde bulunduğu üst derece mahkemeleri başta olmak üzere aşağıdaki şekilde sıraladığı-
mız ancak belirtilenlerle sınırlı olmayan birçok kamu kurum ve kuruluşları da yer almaktadır. 
 



 

• Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü 
• Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü  
• Emniyet Genel Müdürlüğü (POLNET) 
• Jandarma Genel Komutanlığı (KİHBİ) 
• Kamu İhale Kurumu 
• Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) 
• Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (VEDOP) 
• Devlet İstatistik Genel Müdürlüğü 
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
• Türkiye Noterler Birliği 
• Türkiye Barolar Birliği 
• Gümrük Müsteşarlığı 
• Dışişleri Bakanlığı 

 

UYAP – II A ve B 

 

Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında gereksinim ve süreç analizleri yapılıp analiz raporu hazır-

lanmıştır. Bu analiz raporlarına göre genel sistem mimarisi hazırlanmış olup 31 taşra teşkila-

tının yapısal kablolama, bilgisayar ve çevre birimleri temin edilerek kurulumu ya-pılmıştır. 

 

UYAP – II C 

 

Taşra Birimleri Otomasyonu olan UYAP -C, organizasyonel kapsamda belirtilen yerlerde 

yazılım, donanım, geniş alan ağı, yapısal kablolama ve statik kesintisiz güç kaynağı gibi faali-

yetleri kapsar. Bu bağlamda UYAP yazılımının uygulanabilmesi için Ankara’da yakla-şık 70.000 

kişiye hizmet verecek şekilde Merkezi Sistem Odası kurulmuş olup ayrıca yaklaşık 10.000 kul-

lanıcıya hizmet veren Acil Kurtarma Merkezi kurulmuştur. 

 

UYAP – II D ve E 

 

Bu aşamalarda taşra teşkilatında kullanılmak üzere donanım temin edilmesi işlemleri gerçek-

leştirilmiştir. 

 

UYAP – II F 

 

UYAP II- C aşaması kapsamında kurulmuş olan sistemin, 10.000 kullanıcıdan, 30.000 iç kulla-

nıcı, 40.000 dış kullanıcıya (Avukat) hizmet verecek şekilde yaygınlaştırılması amacı ile plan-

lanmıştır. 

 

Faydaları 

 

UYAP, yargı sistemine 3 temel noktadan verimlilik sağlamıştır. 

Bunlar; • Zamandan kazanç 

 



 

• Maliyetten kazanç  
• İş Gücünden kazanç UYAP; yargı sistemine adalet, hız, doğruluk, tutarlılık, şeffaflık, etkinlik 

ve verimlilik getiren; zaman, maliyet ve iş gücünden tasarruf sağlayan, usulsüzlük ve yolsuz-

lukları önleyen avantajlar getirmiştir. Bunları ana başlıklarla açıklamak gerekirse şöyle sırala-

yabiliriz: 

 

a. Yargıda etkinlik ve verimlilik sağlanmıştır. 
 

b. Yargıda doğruluk ve tutarlılık sağlanmıştır. 
 

c. Yargının hızlanması sağlanmıştır. 
 

d. Yargıda şeffaflık sağlanarak yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önüne geçilmektedir. 
 

e. Avukatların tüm işlemlerine hız ve kolaylık getirilmiştir. 
 

f. Vatandaşların evlerine kadar hizmet götürülmektedir. 
 

g. UYAP SMS Bilgi Sistemi ile yargıdaki işlemlere yeni bir soluk ve vizyon getirilmiştir. 
 

h. Yargıda maliyetten, emekten ve zamandan büyük oranda tasarruf sağlanmıştır. 

 

UYAP’IN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR 

 

Yukarıda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nin genel olarak faydalarından bahsedilmiştir. 

UYAP’ın tüm adalet teşkilatı, avukatlara ve vatandaşlara sağladıklarını sıralayacak olursak; 

 

Merkez ve Taşra Teşkilatı 

 

• Merkez ve taşra teşkilatındaki veriler bilgisayar ortamında takip edilmekte ve istenildiği 

şekilde istatistiksel bilgilere doğru ve hızlı ulaşılabilmektedir. (Örneğin: suç haritaları) 

• Doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşılarak doğru kararlar alınıp sevk ve idare fonksiyonu ger-

çek manasıyla icra edilebilmektedir. 

 

Cumhuriyet Savcılıkları 

 

• Cumhuriyet Savcılıklarında gerçekleştirilen tüm işlemler bilgisayar kullanılarak yapılabil-

mektedir. 

• Nüfus ve sabıka kayıtlarına her an erişilebilmektedir.  
• Ön ödeme, zaman aşımı, içtima, müddetname ve para cezasının hapse çevrilmesi, vb. 

savcı-lık işlemlerinde her türlü kullanım kolaylığı, işlemlerin daha hızlı ve doğru yapılması 

sağlanmış olup bu bilgiler üzerinde arama ve sorgu yapılabilmektedir.  
• Her türlü yazışmalar ve ilamatlar, sistem üzerinden elektronik olarak gerçekleşti-

rilmektedir. 

 

Mahkemeler 
 

• Hazırlık aşamasında (savcılıkta) girilen bilgiler tekrar girilmemektedir. 
 
 

 



 

• Nüfus, sabıka, tapu, vb. kayıtlar ile mahkeme kararları davanın açıldığı anda getir-

tilebilmektedir. 

• Duruşma sırasında dahi en güncel mevzuata ve içtihatlara anında erişilebilmektedir.  
• İstinabeler, talimat ve yazışmalar ağ üzerinden elektronik olarak ve anında gönde-

rilebilmektedir. 

• Dosyadaki tüm bilgiler veritabanına girileceğinden dosya incelemeleri yetkiler dâhilinde 

bilgisayar kullanılarak yapılabilmektedir. 

• Personelin bilgisayar konusunda alınan eğitimlerle gelişmesi sağlanmaktadır.  
• Sistemdeki tüm veriler tek bir yerde toplanmakta ve bu verilere hızlı, güvenli bir şekilde 

ulaşılmaktadır. 

 

Avukatlar ve Vatandaşlar 

 

• Avukatlar UYAP güvenlik standartlarına uymak şartıyla dava açma, harç yatırma, dilekçe 

verme, icra takibi, temyiz gibi islemleri elektronik ortamda yapılabilmekte, yetkileri seviye-

sinde bürolarından dosya inceleyebilmektedir.  
• Vatandaşlara açık olması gerekli görülen bilgiler, İnternet aracılığıyla açılmıştır. 

 

UYAP Genelinde 

 

• Elektronik posta (e-mail) ve İnternet kullanımına imkân tanınmıştır.  
• Hukuki konularda ve istenen diğer konularda haber grupları ve sanal tartışma ortamları 

olusturulmustur. Dokümantasyon Yönetimi 

• Her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon yönetimi UYAP aracılığı ile gerçekleşti-

rilmektedir. 

• Evraklar için mümkün olan yerlerde otomatik yön tanımları yapılarak evrak akışı hızlandı-

rılmıştır. 

 

Bilgi Bankası 

 

• Mevzuat (kanun, tüzük, yönetmelik),  
• İçtihatlar,  
• Tebliğler  
• Genelgeler,  
• Mütalaalar,  
• Emsal yazı ve metinler,  
• Şablon yazılar,  

• Benzeri bilgilere ve diğer bu tür yayınlara sistem üzerinden erişim mümkün olmakta ve 

bunlar kronolojik olarak takip edilebilmektedir. 
 
 
 
 
 



 

Karar Destek Sistemleri 
 

• Yargılama sırasında usul hatalarının önlenmesi, diğer hataların en aza indirilmesi,  
• Yargılamaya sağlık ve hız verilmesi,  

• Adalete güven kazandırılması hedeflenmektedir. 
 
 

 

BİLİŞİM AĞLARI VE DONANIM ALT YAPISI 

 

Bilişim Ağları 

 

Türksat A.S. ile imzalanan protokol gereğince yeterli sayıda uydu kurulumu yapılmış ve geniş 

alan bilgisayar ağı uydu bağlantısı ile Adalet Bakanlığı’na bağlanmıştır. 

 

WAN (Wide Area Network/Geniş Alan Ağı) Bağlantıları 

 

Bakanlık Birimleri, Adli ve İdari Yargı Birimleri, Ceza İnfaz Kurumları, Denetimli Ser-bestlik 

Şube Müdürlükleri, Adli Tıp Kurumları, CBS ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, YSK ve Adli 

Sicil birimlerinin UYAP Sistem Merkezi ile veri iletişimi sağlanmaktadır. Birimler UYAP Sistem 

Merkezinde sonlanan Ana ve Yedek bağlantı hatları ile Operasyonel ve Disaster Sistemleri 

için Star topolojisi yapısında iletişim kurmakta, tüm servis ve hizmetler UYAP Sistem Merkezi 

üzerinden sunulmaktadır. 

 

1. Ana Bağlantılar 

 

a. Türk Telekom Noktadan Noktaya Metreoethernet/G.Shdsl/Adsl 

Bağlantıları b. Superonline G.Shdsl/Adsl Mpls-Vpn Bağlantıları 

 
2. Yedek Bağlantılar 

 

a. Turksat Uydu Bağlantıları 
 

b. Vodafone 3G Bağlantıları 

 

Donanım Alt Yapısı 

 

“E-Devlet” sisteminin bir parçası olacak olan “e-Adalet” sisteminin kurulması suretiyle, za-

man kaybetmeden adaletin en doğru şekilde yerine getirilerek, vatandaşın mağdur olmasının 

engellenmesi, Türkiye Cumhuriyeti Adli Sisteminin işleyişinin güvenirliğini ve doğruluğunu 

koruyarak sisteme hız kazandırılmak suretiyle doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşılarak doğru 

kararlar alınıp, sevk ve idarenin en verimli şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla 

UYAP donanım altyapısının 7/24 saat çalışır vaziyette tutmak ve ekonomik ömrünü tamam-

lamış donanımların güncellenmesini sağlamak amaçlanmaktadır. 

 



 

ENTEGRASYON YAPISI 

 

UYAP’ın tam entegrasyonu ve merkezi elektronik ortamda tutulan arşivi s ayesinde, doğru ve 

tutarlı bilgi, mevzuatın tanıdı ğı yetkiler çerçevesinde başta hâkim ve savc ılar ile yargı perso-

neli olmak üzere tüm kullanıc ıların paylaşımına açılmaktadır. Kullanıcılar bu bil-gilere ihtiyaç 

duyduklarında hızlı ve kolayca ulaşabilmekte, keza, yargı birimleri de aralarında her türlü bilgi 

ve belge alışverisini elektroni k ortamda ve anlık denebilecek kısa süreler de gerçekleştirmek-

tedir. 

 

İç Entegrasyon 

 

Yapılan entegrasyonlarda hedef, yargı birimlerinin, yargılamanın her aşam asında ihtiyaç duy-

dukları bilgi ve belgelere, herhangi bir yazışma yapmaksızın mevzuat çerç evesinde UYAP ek-

ranları içerisinden doğrudan e rişiminin sağlanmasıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.kolaysinavlar.com/ulusal-yargi-agi-projesi-i-ady212u?search=adl203u

