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GİRİŞ 
 

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi veya kısaca UYAP’ın Adalet Bakanlığı 

merkez ve taşra teşkilatlarının, dijital ortama taşınmış unsuru olduğu, 

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının iş sürecini hızlandırdığı 

ve avukatlar tarafından yapılan hukuki işlemlerin, daha hızlı ve daha 

kolay olmasını sağladığı ortadadır. Ayrıca şeffaf belge sunumu ve temini 

sağlayan bu bilgi sisteminin gelişen teknolojiye sürekli entegre olmaya 

çalıştığı tüm meslektaşlarımız tarafından müşahede edilmektedir. 

  

Dünya çapında ödül almış UYAP sisteminin senelere sari olarak sahada 

çalışan avukatlar tarafından kullanımında ve işleyişinde bazı 

sorunlar/aksaklıklar olduğu tespit edilmiş, iletilen bu sorunlara karşı 

çözümler geliştirilmeye çalışılmıştır.  

 

TBB Bilişim Komisyonu tarafından Adalet Bakan Yardımcısına ve 

Bakanlık Bilgi İşlem Müdürlüğüne gerçekleştirilen ziyaret sonrası; 

sistemde yaşanılan sıkıntılara dair taleplerin tek elden gelmesinin önemi 

vurgulanmış, iletilen taleplerin barolarca dağınık vaziyette 

sunulmasının toplama, birleştirme ve çözüm aşamasında hem süre hem 

de etki anlamında problemlere yol açtığı beyan edilmiştir.  

 

Bunun üzerine TBB’nin 2022/21 sayılı duyurusu gereği UYAP 

sisteminde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerinin barolar tarafından 

birliğe gönderilmesi, avukatların ve baroların bilişim alanında yaşadığı 

sorunları ve ihtiyaçları birliğe bildirmesi talep edilmiştir.  

 

Aksaray Barosu tarafından 21.04.2022 tarihinde, ilgili duyuru baromuz 

avukatlarına toplu mesaj şeklinde iletilmiş, UYAP sisteminde yaşanılan 

sorunlar ve çözüm önerilerinin baromuza bildirilmesi talep edilmiştir.  

Meslektaşlarımız tarafından yapılan bildirimler Aksaray Barosu Bilişim 

ve Teknoloji Hukuku Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmış 

ve düzenlenerek bir rapor haline getirilmiştir.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Cumhuriyeti_Adalet_Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
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AMAÇ 
 

Aksaray Barosu Bilişim ve Teknoloji Komisyonu olarak bu raporu 

hazırlamaktaki temel amacımız; TBB Bilişim Komisyonunun yapacağı 

çalışmalara ve Adalet Bakanlığı’na sunacağı rapora katkı sunmak, 

meslektaşlarımızın UYAP sisteminden optimum fayda sağlaması 

amacıyla Aksaray Barosu olarak meslektaşlarımızın edindikleri UYAP 

tecrübelerini, yaşanılan aksaklıkları ve çözüm önerilerini sunmaktan 

ibarettir. 

 

 
Aksaray Barosu Bilişim ve Teknoloji Hukuku Komisyonu olarak 

hazırlamaya çalıştığımız bu raporun tüm meslektaşlarımıza faydalı 

olmasını temenni ederiz. 

 

 

Komisyonumuz tarafından düzenlenen işbu rapor, UYAP sisteminde 

yaşanılan sorunlar, açıklamalar ve sonuç olarak tablo halinde aşağıda 

sunulmuştur. 
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KAPSAM 
 

Üzerinde çalıştığımız bu raporun kapsamı; Adalet Bakanlığı bünyesinde 

gün geçtikçe etkin kullanılan UYAP sisteminin meslektaşlarımıza 

mesleki anlamda sağladığı faydalar, sistem üzerinde yaşanılan 

aksaklıklar ve elden geldiğince sahada yaşanılan bu aksaklıklara dair 

öneri ve çözüm yollarını sunmaktan ibarettir. 

 

 
İlgili raporun kapsamı, muhakkak her meslektaşımızın sistem üzerinde 

kurduğu hayale, olmasını istediği ile olan arasındaki mukayese farkına 

ve üzerinde emek/yoğun düşünülmüş sistem geliştirme fikirlerine göre 

şekillenmeli ve geliştirilmelidir. 

 

 
Gün geçtikçe dijitalleşen ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla sürekli 

kendini yenilediği günümüzde, avukatlar olarak bizlerin imkanına 

sunulan bu tarz sistemlere bir an önce entegre olarak, sistemi sadece 

kullanan değil, onu kendi hakimiyeti altına alıp işini ve işleyişi 

kolaylaştıran bir enstrüman haline getirmek tüm meslektaşlarımızın 

ortak sorumluluğu olmalıdır. 

 

 
Komisyonumuzun temel amacı; bu tarz çalışmalara öncülük ederek, 

özellikle sistemi kullanmaktan imtina eden ve sistemden endişe duyan 

kıdemli meslektaşlarımızı cesaretlendirmek ve sistem üzerinde yaşanılan 

sıkıntılara onların tecrübelerinden faydalanarak yeni çözümler 

üretebilmektir. 
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UYAP SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

SIRA 

NO. 
SORUN İZAHI TALEP 

1 

Hakim ve Savcıların 

ekranlarında bulunan yargı 

kararlarına ilişkin arama 

butonunun olmaması. 

Avukat UYAP Portal üzerinde 

karar arama butonunun 

bulunmaması, avukatları  çeşitli 

ticari karar arama ve mevzuat 

şirketlerine yönlendirmekte, bu 

durum ekonomik anlamda 

özellikle genç avukatları zorladığı 

gibi aynı zamanda yargı 

kararlarına erişim hakkına da 

engel olmaktadır.  

Hakim ve savcıların 

ekranlarında bulunan 

karar arama 

butonlarının Avukat 

Portala eklenmesi ile 

sorun çözülecektir. 

2 

 

 

 

 

Anayasa Mahkemesi'ne UYAP 

avukat portalı üzerinden 

bireysel başvuru yapılamıyor. 

Altyapısı hazır olmasına rağmen, 

bu özellik etkinleştirilmiyor. 

Adalete erişimde kolaylaştırıcı 

olunması fayda sağlayacaktır. 

Anayasa Mahkemesi iç 

tüzüğü 63.maddesi 

elektronik ortamda 

başvuruya izin 

vermektedir.  

3 

Başka yazılım ile hazırlanmış 

XML - JSON ve TIF dosyaları i 

portaldan açılamıyor. Bunun 

için ekstra programlar 

kullanılması gerekiyor.  

Meslektaşlarımız ilgili dosyaları 

açamadıkça gerekli verilere ve 

bilgilere ulaşamamakta, 

teknolojiyi yeterli seviyede 

kullanmayan meslektaşlar zorluk 

yaşamakta.  

Arayüz 

basitleştirilmeli, 

kullanıma esneklik 

getirilmeli, daha az 

sistem kaynağına 

ihtiyaç duyan tasarım 

yöntemleri 

kullanılmalı. 

4 

Evrakların sürükle bırak 

yöntemiyle eklenmesi 

sağlanmalı.  

Eklenecek evraklar masaüstünde, 

ya da değişik yerlere 

kaydedildiğinden bulunması ve 

ulaşılması zor oluyor. Gereksiz 

zaman kaybına neden olmakta.  

Portala evrak yükleme 

yöntemine sürükle 

bırak yöntemi de 

eklenmeli.  

 

 

5 

Kullanıcıya hatalı işlemi geri 

alma seçeneği sunulmamış. 

Kullanıcıya bazı önemli 

işlemlerde işlemi geri alma 

seçeneği sunulmalıdır. Örneğin 

dikkatsizlik sonucu hatalı giden 

takip talebi sistemden geri 

çekilebilmeli ve 

düzeltilebilmelidir.  

Geri alma seçeneği 

getirilmeli.  

6 

Dosya eklerinin sıra numaralı 

olarak gitmesi, avukatların 

aradığı eki bulamamasına 

sebebiyet vermekte.  

 Bu eklerin isme ve niteliğe göre 

gitmesi gerekir. Kalem ekranında 

bile ekin ismi belli iken 

avukatların her eke tek tek 

Eklere isim ve nitelik 

eklenmesi. Eklerin sıra 

numarasından 

çıkarılması.  
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tıklayıp bulmaya çalışması iş 

yükü ve zaman kaybıdır.  

7 

Seç ve uygula yok. Bir ilamı seçip tek bir tıklamayla 
bir saniyede ilamlı takip 
başlatılamıyor Diğer anlatımla, 
kullanıcının, kayıtlı sayısal verileri 
tekrar sisteme girmek zorunda 
bırakılması gereksiz iş yüküne 
sebebiyet vermektedir. 
 

Özellikle ilamlı 

takiplerde SEÇ-

UYGULA butonu 

getirilmesi. 

8 

Yargısal tüm hesaplamalar 

eksiksiz şekilde 

otomatikleştirilmemiştir. 

Kısmen yapılmaya çalışılsa da 

halen bir çok eksiklik vardır. 

Örneğin İstinaf karar harcı halen 

manuel olarak girilmektedir. 

Hesaplama 

butonlarının 

otomatikleştirilmesi. 

9 

Mobil işletim sistemleri 

desteklenmiyor. 

UYAP mobil işletim sistemleri 
desteklenecek şekilde 
tasarlanmalıdır. 

Mobil işletim 

sistemleri ile tam 

entegrasyon. 

10 

Takip talebinin el ile mevzuata 

uygun hale getirilmesine izin 

verilmiyor. 

Hazır format ve kalıplar, bir çok 

talebi manuel düzenlemeye izin 

vermiyor.  

Taleplerin el ile 

düznlenebilmesine 

sistemin izin vermesi. 

11 

Asıl evraka ek evrak ekleme 

sorunu. 

Asıl evraka 5 adet ek evrak 

eklenmesi meslektaşlara zorluk 

yaşatmakta. Her meslektaş tek 

belgede taramayı bilmediğinden 

sınırlı evrak eklemekte. 

Sınırsız sayıda evrak 

eklenebilmesi talebi. 

 

 

 



8  

SONUÇ 

 

Yargılamanın daha interaktif hale gelmesine olanak sağlayan, tüm adalet 

sistemi çalışanları için emek, zaman ve mekan tasarrufu sağlayan, 

yargılama ekonomisine büyük kolaylık katan UYAP sisteminin 

yaşanılan bir takım aksaklıklara rağmen adalet sistemine büyük 

katkıları olacağına dair inancımız her geçen gün artmaktadır. 

 

 
Aksaray Barosu Bilişim ve Teknoloji Hukuku Komisyonu olarak TBB 

Bilişim Komisyonunun Adalet Bakanlığı’na sunacağı rapora bir nebze 

olsun katkı sağlaması amacıyla hazırlamış olduğumuz raporumuzun tüm 

meslektaşlarımıza ve adalet çalışanlarına faydalı olması temenni eder, 

gereği için baromuz takdir ve tensiplerine arz ederiz. 28.04.2022 

 

 
AKSARAY BAROSU 

 

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Komisyon
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