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UYAP I�ŞLEMLER
DOSYA SORGULAMA
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HUKUK TAMAMLANMAYAN DOSYALAR

I�DARI� DAVA AÇILIŞ
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UYAP SERVER

Uyap Server I�le uyap 5 aktif oturum, UYAP birden fazla giriş, UYAP başka
bilgisayarda oturum açıldı, Eş zamanlı Sorgu Hatası gibi sorunlarla
karşılaşmazsınız.

Hakkında

GI�RI�Ş YAPMAK

Uygulamaya çift
tıklayarak çalış̧tırdıktan
sonra karş̧ınıza gelen ara

yüzdeki kutucuklara,
öncesinde kayıt olurken
belirlediğiniz avukat tc
ve uygulama ş̧ifrenizi

giriniz. Diğer
giriş̧lerinizde bilgileri

doldurmamak için beni
hatırla iş̧aretini aktif

edebilirsiniz. Yeni kayıt
oluş̧turma butonu ilk

kayıtlarınız için
geçerlidir sürekli

yapacağınız bir iş̧lem
değildir.



Giriş̧ yaptıktan sonra karş̧ınıza çıkacak olan ekranın sol tarafında
avukat tc, isim, soyisim, toplam kullanıcı sayısı, kayıt tarihi, lisans
baş̧lama tarihinizi ve bitiş̧ tarihinizi görebilirsiniz. 

Sağ taraftaki ekranda ise; kartınızın durumunun takılı olması
gerekiyor. Avukat e imza ş̧ifrenizi yazdıktan sonra uyap site ve uyap
web sitesinin yeş̧il iş̧aretli olması gerekiyor. Sonraki aş̧amalar;
Güncellemeleri kontrol et: Baş̧lat seçeneğinin aktif olması,
Uyap giriş̧ seçeneği: e Devlet giriş̧inin aktif olması,
Uyap bağlantı kontrollerini baş̧lat: Baş̧lat seçeneğinin aktif olması
gerekiyor.



Server ekranınız bu ş̧ekilde 3 aş̧aması aktif olduktan sonra 
uyap serverı baş̧arılı bir ş̧ekilde kullanabilirsiniz.
Kullanıcılara dağıtacağınız ıp adresini kopyalayıp kendiniz ve
kullanıcılarınıza gönderdikten sonra, google tarayıcınıza yapış̧tırarak
siz ve çalış̧anlarınız uygulamayı kullanmaya baş̧layabilirsiniz.

Ip Adresindeki linkini google tarayıcınıza yapış̧tırdıktan sonra
karş̧ınıza bu ekran gelecektir. Kullanıcı adı ve ş̧ifreyi yazdıktan sonra
giriş̧ yapabilirsiniz.



Sizin giriş̧ yapacağınız kullanıcı 
adı ve ş̧ifresi aş̧ağıda belirtilmiş̧tir.

Kullanıcı Adı: Admin 
Ş̧ifre: 1234 

yazarak giriş̧ yapabilirsiniz. 
Bu kullanıcı adı ve ş̧ifresini daha

sonrasında kullanıcı düzenlemeden
değiş̧tirebilirsiniz.

 
Giriş̧ yaptıktan sonra karş̧ınıza gelen ekrandan sistemde bulunan

tüm Uyap dosyalarınızın durumlarının özetini görebilirsiniz.

ADMI�N PANELI�

Ana ekrandaki sol üst köşeden
admin yazan butona

tıkladığımızda karşımıza çıkan
sekmeler yandaki fotoğrafta

mevcuttur.



Admin panelinden ayarlarım
seçeneğini açtığımız zaman

kullanıcı adı, şifre ve ıp adresimizi
buradan görüntüleyebiliriz.

KULLANICI DÜZENLE

Bu kısımda uygulama ayalarından uyap dosya bilgilerini yerel veri tabanına kaydedebilirsiniz.
Kullanıcı Düzenle kısmından yeni kullanıcılarınızı ekleyebilirsiniz. Kullanıcı ekleye bastıktan
sonra karşınıza çıkan ekranda kullanıcı adı, şifresi ve rolünü seçtikten sonra kaydet diyerek
kullanıcı oluşturabilirsiniz. Kullanıcınıza aktivasyon vermek için kullanıcı adının en
sağındaki kaydet tuşuna basarak aktivasyon işlemini
gerçekleştirebilirsiniz.

Rol Ekle kısmında ise; Admin olmasını istemediğiniz ve sizin belirlediğiniz iş̧lemler
dış̧ında iş̧lem yapmasını istemediğiniz kullanıcıları kısıtlayabilirsiniz. Rol ekleye
tıkladıktan sonra karş̧ınıza çıkan ekranda rol adı ve isimlendirmesinden hangi iş̧lemleri
yapıp yapmayacağınızı iş̧aretleyerek belirtebilirsiniz.

 



Uyap bilgilerim kısmında ise avukatınızın kişisel bilgileri, adres bilgileri, iban 
bilgileri ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

UYAP BI�LGI�LERI�M

UYAP I�ŞLEMLER
DOSYA SORGULAMA
Dosyalarınızı hem online hem de offline sorgulayabilirsiniz

Online Sorgu için;
Uyap iş̧lemlere tıklayıp
dosya sorgulama
iş̧lemlerine geliyoruz.
Uyap’taki dosya sorgulama
ekranıyla aynı ş̧ekilde
ilerliyor. Yargı türü ve
yargı birimi seçtikten
sonra isterseniz genel
sorgulama isterseniz esas
no sorgula ya da hangi
sorgulama seçenekleriyle
sorgulama yapacaksanız
onu seçip istediğiniz
dosyaya ulaş̧abilirsiniz.

 



Dosyanızı görüntüledikten sonra sorgulatmak istediğiniz bilgileri bir kere 
sorgula dediğinizde ikinci kez aynı dosyaya giriş̧ yaptığınızda 
sorgulattığınız kısımlar otomatik olarak gelir. Örn; 2021/103 dosyasına girip 
dosya bilgileri kısmında sorgulamasını yaptınız ve kapattınız. 2.kez o dosyaya girip
aynı sorguyu yaptığınızda bilgiler otomatik olarak gelecektir. Tekrar sorgula
demenize gerek yok, bilginin güncelliğinden emin olmak için güncelle diyebilirsiniz.

Offline Sorgu için;
Daha önce sorguladığınız ve iş̧lem yaptığınız dosyaları offline olarak görüntüleyebilirsiniz.
Fakat iş̧lem yapacaksanız eğer sunucunun Uyap’a bağlı olması gerekiyor.



SIK KULLANILAN DOSYALARIM

Sık kullanılanlara eklediğiniz dosyaları bu bölümden hızlıca inceleyebilirsiniz.

I�ŞLEMLERI�M

Uyap’ta yapmış olduğunuz işlemleri tarih aralığı belirleyerek ve iş emir no yazarak
sorgulayabilirsiniz.



ÖDEME I�ŞLEMLERI�M

Uyap’ta yapmış olduğunuz işlemlerdeki ödemelerinize buradan kontrol
sağlayabilirsiniz.

DURUŞ̧MA SORGULAMA

Duruş̧malarınızı buradan sorgulayabilirsiniz.



DURUŞMA TAKI�P
Duruşma takip listenizi ve devam eden duruşmalarınızı buradan takip edebilirsiniz.

I�CRA DOSYA I�ŞLEMLERI�M
I�cra dosyalarınızı tarih aralığı seçerek ve işlem türünü seçerek sorgulayabilirsiniz.



DOSYA I�ŞLEMLERI�
Uyap’ta yapmış olduğunuz dosyalardaki işlemlerinizi filtreleyerek buradan
kontrol edebilirsiniz.

VEKALETNAME I�ŞLEMLERI�
Taraf olmadığınız dosyalarınıza vekaletname buradan gönderebilirsiniz.



YARGITAY DOSYA SORGULAMA

Yargıtay dosyalarınızı buradan sorgulayabilirsiniz.

I�CRA TAKI�BI�  I� ŞLEMLERI�
TAKI�P AÇILIŞ
I�cra takibi açılışlarınızı buradan gerçekleştirebilirsiniz.



XML I�LE TAKI�P AÇILIŞ

XML ile I�cra takibi açılışlarınızı buradan gerçekleştirebilirsiniz.

I�cra Tamamlanmayan dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz

Faiz hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.



MTS I�ŞLEMLERI�
MTS TAKI�P AÇILIŞ

Mts takiplerinizi aşagıdaki görselde işaretli sekmeden gerçekleştirebilirsiniz.

Mts’de tamamlanmayan dosyalarınıza buradan tebligat gönderme işlemini
gerçekleştirebilirsiniz.

MTS TAMAMLANMAYAN DOSYALAR



HUKUK DAVA AÇILIŞ
DAVA AÇILIŞ
Hukuk dava açılış işleminizi aşagıdaki görselde işaretli sekmeden gerçekleştirebilirsiniz.

HUKUK TAMAMLANMAYAN DOSYALAR

Hukuk tamamlanmayan dosyalarınıza buradan görüntüleyebilirsiniz.



I�DARI� DAVA AÇILIŞ
DAVA AÇILIŞ
I�dari dava açılış işleminizi aşagıdaki görselde işaretli sekmeden gerçekleştirebilirsiniz.

I�dari dava ödeme bekleyen dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz.

I�DARI� DAVA - ÖDEME BEKLEYEN DOSYALAR



DANIŞTAY DAVA AÇILIŞ
DAVA AÇILIŞ
Danıştay dava açılış işleminizi aşagıdaki görselde işaretli sekmeden gerçekleştirebilirsiniz.

DANIŞTAY DAVA - ÖDEME BEKLEYEN DOSYALAR

Danıştay dava ödeme bekleyen dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz.



I�CRA CEZA MAHKEMESI� DAVA AÇILIŞ
DAVA AÇILIŞ

I�cra Ceza mahkemesi dava açılış işleminizi aşagıdaki görselde işaretli sekmeden
gerçekleştirebilirsiniz.

I�CRA CEZA TAMAMLANMAYAN DOSYALAR

I�cra ceza tamamlanmayan dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz.



CBS ŞI�KAYET DI�LEKÇESI�

CBS şikayet dilekçelerinizi görseldeki işaretli sekmeden gerçekleştirebilirsiniz.

CBS ŞI�KAYET DI�LEKÇESI�
ÖDEME BEKLEYEN DOSYALAR

CBS ödeme bekleyen dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz.



CBS EVRAK GÖNDERME

CBS evrak gönderme işleminizi işaretli sekmeden adımları takip ederek
gerçekleştirebilirsiniz

ARABULUCULUK DOSYA BAŞVURUSU

Arabuluculuk dosya başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.Açacagınız işaretli sekmede
bulunan klavuz indir butonundan yardım alabilirsiniz.



RAPORLAR VE LOG KAYITLARI
Tüm kullanıcılarınızın günlük yaptığı işlemleri tarih ve kullanıcı belirleyerek
görüntüleyebilirsiniz.

LOG KAYITLARI GRAFI�K

Tüm kullanıcılarınızın günlük yaptığı işlemleri grafik halinde görüntüleyebilirsiniz.



UDF EVRAK I�MZALAMA

UDF evraklarızı e-imzanız takılı olmadan da, aşağıdaki görselde belirtilen sekmeden
gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken sekmeyi açtıktan sonra udf evrak imzala
butonuna tıklayarak imzasız evrağınızı seçmek olacaktır. Program otomatik olarak
imzalayıp bilgisayarınıza kaydedecektir.

GÖNDERI�LEN EVRAKLARI GÖRÜNTÜLEME

Program üzerinden gönderdiğiniz tüm evrakları işaretli
sekmeden görüntüleyebilirsiniz



KARA LI�STE DÜZENLEME

Kara liste düzenleme

Kara liste düzenleme sekmesinden eklediğiniz dosyalara işlem yapılamaz hale
getirebilirsiniz.



Bizi tercih ettiginiz için teşekkürler


