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GİRİŞ
GİRİŞ
Modülün konusu Cumhuriyet Başsavcılığında kullanılan defterlere ait işlemlerdir.
Çalışmaların düzenli yapılabilmesi ve davalarını takip edilebilmesi için bazı
defterlerin tutulması gerekir. Bu modülümüzde Cumhuriyet Başsavcılığında kullanılan
defterlerin neler olduğunu, defterler tutulurken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında
bilgiler verilmektedir.
Cumhuriyet başsavcılıklarındaki işlemlerin en az maliyetle ve mümkün olan süratle
sonuçlandırılması için en son teknoloji olanaklarına kavuşturulması gerektiği düşünülerek
Cumhuriyet Başsavcılığında tutulan defter kayıtlarında da UYAP programı kullanılmaya
başlanmıştır.
Bu modül ile kazanacağınız bilgiler doğrultusunda UYAP programında Cumhuriyet
Savcılığında tutulması gereken defterleri ve bu defterlere ait işlemleri yapabilmeyi
öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda Cumhuriyet
Başsavcılığına ait defterleri kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Cumhuriyet Başsavcılıkları Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem
Hizmetleri Yönetmeliği’ni “http: www. adalet.gov.tr “adresinden araştırınız.



Adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığında tutulan defterler hakkında
araştırma yapınız. Bunları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA
KULLANILAN DEFTERLER
Cumhuriyet Savcılıklarının çalışmalarını düzenli yapabilmesi ve davaların takip
edilmesi için bazı defterlerin tutulması gerekir. Tutulan defterlere sayfa numaraları konur ve
her sayfaya savcılık mührü basılır. Defterin başına ve sonuna kaç sayfadan ibaret olduğu
yazılır ve bu yazı savcılık mührü ile mühürlenir ve savcı tarafından imzalanır.
Cumhuriyet başsavcılıklarında bulunan defterler temiz, düzgün ve sağlıklı bir şekilde
tutularak saklanır. Belirtilen hususların yerine getirilmesinden asıl görevli zabıt kâtibi ve
memur ile birlikte yazı işleri müdürü sorumludur.
Defterlerde silinti ve kazıntı yapılmaz. Yanlışlık yapılırsa düzeltilmesi lazım gelen
yazıların üstüne okunmasına engel olmayacak şekilde ince bir çizgi çizilip defterin kenarına
gerekli düzeltme yapıldıktan sonra keyfiyet Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Savcısı
tarafından onaylanır.


Defterlerle basılı evrakın temini

Cumhuriyet Savcılıklarında kullanılacak defter ve basılı evrakın örnekleri Bakanlıkça
tesbit edilerek bastırılır ve dağıtılır.
Değişiklikleri kapsayan defter ve basılı evrak örneklerinin yenileri bastırılıncaya kadar
elde bulunan mevcutlar yönetmelikteki değişikliklere göre kullanılmasına devam edilir.
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Cumhuriyet Savcılıklarınca tutulan defterler aşağıda sıralanmıştır.














Soruşturma (hazırlık) defteri
Kabahat eylemleri kayıt defteri
Esas defteri
İnfaz defteri
CBS adli kontrol kararlarının kaydına mahsus defter
Hapis ve tazyik defteri
CBS arama defteri
İstinabe defteri
Kitaplık defteri
Muhabere defteri
Zimmet defteri
Suç eşyası esas defteri
CBS denetimli serbestlik genel defteri

1.1. CBS Soruşturma Defteri
Cumhuriyet Başsavcılığına gelen tüm soruşturma evrakının kaydedildiği ve
soruşturma evresinin işlendiği defterdir. Soruşturma defterine; sıra numarası, mağdur veya
şikâyetçinin adı ve soyadı, şüphelilerden her birinin kimliği, T.C. kimlik numarası, suçun
nevi, suçun haber alındığı tarih veya başvurma tarihi, tutuklama tarihi, tahliye tarihi, suç
eşyası esas defteri numarası, soruşturma için evrakın adli kolluğa veya diğer kolluk
birimlerine gönderildiği ve gelip gittiği tarihler kaydedilir. Adli kolluk veya diğer kolluk
birimleri tarafından gönderilen soruşturma evrakının tarih ve sayısı ile birim adı, tekit
tarihleri, davanın açıldığı tarih ve Cumhuriyet Başsavcılığı esas defteri numarası,
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişse tarih ve numarası ile suçtan zarar gören
ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye tebliği tarihi, bu karara itiraz
edilmişse neticesi ve düşünceler sütunlarını ihtiva eder.
Kimlik bilgisi sütunlarına adres dışında varsa ev, iş, cep telefonu, faks numaraları ile
elektronik posta adresinin de yazılması gerekir.
Mahkemelerce, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170. maddesindeki
unsurları içermeyen, ön ödeme veya uzlaşma usulü uygulanmaksızın kamu davası açılan
iddianame ve soruşturma evrakının Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verildiğinde
yeni bir soruşturma numarasına kaydedilir, soruşturma defterindeki önceki numarasının
düşünceler sütununa bu durum not edilir. Soruşturma defteri örneği aşağıda verilmiştir.
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Kayıt
Tarihi

Geldiği
C.Savcısı
Yer

1

Ali Gül

677 sayılı
Kanun’a
aykırılık

31/12/2010

01/01/2011

Balgat
Karakolu

Veli Yazar

2

Oktay
Güzel

Taksirle bir
kişinin
yaralanmasın
a neden olma

31/12/2010

01/01/2011

Merkez
Karakolu

Veli Yazar

3

Nazlı Can

Trafik
güvenliğini
tehlikeye
sokma

01/01/2011

01/01/2011

Sincan
Karakolu

Hasan Tan

01/01/2011

Cebeci
Karakolu

Hasan Tan

01/01/2011

10 Nisan
Karakolu

Hasan Tan

4

Aslı Sina

5

Baha Can

Taksirle
ölüme neden
olma
taksirle ölüme
ve
yaralanmaya
neden olma
Taksirle bir
kişinin
yaralanmasın
a neden olma

01/01/2011

31/12/2010

Tablo 1.1: Soruşturma Defteri
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Düşünceler

Suç
Tarihi

Karar Bilgileri

Suçun
Nevi

Dava Açıldığı Tarih ve Esas
Nu.

Maznunun Hüviyeti

Mağdur veya Müştekinin
Adı ve Soyadı

Sıra Nu.

2011 YILI HAZIRLIK DEFTERİ

1.2. CBS Kabahat Eylemleri Kayıt Defteri
Doğrudan veya herhangi bir ihbar veya şikâyet üzerine kabahat türünden eylem
sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca karar verilecek evrakın ve infaz işlemlerinin
kaydedildiği defterdir (CBS Adli Yargı İDCM Kalem Hiz. Yön. m.11).

Hadi Yan

Yetersiz
ehliyetle araç
kullanmak

02.01.2011

Sadi
Yapıcak

Başkalarının
huzurunu ve
sükûnunu
bozacak
şekilde
sarhoş olmak

01.01.2011

İdari
yaptırı
m

2011-1
02/01/2011

İdari
yaptırı
m

2011-2
02/01/2011

Tablo 1.2: Kabahat Eylemi Defteri
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Düşünceler
Neticesi

Tarihi

Neticesi

İtiraz Yolu

Başvuru Yolu
Tarihi

Karar Nu. ve Tarihi

Uygulanan
Yaptırım

Kabahat eyleminin
Tarihi

Türü

Kabahat eylemi işleyen kişinin kimliği
T.C. kimlik numarası

İhbar eden veya şikâyetçinin kimliği
(Resen)

Kabahat eylemleri kayıt defteri; sıra numarası, ihbar eden veya şikâyetçinin kimliği,
kabahat eylemini işleyen kişinin kimliği, T.C. kimlik numarası, kabahat eyleminin türü,
tarihi, uygulanan yaptırım, verilen karar ve tarihi, başvurma yolu tarihi ve neticesi, itiraz
yolu tarihi ve neticesi, infaz için merciine gönderilme tarihi, infaz tarihi, kararı veren
Cumhuriyet Savcısının sicili ve düşünceler sütunlarını ihtiva eder. Kabahat eylemi defteri
örneği aşağıda verilmiştir.

1.3. Esas Defteri
Ceza davasının başlangıcından sonuna kadar takip ettiği safahatın kaydedildiği
defterdir (CBS Adli Yargı İDCM Kalem Hiz. Yön. madde 12). Esas defteri; sıra numarası,
mağdur ve şikâyetçinin adı ve soyadı, şüphelilerden her birinin kimliği, T.C kimlik
numarası, suçun nevi soruşturma defteri sıra numarası, tutukluluk tarihi, tahliye tarihi,
evrakın mahkemeye veriliş tarihi, kanun yolları işlemleri ve düşünceler sütunlarını ihtiva
eder. Esas defteri örneği aşağıda verilmiştir.

ESAS DEFTERİ

Mağdur
veya
Müşteki

Sanık

Suçun Nevi

Hazırlık
Nu.

Gittiği
Mahkeme
ve Mah.
Esas Nu.

Ethem
YAZAR

TCK
106/11.cümle

Ceza
Mahkemesi

Ata
EPAR

TCK 86/2

Ceza
Mahkemesi

Yaşar
SARI

TCK
206/1

Ceza
Mahkemesi

İnci
DAL

TCK
141/1

Ceza
Mahkemesi

Tablo 1.3: Esas Defteri
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İtiraz
Muameleleri

Temyiz
Muameleleri

DÜŞÜNCELER

1.4.İnfaz Defteri

2001
/582
2001
/597

T
L

AĞIR PARA
1
,
5

T
L

27/12/2001

Tablo 1.4: İnfaz Defteri
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Düşünceler
(durum-açıklama-durum
tarihi)

Yerine getirme
fişinin gönderildiği
tarih

Tali karar fişinin
gönderildiği tarih

Ceza bildirme
fişinin gönderildiği
tarih

Ceza infaz
kurumundan çıktığı
tarih ve saat

Ceza infaz kurumuna
girdiği tarih ve saat

Evvelce gözaltında veya
tutuklu kalmışsa
giriş-çıkış tarihleri

Hükmün özeti
(Kanun maddesi)
(ceza miktari-ceza niteliği)

C.Savcılığı esas numarası
2003 -2949

22/01/2011

AĞIR PARA
138,13

T
493/1
C
K
1999-29146

AYŞE
ANKAR
A

Kara
r
Nu.:

2003
/6

T
299/1
C
K

22/01/2011

Kara
r
Nu.:

Esas
Nu.:
ALİ

İlamın geldiği tarih

İlamı veren mahkeme
ilamın tarih ve
numarası
( birim adı )
( karar tarihi )

EMİNE
ANKARA
GEZER

DEĞ
ER

Mahkûmun kimliği
(adı-soyadı )
(baba adı-ana adı)
(doğum trh.-doğum yılı)
HASAN

2003
/4

Ankara.
Çocuk Ağır
Ceza
Mahkemesi

1996

2011/
6-223

Esas
Nu.:

24/03/2003

EMİNE

2011/
6-222

Ankara .
Çocuk Ağır
Ceza
Mahkemesi

1995

DENİ
Z

Sıra Numarası

Mahkeme ilamlarının düzenli ve aksamayacak bir şekilde infaz edilmesini sağlamak
amacıyla tutulan defterdir. İnfaz defteri; sıra numarası, hükümlünün kimliği, T.C. kimlik
numarası, ilamı veren mahkeme, ilamın tarih ve numarası, ilamın geldiği tarih, Cumhuriyet
Başsavcılığının esas numarası, hükmün özeti, evvelce gözaltında ve tutuklu kalmışsa giriş ve
çıkış tarihleri, cezaevine girdiği tarih ve saat, cezaevinden çıktığı tarih ve saat, muhafaza
tedavi ve tedbirin uygulanmaya başlandığı tarih, muhafaza, tedavi ve tedbirin sona erdiği
tarih, ceza bildirme fişinin gönderildiği tarih, tali karar fişi, yerine getirme fişinin
gönderildiği tarih ve düşünceler sütunlarını ihtiva eder. İnfaz defteri örneği aşağıda
verilmiştir.

1.5. CBS Adli Kontrol Kararlarının Kaydına Mahsus Defter
Adli kontrol; soruşturma veya kovuşturma evrelerinde, tutuklama sebeplerinin varlığı
hâlinde, işlediği iddia olunan bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın bütün usul işlemlerinde
ve hükmün infazında hazır bulunmasını ya da katılanın zarar ve masraflarının veya
muhakeme giderlerinin onun tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla, belirli
yükümlülükler altına alınarak adli makam ve mercilerin denetimi ve kontrolü altına
sokulmasıdır.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109 ila 115. maddeleri gereğince verilen
adli kontrol kararlarının infazını takip amacıyla kaydedildiği defterdir (CBS Adli Yargı
İDCM Kalem Hiz.Yön. madde 14).
Bir hüküm ile aynı şahsın hürriyeti bağlayıcı ceza ile adli para cezasına ve güvenlik
tedbirine hükmedilmesi hâlinde, bu cezalara ait ilamlar ayrı ayrı numaralara kaydedilir. İşin
çok olduğu yerlerde adli para cezasına dair ilamlar için müstakil bir defter tutulabileceği
gibi, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’a,
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun 32. maddesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 60’ıncı maddesi ve
203’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasına göre verilen disiplin cezaları, tedbir niteliğindeki
kararlar ile muayene ve tedavi kararları, dâhili ve haricî ilamlar hakkında da müstakil bir
defter tutulabilir.
Adli kontrol kararlarının kaydına mahsus defter; sıra numarası, şüphelinin kimliği,
T.C. kimlik numarası, kararı veren mahkeme, kararın tarih ve numarası, kararın özeti,
kararın süresi, kontrol kararının sona erdiği tarih ve düşünceler sütunlarını ihtiva eder. Adli
kontrol kararlarının kaydına mahsus defter örneği aşağıda verilmiştir.

1

Halis Kara 1234567.

Tablo 1.5: Adli Kontrol Kararlarının Kaydına Mahsus Defter
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Sonuç

Kontrol tarihi ve imza

Kontrol kararının sona
erdiği tarih

Kararın infazı İçin
gönderildiği yer

Kararın süres

Kararın özeti

Kararın tarih ve Nu.

Geldiği yer ve kararı
veren mahkeme

T.C. kimlik Nu.

Şüphelinin kimliği

S.N

ADLİ KONTROL KARARLARININ KAYDINA MAHSUS DEFTER

1.6. Hapis ile Tazyik Defteri

1

Nabi SIRA

2

Zafer
500 TL
PAŞAOĞLU

Salıverme
tarihi

Tutulacağı
süre

Ceza infaz
Kurumuna
alındığı tarih

Tutuldu
ğu tar h

Tutma kararını
veren makam
tarih ve nu.sı

Borcun nevi ve
miktarı

Borçlunun kimliği

Sıra
Numarası

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tahsili lazım
gelen bilumum vergi, resim, harç ve para cezaları ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu
hükümleri uyarınca infaz edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen hapisle tazyik
kararlarının kaydına mahsus defterdir (CBSA dli Yargı İDCM Kalem Hiz.Yön. madde
15). Hapis ile tazyik defteri; sıra numarası, borçlunun kimliği, borç nevi ve miktarı, hapis ile
tazyik kararını veren merci, tarih ve numarası, tutulduğu tarih, tutukevine alındığı tarih,
tutulacağı süre, salıverme tarihi ve düşünceler sütunlarını ihtiva eder. Hapis tazyik defteri
örneği aşağıda verilmiştir.

Düşünceler

300 TL

Tablo 1.6: Hapis Tazyik Defteri

1.7. CBS Arama Defteri
Haklarında yakalama emri ile yokluğunda tutuklama kararı verilenlerle zamanaşımına
kadar aranmaları gereken şüpheli, sanık ve hükümlülerin aranmaları için ilgili mahkeme
veya başka yer Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen müzekkerelerin kaydedildiği defterdir
(CBS Adli Yargı İDCM Kalem Hiz.Yön. madde 16). Arama defteri; sıra numarası, evrakın
geldiği tarih, evrakı gönderen daire, tarih ve numarası, aranan şahsın hüviyeti, suçun nevi,
şüpheli veya sanık ise suçun işlendiği tarih, tutuklama ve yakalama emri kararı, varsa tarih
ve numarası, hükümlü ise hükmün kesinleştiği tarih, cezanın nevi ve miktarı, aranan şahsın
yakalanması için yapılan muamele ve düşünceler sütunlarını ihtiva eder. Arama defteri
örneği aşağıda görülmektedir. görülmektedir.
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01.01.2011
02.01.2011
03.01.2011
04.01.2011
05.01.2011
06.01.2011
07.01.2011

5
6
7
8
9
10
11

Can Ak
Ali San
Veli Arı
Gül Ar
İnci Gül
Can Kan
Veli Al

01/01/2011

Düşünceler

Aranan şahsın
yakalanması için
Yapılan işlemler

Cezanın nevi miktarı

Hükmün kesinleştiği
tarih

Tutuklama kararı
tarihi

Şuçun işlendiği tarih

Şuçun nevi

Aranan şahşın hüviyeti

Tarih ve numarası

Evrakı Gönderen
daire

Evrakın geldiği tarih

Sıra numarası
1
2
3
4
5
6
7

para
para
para
para
para
para
para

Tablo 1.7: Arama Defteri

1.8. CBS İstinabe Defteri
Başka yer Cumhuriyet Başsavcılıklarının yaptıkları soruşturma ile ilgili olarak
gönderilen talimatların alındığı ve gönderildiği tarihleri gösteren defterdir (CBSA dli Yargı
İDCM Kalem Hiz.Yön. madde 17). İstinabe defteri; sıra numarası, talimatın geldiği tarih,
talimatı gönderen daire, tarih ve numarası, dinlenilmesi istenilenin adı ve soyadı, sıfatı,
yapılması istenilen işlem, talimatın iade tarihi ve düşünceler sütunlarını ihtiva eder.

1.9. Kitaplık Defteri
Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve mahkemelere gönderilen kanun, tüzük ve
yönetmelikler ile diğer kitap ve dergilerin işlendiği defterdir (CBS Adli Yargı İDCM Kalem
Hiz. Yön. madde 18). Bu defter "Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği" hükümlerine göre
tutulur.

1.10. CBS Muhabere Defteri
Yukarıda
gösterilen
defterlere
kaydı
gerekmeyen
ancak
Cumhuriyet
Başsavcılıklarından, mahkemelerden veya diğer mercilerden gelen veya bu mercilere
gönderilen evrakın ve yazıların kaydedildiği defterdir (CBS Adli Yargı İDCM Kalem
Hiz.Yön. madde 19). Bu defterlere, soruşturma dolayısıyla muhtelif mercilere yazılan
yazılarla onlara verilen cevaplar ve istinabe defterine kayıtlı işlere ait yazışmalar geçirilmez.
Bunların zimmet defterine kaydı ile yetinilir.
Muhabere defterindeki kayıtlı yazıya gelen cevap ayrı bir kayıt işlemine tabi tutulmaz.
Sadece defterde aldığı numaranın karşısına geldiği işaret olunur. Bakanlıkla olan yazışmalar
ile faks, telgraf haberleşmesi için ayrı ayrı muhabere defteri tutulur. İşin yoğun olduğu
Cumhuriyet Başsavcılıklarında, Bakanlık yazışmaları ile faks, telgraf haberleşmesi dışında
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kalan diğer yazışmalar için tek ve çift numaralar olmak üzere iki ayrı muhabere defteri
tutulabilir.
Muhabere defteri; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, geliş ve sevk tarihi,
evrakın özeti ve düşünceler sütunlarını ihtiva eder. Muharebe defteri örneği aşağıda
verilmiştir.

Sıra
nu.

Evrakın
tarih veya
numarası

Gönderilen
veya
gönderen
daire

Geliş veya
gönderilme
tarihi

278

20.5.2010

Uluborlu
S.H.M.
2010/245

20.5.2010

308

21.7.2010

Sincan
2010/245

21.7.2010

Evrakın özeti

Beyan Dil.
Av. Ali
Doğru
Cevap Dil.
Av. Fatma
Akgül

Düşünceler

21.7.2010
Av. Aliye
Sönmez
21.7.2010
Av. Sedef
Narin

Tablo 1.7: Muhabere Defteri

1.11. Zimmet Defteri
Cumhuriyet Başsavcılıklarından muhtelif mercilere gönderilen evrakın kaydedildiği
defterdir (CBS Adli Yargı İDCM Kalem Hiz.Yön. madde 20). Zimmet defteri; sıra
numarası, evrak numarası, gönderildiği daire, alındığı tarih, evrakı alanın adı ve soyadı,
evrakı alanın imzası sütunlarını ihtiva eder.
Tutuklama, zorla getirme yazısı ile çağrı kâğıdı için müstakil bir zimmet defteri
tutulması zorunludur. Tablo 1.8’de zimmet defter örneği verilmiştir. Zimmet defteri manuel
olarak tutulmaktadır. UYAP programına kaydı yapılmamaktadır.

Sıra Evrak Gönderildiği
nu. nu.
yer

Alındığı
yer

İmza
yeri

Adı
soyadı

Düşünceler

205

1027

3.İcra Mah.

22.10.2010

İST.

Fahri Öz

Dosya

355

2874

2.Sulh Huk..

5.12.2010

ANK.

Salim
Yaz

Dosya

Tablo 1.8: Zimmet Defteri
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1.12. CBS Suç Eşyası Esas Defteri
İspat aracı olarak yararlı görülen, suçta kullanılan veya suçun işlenmesi tahsis edilen
ya da suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan, suçtan meydana gelen; üretimi,
bulundurulması, kullanılması, taşınması, alınması ve satılması suç oluşturan eşya veya suçun
konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesiyle elde edilen maddi menfaatler ile bunların
değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan yahut bunların karşılığını
oluşturan ekonomik mal varlığı değerlerinin (kazanç) kaydedildiği defterdir (CBS Adli Yargı
İDCM Kalem Hiz.Yön. madde 21). Bu defter "Suç Eşyası Yönetmeliği" hükümlerine göre
tutulur. Şuç Eşyası Esas defteri örneği aşağıda verilmiştir.

1

Tablo 1.9: Şuç Eşyası Esas Defteri

1.13. CBS Denetimli Serbestlik Genel Defteri
Tedbir kararlarının düzenli ve aksamayacak bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla
denetimli serbestlik genel defteri tutulur. Bu deftere; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
50’nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e) ve (f) bentleri ile 51’inci maddesinin
dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde, 53’üncü maddesinin beşinci ve altıncı
fıkrasında, 191’inci maddesinin ikinci fıkrasında, 221 inci maddesinin beşinci fıkrasında,
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105 inci maddesinin
dördüncü fıkrasında, 107’nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkrasında, 108’inci
maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrasında, 110’uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında,
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 19’uncu maddesi ile 23’üncü maddesinde belirtilen
ilamlar kaydedilir.
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Düşünceler

Cumhuriyet Savcısı ve
emanet memurunun imzası

Malmemurluğu makbuz nu.:

Hesabı cari defteri nu.

Sayısı

Teslim tarihi

Kararın

Teslim alanın adı Soyadı İmzası

Eşya elden çıkarılmış iade ya da
müsadere edilmiş veya satılmış ise

Tarihi

Eşyanın mahkeme veya Cumhuriyet
Başsavcılığından iade tarihi

Emanet parasına ilişkin bilgiler

Eşyanın mahkeme veya Cumhuriyet
Başsavcılığına tesli
m tarihi

Vasıfları

Diğer

Adedi

Cinsi

Sayısı

Geldiği tarih

Tarihi

07/01//
2010

Elkoyma kararını veren makam

Elkoyma tarihi

Cumhuriyet Başsavcılığı
soruşturma veya esas defteri Nu.:

EMANET NUMARASI
2010/149

135

Elkoyma
kararının

Eşya sahibini n kimliği adresi ve uyruğu

Eşyanın

Eşyanın gelişine esas olan
evrakın

1

Ceyda
Yazar

123456

Tablo 1.10: Denetimde Serbestlik Genel Defteri
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Kararın uygulanmaya
başlanma tarihi
Kararın uygulanmasının
bitirildiği tarih

Takip eden uzmanın kimliği

Kararın konusu

Kararın geldiği tarih

Suçu

Kararın tarih ve numarası

Kararı veren CBS/ mahkeme

T.C. kimlik numarası

Hakkında tedbir uygulanan
kişinin kimliği

Sıra numarası

Denetimli serbestlik genel defteri; sıra numarası, hakkında tedbir uygulanan kişinin
kimliği ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kararı veren Cumhuriyet Başsavcılığı veya
mahkemenin adı, kararın tarih ve numarası, suçu, kararın geldiği tarih, kararın konusu, takip
eden uzmanın kimliği, kararın uygulanmasına başlanıldığı ve bitirildiği tarih sütunlarını
içerir. Denetimde serbestlik genel defteri örneği aşağıda verilmiştir.

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda Cumhuriyet Başsavcılığında kullanılan
defterleri tutabileceksiniz.
İşlem Basamakları
 Soruşturma defterine kaydediniz.

 Kabahat eylemleri defterine
kaydediniz.

 Esas defterine kaydediniz.

 İnfaz defterine kaydediniz.

Öneriler
 Savcılığa gelen ve Cumhuriyet Savcısınca
havalesi yapılan tüm soruşturma evraklarını
soruşturma defterine kaydediniz.
 Soruşturma süresince soruşturma evrakının
geçirdiği evreleri soruşturma defterine
kaydediniz.
 Soruşturma sonucunu bu deftere yazınız.
 Kabahat eylemine ilişkin evrakı Cumhuriyet
Savcısına havale ettirme uygulaması yapınız.
 Kabahat nevinden eylemlere ilişkin evrakları
bu deftere kaydediniz.
 Evrakın geçirdiği evreleri kaydediniz.
 Evrakın sonucunu kabahat defterine
kaydediniz.
 Soruşturma sonucunda dava açılmasına karar
verilen dosyaları esas defterine kaydediniz.
 İddianame numarası veriniz.
 Soruşturma dosyasının geçirdiği aşamaları
esas defterine kaydediniz.
 Dava açılmasına karar verilen soruşturma
dosyasını ilgili mahkemesine zimmet ile
teslim etme uygulaması yapınız.
 Cezası kesinleşen sanıklara ilişkin
mahkemelerce düzenlenen ceza bildirim fişini
ilgili Cumhuriyet Savcısına havale ettirme
uygulaması yapınız.
 Başka yer Cumhuriyet Savcılıklarından gelen
infaza ilişkin evrakların alındığının ve infaz
işlemlerine başlandığına dair yazıyı yazınız.
 Bu yazıyı ilgili Cumhuriyet Savcılığına
gönderme uygulaması yapınız.
 Havalesi yapılan evrakı infaz defterine
kaydediniz.
 İnfazı yapılacak sanıklara tebligat yazısı
yazınız.
 Eğer hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte adli
para cezasına hükmedilmemişse bu cezalara
ait ilamları infaz defterine ayrı bir numara ile
kaydediniz.
 Tebligata rağmen gelmeyen hükümlere
yönelik verilen yakalama kararını yazınız.
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 Adli kontrol kararlarının kaydına
mahsus deftere kaydediniz.

 Hapis ile tazyik defterine
kaydediniz.

 Arama defterine kaydediniz.

 Yakalanan veya tebligatla gelen hükümlüye
ilişkin olarak belirlenen Cumhuriyet
Savcısınca infaz evrakı ve müddetname ile
birlikte yakalanan ya da teslim olan şahsın
cezaevine gönderilmesine ilişkin yazıyı
yazınız.
 Müddetnameyi gönderme kararına iliştiriniz.
 Kolluk güçleri vasıtasıyla cezaevine teslim
edilecek hükümlünün evraklarının
kontrollerini yapınız.
 Müddetnameyi yazınız.
 Mahkemelerce verilen adli kontrol kararlarını
infazı takip etmek için CBS adli kontrol
kararlarının kaydına mahsus deftere
kaydediniz.
 Kararı veren mahkemenin ismini yazınız.
 Mahkeme kararının tarih ve numarasını
yazınız.
 Kararın kısa özetini yazınız.
 Kararın süresini yazınız.
 Kararın sona erdiği tarihi yazınız.
 Deftere kayıt edilen kararın konusuna göre
kararın infazı için ilgili birimlere Cumhuriyet
Savcısının talimatını yazınız.
 6183 sayılı Kanun’a göre tahsili lazım gelen
bilumum resim, harç, vergi ve para cezalarına
ilişkin infaz kararlarını bu deftere kaydediniz.
 İcra ve iflas kanunu hükümleri çerçevesinde
infaz edilmek üzere Cumhuriyet Savcılığına
gönderilen hapisle tazyik kararlarını bu
deftere kayıt ediniz.
 Mal müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığına
gelen cezanın infazına ilişkin ilgililere
gönderilmesi gereken yazıyı yazınız.
 Yazılan yazının tebligatını yapınız.
 Haklarında yakalama emri verilen şüpheli,
sanık veya hükümlünün aranmaları için ilgili
mahkemeden veya diğer Cumhuriyet
Savcılıklarından gelen müzekkereleri bu
deftere kaydediniz.
 Zamanaşımına kadar aranmaları gereken
şüpheli, sanık veya hükümlünün aranmaları
için ilgili mahkemeden veya diğer
Cumhuriyet Savcılıklarından gelen
müzekkereleri bu deftere kaydediniz.
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 Arama işlemi sona erdiğinde defterdeki ilgili
kaydı kapatınız.
 İstinabe defterine kaydediniz.

 Başka yer Cumhuriyet Savcılıklarının
yaptıkları soruşturmalara ilişkin gönderilen
istinabe evrakını ilgili Cumhuriyet Savcısına
havale ettiriniz.
 Havale edilen istinabe evraklarını istinabe
defterine kaydediniz.
 İstinabe konusu ile ilgili olarak tebligat
yazınız.
 Yazılan tebligatı postaya veriniz.

 Muhabere defterine kaydediniz.

 Diğer CBS defterlerine kayıt edilemeyecek
evrakları Cumhuriyet Savcısına havale
ettiriniz.
 Havale edilen Savcılık, mahkeme ve diğer
mercilerden gelen veya bu mercilere
gönderilen başka defterlere kaydı gerekmeyen
evrakları bu deftere kaydediniz.

 İlgili Cumhuriyet Savcısının kararı gereği
muhtelif mercilere gönderilmesine karar
verilen evrakı bu deftere kaydediniz.
 Zimmet defterine kaydediniz.
 Evrakın ilgili yerlere teslimini sağlayınız.
 Evrakı teslim alan kişinin zimmet defterine
imzasını alınız.
 Suç eşyası esas defterine kaydediniz  İlgili Cumhuriyet Savcısı tarafından üst yazı
ile gönderilen suç eşyasını teslim alınız.
 Teslim alınacak suç eşyasının kontrolünü
yapınız.
 Teslim alma işlemini bu deftere kaydediniz.
 Teslim alınan suç eşyasına ait emanet
makbuzunu düzenleyiniz.
 Denetimli serbestlik genel defterine  Mahkemelerce verilen denetimli serbestlik
kaydediniz.
kararlarını bu deftere kaydediniz.
 Denetimli serbestlik kararının evrelerini bu
deftere kaydediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri ölçmek için aşağıdaki cümlelerdeki
boşluklara uygun olan cevapları yazınız..

1. Cumhuriyet Başsavcılığına gelen tüm soruşturma evrakının kaydedildiği ve
soruşturma evresinin işlendiği deftere ……………..……... denir.
2. Doğrudan veya herhangi bir ihbar veya şikâyet üzerine kabahat türünden eylem
sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca karar verilecek evrakın ve infaz işlemlerinin
kaydedildiği deftere ……………. denir.
3. Ceza davasının başlangıcından sonuna kadar takip ettiği safahatın kaydedildiği
deftere ……….. denir.
4. ………….. defter; sıra numarası, şüphelinin kimliği, T.C. kimlik numarası, kararı
veren mahkeme, kararın tarih ve numarası, kararın özeti, kararın süresi, kontrol
kararının sona erdiği tarih ve düşünceler sütunlarını ihtiva eder.
5. ……….. defteri; sıra numarası, borçlunun kimliği, borç nevi ve miktarı, hapis ile
tazyik kararını veren merci, tarih ve numarası, tutulduğu tarih, tutukevine alındığı
tarih, tutulacağı süre, salıverme tarihi ve düşünceler sütunlarını ihtiva eder.
6. Tedbir kararlarının düzenli ve aksamayacak bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla
…………………….. defteri tutulur.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
7. Haklarında yakalama emri ile yokluğunda tutuklama kararı verilenlerle,
zamanaşımına kadar aranmaları gereken şüpheli, sanık ve hükümlülerin aranmaları
için ilgili mahkeme veya başka yer Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen
müzekkerelerin kaydedildiği defter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arama
B) İstinabe
C) Muharebe
D) Zimmet
8. Başka yer Cumhuriyet Başsavcılıklarının yaptıkları soruşturma ile ilgili olarak
gönderilen talimatların alındığı ve gönderildiği tarihleri gösteren defter
aşağıdakilerden hangisidir.
A) Arama
B) İstinabe
C) Muharebe
D) Zimmet
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9. Başka bir defterlere kaydı gerekmeyen ancak, Cumhuriyet Başsavcılıklarından,
mahkemelerden veya diğer mercilerden gelen veya bu mercilere gönderilen evrakın
ve yazıların kaydedildiği defter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arama
B) İstinabe
C) Muharebe
D) Zimmet
10. Cumhuriyet başsavcılıklarından muhtelif mercilere gönderilen evrakın kaydedildiği
defter aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Arama
B) İstinabe
C) Muharebe
D) Zimmet

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–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti kapsamında kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda
Cumhuriyet Başsavcılığında kullanılan defterlerin UYAP ekranlarını kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Savcılığa giderek kullanılan defterlerin UYAP ekranına ait bilgi toplayınız ve
bu bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
İnternete girerek “www.portal.mso.adalet.gov.tr.” adresinden CBS defterleri
UYAP ekranlarını araştırınız.

2. CUMHURİYET SAVCILIĞINDA
KULLANILAN DEFTERLERİN UYAP
EKRANLARI
Cumhuriyet Başsavcılıklarının ve diğer yardımcı birimlerin çağın en son teknolojik
olanaklarına kavuşturulması gerekir.
Hedeflenen projede UYAP tamamlandığında dava adliyeye intikal ettiği andan
itibaren elektronik ortama geçecek, tekrarlardan kaçınılacaktır. Sistemde tutulan tüm veriler,
tek ve entegre bir veri tabanında tutulacağından geriye dönük sorgulamalar dâhil her türlü
arama ve sorgulamalarda hızlı ve güvenli bir şekilde sonuca ulaşılacak, dosyaların defter
kayıt işlemleri ile veri girişleri daha hızlı ve kolay yapılacaktır.
Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, idari ve yargısal görevlerini bilgisayar
ortamında kâğıt kullanmadan gerçekleştirecektir. Yargıda iş akışları “Doküman Yönetim
Sistemi” ile elektronik ortamda yapılacaktır.
UYAP’ta veri girişi yapabilmek için aşağıdaki işlem basamaklarını takip ediniz.





İnternet’e tıklayınız.
“www.portal.mso.adalet.gov.tr.”ye giriniz.
Kullanıcı kimliği (şifre) yazınız.
UYAP uygulamalarından istenilen defteri seçiniz.

Hangi defteri seçtiyseniz o defterin görüntüsü gelecek ve veri girişi yapacaksınız. Esas
numara, dosya açılış tarihi ve esas numarası sıra kaydı sırasıyla girilir. Şimdi bu defterlerin
ekran görüntülerini tek tek inceleyelim.
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2.1. CBS Soruşturma Defteri Uyap Ekranı


Soruşturma defteri için açılan UYAP ekranından “Soruşturma İşlemleri –
Sorgulama – Günlük Hazırlık Defteri Sorgulama” seçeneği seçilir.

RESİM 2.1: Soruşturma İşlemleri Seçenekleri
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Gelen ekrandan “Soruşturma Yılı, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi” seçenekleri
doldurulur. “Rapor Hazırla” düğmesine basılır.

Resim 2.2: Soruşturma Defteri Sorgula Ekranı
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“Soruşturma Defteri Sorgula” ekranı “Rapor Hazırla Düğmesi”ne tıklandıktan
sonra “Rapor çalıştırılıyor.” uyarısı ekrana gelir.

Resim 2.3: Rapor Çalıştırılıyor Ekranı
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Karşınıza “Soruşturma Defteri” ekranı gelir. İlgili bilgiler girilir. “Diske
Kaydet” seçeneği ile bilgiler kaydedilir. İstenirse “Yazdır” seçeneği ile bilgiler
görüntülenir.

Resim 2.4: Suçüstü Soruşturma Defteri Ekranı
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2.2. CBS Kabahat Eylemleri Kayıt Defteri Uyap Ekranı


“Soruşturma İşlemleri-Sorgula-Kabahat Defteri Sorgulama” seçilir.

Resim 2.5: Kabahat Defteri Sorgulama Seçeneği
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“Kabahat Defteri Sorgulama” seçeneği tıklandıktan sonra ilk tarih ve son tarih
bilgilerinin istendiği ekran gelir.

Resim 2.6: Kabahat Defteri Sorgulama Ekranı
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“Kabahat Defteri Sorgulama” ekranında ilk tarih ve son tarih bilgilerini girmek
için önümüze gelen takvimden istenilen tarihleri seçebiliriz.

Resim 2.7: Tarih Belirleme Ekranı
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İstenen tarih aralığı girildikten sonra “Kabahat Defteri Sorgula” butonuna
basılır. Ekrana “Rapor çalıştırılıyor.” uyarı penceresi gelir.

Resim 2.8: Kabahat Defteri Rapor Çalıştırılıyor Uyarı Penceresi


Raporun çalıştırılma işlemi tamamlandıktan sonra “Kabahat Eylemleri” UYAP
ekran görüntüsü gelir. Gerekli bilgiler girilir. “Diske Kaydet” seçeneği ile
kaydedilir. Ekran görüntüsü gelir.
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Resim 2.9: Kabahat Eylemleri Kayıt Defteri Ekran Görüntüsü

2.3: Esas Defteri Uyap Ekranı


Esas defteri hazırlamak için “Soruşturma İşlemleri-Sorgulama” ekranından
“Günlük Esas Defteri” sorgulama seçeneği seçilir.
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Resim 2.10: Soruşturma İşlemleri Ekranı



“Esas Defteri Hazırlama” ekranından “Esas Yılı, İlk Esas Sıra Nu. ve Son Esas
Sıra Nu.” bilgileri girilip “Rapor Hazırla” butonuna basılır. Daha sonra “Rapor
Çalıştır” ekranı gelir.
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Resim 2.11: Esas Defteri Hazırlama Ekranı



“Esas Defteri” UYAP ekran görüntüsü görülmektedir. İlgili defter bilgileri
girilir. “Diske Kaydet” seçeneği ile kaydedilir. İstenirse “Yazdır” seçeneği ile
bilgiler yazdırılır.
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Resim 2.11: Esas Defteri UYAP Ekran Görüntüsü
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2.4. İnfaz Defteri (İlamat Defteri) Uyap Ekranı


İnfaz defteri hazırlamak için “İlamat İşlemleri” ekranından “İlamat Defteri”
seçeneği seçilir.

Resim 2.12: İlamat İşlemleri Ekranı
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“İlamat Defteri Hazırlama” ekranından tarih aralık bilgileri girilir. “Rapor
Göster” butonuna basılır ve “Rapor çalıştırılıyor.” penceresi ekrana gelir.

Resim 2.13: İlamat Defteri Hazırlama Ekranı



“Rapor çalıştırılıyor.” uyarısından sonra ekrana “İnfaz Defteri” UYAP ekran
görüntüsü gelir. İlgili defter bilgileri girilir. “Diske Kaydet” seçeneği ile
kaydedilir. İstenirse “Yazdır” seçeneği ile bilgiler yazdırılır.
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Resim 2.14: İnfaz Defteri Ekran Görüntüsü
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2.5. CBS Adli Kontrol Kararlarının Kaydına Mahsus Defter Uyap
Ekranı


İnfaz defteri hazırlamak için “Sorgulama İşlemleri-Adli Kontrol İşlemleri”
ekranından “Adli Kontrol Defteri” sorgulama seçeneği seçilir.

Murat Asar
Murat Asar
Murat Asar
Murat Asar

Murat Çelebi
Hasan Gül
Ali Deniz
Yeşim Tekin s
Rıza Sayın
Zeki Türk
YÜCE Ak
Feriha Zade
Birol Bakır
Birol Bakır
Birol Bakır
Birol Bakır
Birol Bakır
Birol Bakır
Birol Bakır

Resim 2.15: Adli Kontrol İşlemleri Ekranı
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“Adli Kontrol Kararlarının Kaydına Mahsus Defter Hazırlama” ekranından tarih
aralık bilgileri girilir. “Rapor göster” butonuna basılır ve “Rapor çalıştırılıyor.”
uyarısı ekrana gelir.

Murat Dal

Murat Çelebi
Hasan Gül
Ali Deniz
Yeşim Tekin
Rıza Sayın
Zeki Türk
YÜCE Ak
Feriha Zade
Birol Bakır
Birol Bakır

Resim 2.16: Adli Kontrol Kararlarının Kaydına Mahsus Defter Hazırlama Ekranı
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Ekrana gelen CBS “Adli Kontrol Kararlarının Kaydına Mahsus Defteri”
şablonundan gerekli bilgiler girilir. “Diske Kaydet” seçeneği ile kaydedilir.
İstenirse “Yazdır” seçeneği ile bilgiler yazdırılır.

Resim 2.17: CBS Adli Kontrol Kararlarının Kaydına Mahsus Defter UYAP Ekranı

37

2.6. Hapsen Tazyik Defteri Uyap Ekranı


Hapsen tazyik defteri hazırlamak için “İlamat İşlemleri” ekranından “Hapsen
Tazyik Defteri” seçeneği seçilir.

Resim 2.17: Hapsen Tazyik Defteri Seçeneği
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“Hapsen Tazyik Defteri Hazırlama” ekranından tarih aralık bilgileri girilir.
“Rapor Göster” butonuna basılır. “Rapor çalıştırılıyor.” uyarı penceresi ekrana
gelir.

Resim 2.18: Hapsen Tazyik Defteri Hazırlama Ekranı

39



“Rapor çalıştırılıyor.” uyarısı bittikten sonra ekrana “Hapis ve Tazyik Defteri”
ekran görüntüsü gelir. İlgili defter bilgileri girilir. Diske “Kaydet” seçeneği ile
kaydedilir. İstenirse “Yazdır” seçeneği ile bilgiler yazdırılır.

Resim 2.19: Hapis Ve Tazyik Defteri UYAP Ekran Görüntüsü
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2.7. Yakalama (Arama) Defteri UYAP Ekranı


Yakalama defteri görüntüleyebilmek için UYAP ana ekrandan “Soruşturma
İşlemleri” menüsü altından “Tutuklama” daha sonra “Yakalama İşlemleri” ve
“Yakalama Defteri” butonun basılır.

Resim 2.20: Yakalama Defteri UYAP Ekranı
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 Açılan ekrandan “Sorgulama Kriterleri” seçilerek sorgulanır.

Resim 2.21: Yakalama Defteri Ekranı
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Açılan ekrandan ilgili defter görüntülenir.

Resim 2.22: Yakalama Defteri
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2.8.CBS İstinabe (Talimat) Defteri UYAP Ekranları


Talimat defteri görüntüleyebilmek için UYAP ana ekrandan “Soruşturma
İşlemleri” menüsü altından “Talimat” daha sonra “Talimat Defteri” butonuna
basılır.

Resim 2.23: Talimat Defteri Butonu



Talimat görüntüleyebilmek için “Talimat Yıl” veya “Tarih Aralığı” girilip
sorgulanır.
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Resim 2.24: Talimat Butonu

Açılan ekrandan ilgili defter görüntülenir.
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2.9. CBS Kitaplık Defteri UYAP Ekranları


Kitaplık defterini görüntüleyebilmek için UYAP ana ekrandan “Kütüphane
Raporları” menüsü altından “Kütüphane Demirbaş Defteri” butonuna basılır.

Resim 2.25: Kitaplık Defteri Butonu
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Açılan ekrandan demirbaş defteri butonuna basılır.

Resim 2.26: Demirbaş Defteri Menüsü



Açılan ekrandan ilgili defter görüntülenir.
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Resim 2.27: Demirbaş Defteri
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2.10. CBS Muhabere Defteri Uyap Ekranları


Muhabere defteri hazırlamak için “Muhabere” menüsünden “Muhabere Defteri
Hazırlama” seçeneği seçilir.

Resim 2.28: Muhabere Defteri Hazırlama Seçeneği
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“Muhabere Defteri Hazırlama” ekranından “Yıl, İlk Sıra No ve Son Sıra No”
bilgileri girilir. “Rapor Hazırla” butonuna basılır ve “Rapor çalıştırılıyor.”
görüntüsü ekrana gelir.

Resim 2.29: Muhabere Defteri Hazırlama Ekranı
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“Rapor çalıştırılıyor.” uyarısı bittikten sonra ekrana “Muhabere Defteri” gelir.
İlgili defter bilgileri girilir. “Diske Kaydet” seçeneği ile kaydedilir. İstenirse
“Yazdır” seçeneği ile bilgiler yazdırılır.

Resim 2.30: Muhabere Defteri Uyap Ekran Görüntüsü
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2.11. CBS Zimmet Defteri UYAP Ekranları


.Zimmet defteri hazırlamak için muhabere menüsünden “Zimmet Defteri
Hazırlama” seçeneği seçilir.

Resim 2.31: Zimmet Defteri UYAP Ekranı
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Açılan ekrandan “Sorgulama Kriterleri” seçilerek sorgulanır.

Resim 2.32: Sorgulama Kriterleri Butonu
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 Açılan ekrandan ilgili defter görüntülenir.

Resim 2.33: Zimmet Defteri
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2.12. CBS Suç Eşyası Esas Defteri Uyap Ekranı


Suç eşyası esas defteri hazırlamak için “Emanet İşlemleri” menüsünden
“Emanet Memurluğu Genel İşlemleri” alt menüsü açılarak “Emanet Eşya Esas
Defteri” seçeneği seçilir.

Resim 2.34: Emanet İşlemleri Menüsü
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“Emanet Eşya Defteri Hazırlama” ekranından “Yıl” ve “Dosya Sıra Aralığı”
bilgileri girilir. “Rapor Hazırla” butonuna basılır ve “Rapor çalıştırılıyor.” uyarı
penceresi ekrana gelir.

Resim 2.35: Emanet Eşya Defteri Hazırlama Ekranı
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“Rapor çalıştırılıyor” uyarısı bittikten sonra “Emanet Eşya Defteri” ekrana
gelir. İlgili defter bilgileri girilir. “Diske Kaydet” seçeneği ile kaydedilir.
İstenirse “Yazdır” seçeneği ile bilgiler yazdırılır.

Resim 2.36: Suç Eşyası Defteri UYAP Ekran Görüntüsü
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2.13. CBS Denetimli Serbestlik Genel Defteri UYAP Ekranı


CBS denetimli serbestlik genel defteri hazırlamak için “İlamat İşlemleri
Denetimli Serbestlik İşlemleri” alt menüsü açılarak “Denetimli Serbestlik Genel
Defteri” Seçilir.

Resim 2.37: Denetimli Serbestlik İşlemleri Menüsü
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“Denetimli Serbestlik Genel Defteri Hazırlama” ekranından “Tarih Aralığı”
bilgileri girilir. “Rapor Göster” butonuna basılır ve “Rapor çalıştırılıyor.”
penceresi ekrana gelir.

Resim 2.38: Denetimli Serbestlik Genel Defteri Hazırlama Ekranı
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“Rapor çalıştırılıyor.” uyarısı tamamlandıktan sonra “CBS Denetimli Serbestlik
Genel Defteri” ekranı açılır. İlgili defter bilgileri girilir. “Diske Kaydet”
seçeneği ile kaydedilir. İstenirse “Yazdır” seçeneği ile bilgiler yazdırılır.

Resim 2.39: CBS Denetimli Serbestlik Genel Defteri Ekran Görüntüsü
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UYGULAMA FAALİYETİ
UY GULAMA FAALİYETİ
Cumhuriyet Savcılığında kullanılan defterlerin UYAP ekranlarını kullanınız.
İşlem Basamakları
Öneriler
 CBS soruşturma defteri UYAP ekranı
uygulamalarını yapınız.
 CBS kabahat eylemleri kayıt defteri UYAP
ekranı uygulamalarını yapınız.

 Bilgisayarı kullanırken güvenlik
tedbirlerini alınız.

 Esas defteri UYAP ekranı uygulamalarını
yapınız.
 İnfaz defteri (ilamat defteri) UYAP ekranı
 uygulamalarını yapınız.

 Bilgileri doğru ve eksiksiz giriniz.

 CBS adli kontrol kararlarının kaydına mahsus
defter UYAP ekranı uygulamalarını yapınız.
 Hapsen tazyik defteri UYAP ekranı
uygulamalarını yapınız.

 Defterin sıra numarasını dikkatli takip
ediniz.

 CBS muhabere defteri UYAP ekranı
 uygulamalarını yapınız.
 Evrakın aşamalarını kayıt ederken bilgi
atlamayınız.

 CBS suç eşyası esas defteri UYAP ekranı
 uygulamalarını yapınız.
 CBS denetimli serbestlik genel defteri UYAP
ekranı uygulamalarını yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri ölçmek için aşağıdaki
cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
1. Geldiği kolluk birimi bölümü UYAP…………………… Defteri şablonunda yer alır.
2. İtiraz yolunun tarihi ve neticesi UYAP ……………………… Defteri şablonunda
bulunur.
3. Gittiği mahkeme ve mahkeme esas Numarası UYAP ………………………… defteri
şablonunda bulunur.
4. İlamı veren mahkemenin, ilamın tarih ve numarasının bulunduğu UYAP şablonuna
……………………defteri şablonu denir.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
5. UYAP’ta defterlere veri girişi yapabilmek için aşağıdakilerinden
gerçekleştirilmez?
A)
İnternete girilir.
B)
Kullanıcı şifresi yazılır.
C)
İstenilen defter seçilir.
D)
Veri girişi yapılır, kapatılır.
6.

UYAP “Esas Defteri” şablonunda aşağıdakilerinden hangisi bulunur?
A)
Mağdur ve müşteki
B)
Davanın açıldığı tarih
C)
Davacının adı soyadı, ikametgâhı
D)
Davalının adı soyadı, ikametgâhı

7. UYAP “Adli Kontrol Kararlarının
aşağıdakilerinden hangisi yer almaz?
A)
Sıra numarası
B)
Şüphelinin kimliği
C)
Karar tarihi
D)
Dava konusu
8.

hangisi

Kaydına

Mahsus

Defter”

şablonunda

UYAP “Hapis ve Tazyik Defteri” şablonunda aşağıdakilerinden hangisi bulunmaz?
A)
Sıra numarası
B)
Borçlunun kimliği
C)
Karar numarası
D)
Borçun nevi ve miktarı

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modülün sonunda kazandığınız yeterlilikleri ölçmek için aşağıdaki soruların
başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.
1. (…) Defterlerde silinti ve kazıntı yapılabilir.
2. (…) Cumhuriyet Savcılıklarında kullanılacak defter ve basılı evrakın örnekleri
Bakanlıkça tesbit edilerek bastırılır ve dağıtılır.
3. (…) Soruşturma defterine ev, iş, cep telefonu, faks numaraları ile elektronik posta
adresi yazılmaz.
4. (…) Ceza davasının başlangıcından sonuna kadar takip ettiği safahatın kaydedildiği
defter zimmet defteridir.
5. (…) Tutuklama, zorla getirme yazısı ile çağrı kâğıdı için müstakil bir zimmet
defteri tutulması zorunlu değildir.
6. (…) İşin yoğun olduğu Cumhuriyet Başsavcılıklarında, Bakanlık yazışmaları ile
faks, telgraf haberleşmesi dışında kalan diğer yazışmalar için tek ve çift numaralar olmak
üzere iki ayrı muhabere defteri tutulabilir.
7. (…) Kitaplık defteri, Cumhuriyet Başsavcılıkları Adli Yargı İlk Derece Ceza
Mahkemeleri Kalem Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre tutulur.
8. (…) Bir hüküm ile aynı şahsın hürriyeti bağlayıcı ceza ile adli para cezasına ve
güvenlik tedbirine hükmedilmesi hâlinde, bu cezalara ait ilamlar ayrı ayrı numaralara
kaydedilir.
9. (…) Esas defteri Cumhuriyet Başsavcılığına gelen tüm soruşturma evrakının
kaydedildiği ve soruşturma evresinin işlendiği defterdir.
10. (…) Kabahat eylemleri kayıt defteri doğrudan veya herhangi bir ihbar veya şikâyet
üzerine kabahat türünden eylem sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca karar verilecek
evrakın ve infaz işlemlerinin kaydedildiği defterdir.
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Soruşturma defteri
Kabahat defteri
Esas defteri
Adli kontrol kararlarının kaydına
mahsus defter
Hapis ve tazyik defteri
Denetimli serbestlik genel
A
B
C
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Soruşturma defteri
Kabahat eylemleri kayıt defteri
Esas defteri
İnfaz defteri
D
A
D
C

MODÜL DEĞERLENDİRME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
D
Y
Y
Y
D
Y
D
Y
D

64

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA











3717 sayılı Kanun
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki
Kanun
4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu
5326 sayılı Kabahatler Kanunu
Türk Medeni Kanunu
Cumhuriyet Başsavcılıkları Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem
Hizmetleri Yönetmeliği
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
TURGUT M. Fuat. Eğitimde Ölçme Değerlendirme, Ankara. 1998
www.portal.mso.adalet.gov.tr.
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