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Yargıda etkinlik ve verimliliğin sağlanması bakımından kanun yolu başvurusuna konu edilen
dosyaların mahkemeler tarafından ilgili mercie gönderilmesinde aşağıdaki usul ve esaslar
belirlenmiştir.
1- Dosyaların yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin ilgili hükümleri gözetilerek düzenlenmesi,
2- Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) bilgilerin dikkatli bir şekilde girilmesi, dilekçe,
tebliğ evrakı, bilirkişi raporu, kroki, talimat evrakı gibi dosyada bulunan ve taranabilen tüm belgelerin
UYAP'a kaydedilmesi ve evrak bilgilerinin içeriğine uygun olarak sisteme işlendikten sonra tüm itiraz,
istinaf ve temyiz işlemlerinin UYAP üzerinden yapılması, başvuru sahibine ücretsiz alındı belgesinin
verilmesi,
3- 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 56 ncı maddesinin
birinci fıkrası ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 1 sayılı Yargı Harçları Tarifesinin D/I-c maddeleri
gereğince, avukatlar tarafından sunulan vekâletname veya yetki belgesi asıl ve suretlerine Türkiye
Barolar Birliğince bastırılan pulun yapıştırılmamış ya da noksan yapıştırılmış veya vekâletname
suretinin aslına uygunluğu ilgili avukatın imzası ile onaylanmamış, onaylanmışsa da suret harcı
yatırılmamış ya da noksan yatırılmışsa bu eksikliklerin tamamlattırılması,
4- Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi hâlinde; dosyaların, istinaf kanun yolu
incelemesi için ceza mahkemesince bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına, Cumhuriyet
başsavcılığının aracı kılınmadan UYAP ortamında doğrudan gönderilmesi, Cumhuriyet Başsavcılıkları
ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin
22 nci maddesinde düzenlenen kanun yolu işlemlerinin UYAP esas kaydı sonrasında dosya gönderme
işlemi yapılırken otomatik olarak yerine getirildiğinin bilinmesi; ceza dosyalarının bölge adliye
mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığından toplu olarak mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına iade
edilmesi hâlinde mahkemelerine dağıtımının yapılması,
5- Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi hâlinde; dosyaların, temyiz kanun yolu
incelemesi için bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderilmesinde bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının aracı kılınmadan UYAP
ortamında doğrudan gönderilmesi, kanun yolu işlemlerinin UYAP esas kaydı sonrasında dosya
gönderme işlemi yapılırken otomatik olarak yerine getirildiğinin bilinmesi,
6- Fiziken gönderilmesi gereken her bir dava dosyasının ayrı zarf içerisine konulması, aynı zarf
içine birden fazla dava dosyasının konulmaması, ayrı zarf içinde olan dosyaların toplu olarak
gönderilebileceğinin bilinmesi,
7- Dosya gönderme formunun usulüne uygun şekilde doldurularak dosyanın dizi pusulasına
bağlanması,
8- Dava dosyalarının istinaf ve temyiz kanun yolu incelemesine tüm ekleri ile birlikte
gönderilip gönderilmediğinin (örneğin; birleştirilen, uyarlama yargılamasına konu olan, 466 sayılı
Kanun veya 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı maddeleri uyarınca açılan
tazminat davalarının konusunu oluşturan ceza dosyaları vs.), hükme dayanak yapılan belge (örneğin;
adli emanette kayıtlı bulunan sahtecilik suçuna konu çek, bono, diploma, kira sözleşmesi, vs.) ve

delillerin dosya arasında bulunup bulunmadığının denetlenmesi, eksikse dosya gönderilmeden
tamamlanması,
9- Sanık ve katılan ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını
alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunup duruşmaya usulüne uygun olarak davet edilmemiş
olanların yokluklarında verilen hükmün, bu kişilere hiç ya da usulüne uygun tebliğ edilmediği
anlaşılmışsa, istinaf/temyiz başvurusunda bulunmayanlara hükmün usulünce tebliği yaptırılıp buna
ilişkin belgeler ile verilmesi hâlinde istinaf/temyiz dilekçelerinin taranarak tüm bilgileriyle doğru
biçimde dosyaya eklenmesi,
10- 5271 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin altıncı ve 34 üncü maddelerinin ikinci fıkralarına
aykırı şekilde, yüze karşı ya da yoklukta verilen hükmün, anılan Kanun maddeleri uyarınca,
başvurulabilecek kanun yolu, merci, başvuru süresi ve şekli ile sürenin ne zaman işlemeye başlayacağı
hususları gösterilmek suretiyle, usulüne uygun olarak tebliği yaptırılıp buna ilişkin belgeler ile
verilmesi hâlinde istinaf/temyiz dilekçelerinin taranarak tüm bilgileriyle doğru biçimde dosyaya
eklenmesi,
11- Hükmün gerekçeli olarak tefhim edilmiş olmaması durumunda, istinaf/temyiz süre tutum
dilekçesi verilmiş olup da gerekçeli kararın tebliği istenmiş ise tebliğ edilip edilmediğinin takibi,
12- Kanun yolu incelemesinden gelen elektronik imzalı ilamın UYAP üzerinden dosya evrakı
olarak sisteme aktarılması ve gerekli işlemin yapılması,
Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.
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