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HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ MODÜLLERİ

Nedir?

Temel Amacı

Başbakanlık ve bakanlıklar ile Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat 
taslakları ile Başbakanlık tarafından intikal ettirilen kanun tekliflerini inceleyerek 
Mevzuat Modülü üzerinden e-İçişleri’ne kayıt edilmesini ve arşivlenmesini; Bakan-
lık kuruluşları ve valilikler tarafından sorulan konular ile hukuki, mali, cezai sonuç 
doğuracak işlemler hakkında hukuki görüşlerin Görüş Modülü üzerinden hazırlan-
masını ve takibinin yapılmasını; Bakanlık aleyhine ya da Bakanlıkça idari yargı merci-
lerinde açılan davalara ilişkin olarak dosyaların Muhakemat Modülü üzerinden kayıt 
edilmesini, Dava Takip Modülü üzerinden ilgili birimlere online dosya havalesinin 
yapılmasını ve bu davalara ait ödeme bilgilerinin Tazminat Modülü üzerinden takip 
edilmesini ve tüm bu veri girişlerinin İstatistik Modülü üzerinden raporlanmasını 
sağlayan modüller setidir.

2009 yılında Hukuk Müşavirliği ile yapılan analiz çalışmaları doğrultusunda 5 adet 
modül geliştirilmiş ve uygulamaya alınmış, ancak 2010 yılında gelen talep üzerine 
yapılan analiz çalışmaları sonucunda modüllerde genel olarak, 

•	 Evrak arama kontrollerinin bulunmaması, 
•	 Tazminat, avukat ücret hesaplama işlemlerinde ve dava dosya takibi 

kayıtlarında eksik veri girişlerinden dolayı problem yaşanması, 
•	 İstatistiki verilerin raporlanamaması,

Gibi eksiklikler tespit edilmiştir.

2012 yılı içerisinde Tazminat Modülü üzerinde çalışmalar  yapılarak istatistiki form-
ların alınması sağlanmış, Muhakemat sayfaları, Mevzuat-Görüş sayfaları ve Tazminat 
Bürosu sayfaları üzerinde iş akışını kolaylaştıracak güncellemeler yapılmış, 4483 sayılı 
Kanunla ilgili görevlerin yürütülmesine ilişkin iş akışları ve istatistiki raporlar yeniden 
oluşturulmuş, Adres Sorgulama Sistemi Hukuk Müşavirliği sayfasına entegre edilmiş-
tir.

e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi kapsamında, Hukuk Müşavirliği’nin 
yürüttüğü dava dosya takip, tazminat takip, mevzuat ve görüş işlemlerinin elektronik 
ortamda yapılmasını ve raporlanmasını, ilgili işlemlerde güvenliğin ve hızın en üst 
seviyede tututulmasını sağlamaktır.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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•	 İdari yargı mercileri nezdinde açılan ve Bakanlığın taraf olduğu davaların 
dosya kayıtlarının e-İçişleri üzerinde tutulabilmesi,

•	 Memur ve diğer kamu personeli yargılama sonuçlarına bağlı olarak Bakanlık 
birimlerinden veya dış kurumlardan gelen soruşturma yazılarının ve ilgili 
dosya bilgilerinin Hukuk Müşavirliği’ne ulaşması itibariyle dosya kaydının 
açılabilmesi,

•	 Bakanlığın bağlı ve merkez birimlerinin hazırlamış olduğu kanun, tüzük, 
yönetmelik ve yönergelere ilişkin görüşlerin alınabilmesi ve Bakanlığı 
ilgilendiren her türlü mevzuatın takip edilerek arşivlenebilmesi,

•	 Girişleri yapılan dava dosya bilgilerini içeren kayıtlardaki tazminat ve avukatlık 
ücretleri bilgilerinin elektronik ortamda tutulabilmesi,

•	 Muhakemat dava dosya rücu ve ödeme bilgileri istatistiklerinin sistemde 
tutulabilmesidir.

•	 İlgili mevzuatların,  yargı kararlarının ve hukuki görüşlerin elektronik ortamda 
arşivlenmesi, en kısa zamanda en doğru ve güncel bilgiye ulaşılması,

•	 Kaydedilen dava dosya bilgilerinin doğru, eksiksiz ve güncel olarak tutulması,
•	 Veri gizliliğinin  ve güvenliğinin sağlanması,
•	 İstatistiki raporların elektronik ortamda alınması,
•	 Klasik kağıt süreçlerinin oluşturduğu maliyetlerin ortadan kaldırılmasıdır.

İşlevleri

Kamu Yararı
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Bakanlığın bağlı ve merkez birimlerinin hazırlamış olduğu kanun, tüzük, yönetmelik 
ve yönergelere ilişkin görüşlerin alınmasını ve Bakanlığı ilgilendiren her türlü mevzua-
tın takip edilerek arşivlenmesini, mevzuat ve görüş hakkında görevlendirilmiş Hukuk 
Müşaviri ve dosyayla ilişkili evrak bilgilerinin tutulmasını sağlayan modüldür. 

Mevzuat Modülünde amaç, Bakanlığın bağlı ve merkez birimlerinin hazırlamış ol-
dukları kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici işlemlere ilişkin gö-
rüşlerin alınmasını ve yürürlük işlemlerinin takip edilmesini, Bakanlıkta yapılan mev-
zuat çalışmaları ile ilgili düzenli ve sürekli bir arşiv oluşturulmasını, resmi yazışma ile 
gelen taleplerin açılan mevzuat kaydı ile eşleştirilerek takibinin yapılmasını, mevzuat 
ile ilgilenen müşavir bilgisinin tutulmasını, hazırlanan mevzuat dosyasının kayıt ile 
ilişkilendirilmesi işlemlerinin sistem üzerinde yapılmasını ve girilen kayıtların elekt-
ronik ortamda takip edilmesini, raporlanmasını ve güncellenebilmesini sağlamaktır.

Görüş Modülünde amaç, Başbakanlık, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuru-
luşları tarafından sorulan hukuki konular hakkında görüş bildirilmesini, hukuki gö-
rüş oluştururken ihtiyaç halinde Başbakanlık, bakanlıklar, Bakanlık merkez ve bağlı 
kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin alınmasını, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan dava-
larda, ilgili kamu kurumları tarafından istenmesi halinde savunmaya ya da temyize 
gidip gitmemeye esas olmak üzere görüş bildirilmesini, Bakanlığı ilgilendiren yargı 
kararlarının ve hukuki görüşlerin elektronik ortamda arşivlenmesini, takip edilmesini, 
raporlanmasını ve güncellenebilmesini sağlamaktır.

•	 Gelen ve giden evrak tarihi, sayısı, numarası, mevzuat çıkış tarihi gibi kriterlere 
göre mevzuat ve görüş kaydının aranabilmesi,

•	 Evrak, gönderen kurum, mevzuat türü ve görüş niteliği bilgilerine göre 
mevzuat kaydının elektronik ortamda yapılabilmesi,

İşlevleri

Temel Amacı

MEVZUAT VE GÖRÜŞ MODÜLLERİ

Nedir?

•	 Mevzuat kayıtlarının detayına girilerek güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi,
•	 Mevzuat istatistik raporunun alınabilmesi,
•	 Evrak, ilgili müşavir, görüş ile ilgili mevzuat bilgilerine göre görüş kaydının 

elektronik ortamda yapılabilmesi,
•	 Görüş kayıtlarının detayına girilerek güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi,
•	 Görüş kaydının aranabilmesi,
•	 Görüş istatistik raporunun alınabilmesidir.

Böylece; Bakanlığımızı ilgilendiren mevzuat ve yargı kararları ile hukuki görüşlerin 
elektronik ortamda arşivlenebilmesi ve güncellenebilmesi, mevzuatta meydana gelen 
değişikliklerin günlük olarak izlenebilmesi, mevzuat istatistik raporu ve görüş istatis-
tik raporunun istenilen tarih aralığında alınabilmesi, mevzuat ve görüş verilerinin giz-
liliğinin ve güvenliğinin sağlanması, klasik kağıt süreçlerinin ve yarattığı maliyetlerin 
ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.
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İdari yargı mercileri nezdinde açılan ve Bakanlığın taraf olduğu davaların dosya kayıt-
larının elektronik ortamda tutulmasını sağlayan modüldür.

 “Muhakemat Dava Dosyası Kayıt, Muhakemat Dava Dosyası Arama ve Muhakemat 
Dava Listesi Raporları Alma” işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesini sağla-
maktır.

•	 Davaya ait taraflar, dava safahatı, dava esas değişikliği, kararlar, avukatlar, 
duruşmalar, ödemeler, ekli dosyalar, rücu aşaması ve bağlantılı dava dosyaları 
bilgilerinin kaydedilebilmesi,

•	 İstenilen kriterlere göre dava dosyalarının aranabilmesi, ilgili kayıtların 
detayına girilerek yeni kayıt, güncelleme ve silme işlemlerinin yapılabilmesi,

•	 Dava dosya kayıt sayfasına taraflar bilgisinin kaydedilebilmesi,
•	 Dava safahatı sayfalarında son yapılması gereken işlem tarihinin otomatik 

olarak alınabilmesi,
•	 Dava listesi raporunun alınabilmesi,
•	 Dava  safahatı durumlarına ait evrak bilgileri ile ilişkilendirme yapılabilmesinin 

sağlanmasıdır.
Böylece; dava listesinin ayrıntılı olarak güncel ve hızlı bir şekilde raporlanması, dava 
dosya arama işlemi ile esas yıl ve numarasına göre mükerrerlik kontrolünün yapılması, 
dava dosyalarının, dava listesinin gizliliğinin ve güvenliliğinin sağlanması, klasik kağıt 
süreçlerinin ve yarattığı maliyetlerin ortadan kaldırılması, dava dosyasının kaydedil-
mesinde zorunlu alan kontrolü yapılarak verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olması 
amaçlanmıştır.

İşlevleri

Temel Amacı

MUHAKEMAT MODÜLÜ

Nedir?
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Memur ve diğer kamu görevlilerinin yargılama sonuçlarına bağlı olarak, Bakanlık bi-
rimleri veya dış kurumlardan gelen soruşturma yazılarının ve ilgili dosya bilgilerinin 
Hukuk Müşavirliği’ne ulaşması itibariyle dosya kaydının oluşturulduğu, tebliğ ve teb-
ligat takip işlemlerinin elektronik ortamda yapıldığı modüldür. 

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a 
göre yürütülen soruşturma dosyaları ile ilgili işlemlerin elektronik ortamda yapılma-
sını sağlamaktır.

•	 4483 sayılı Kanun kapsamında dosya kayıtlarının elektronik ortamda 
açılabilmesi,

•	 Kayıt edilen kriterlere (karar tarihi, sayısı, ilgili ad soyad, dosya no, gelen evrak 
tarihi, sayısı bilgileri) göre dosya arama işleminin yapılabilmesi, 

•	 Ek karar eklenebilmesi,
•	 Dosyaya ait “Safhalar, İlgililer, İtiraz Edenler, Şikâyetçiler, Müşavirler, Evraklar 

ve Dosyalar “ gibi bilgilerin kaydedilebilmesi,
•	 Yeni dosya kayıt ekleme, mevcut dosya kayıtları üzerinde güncelleme ve silme 

işlemlerinin yapılabilmesidir.
Böylece; 4483 sayılı Kanun uygulamaları ile ilgili verilerin elektronik ortamda tutul-
ması ile verilere kolay erişimin sağlanması, bilgilerin güncel tutulabilmesi, klasik kâğıt 
süreçlerinin ve yarattığı maliyetlerin ortadan kaldırılması, veri gizliliğinin ve güvenli-
ğinin sağlanması amaçlanmıştır.

İşlevleri

Temel Amacı

4483 MODÜLÜ

Nedir?
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Girişleri yapılan dava dosya bilgilerini içeren kayıtlardaki tazminat faiz oranları ve 
avukatlık ücretleri bilgilerinin elektronik ortamda tutulmasını sağlayan modüldür. 

Muhakemat Bürosunda girişleri yapılan dava dosyalarının işlemleri tamamlandığın-
da, avukatlık ücretlerinin ve tazminat faiz oranlarının hesaplanmasını ve sistemde tu-
tulmasını sağlamaktır.

•	 Avukatlık ücret oranları ile ilgili kayıt ve güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi,
•	 Tazminat faiz ve oranları ile ilgili  kayıt ve güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi,
•	 Birden fazla avukatlık ücreti işleminin hesaplanabilmesi ve veri tabanında 

saklanabilmesi,
•	 Dava dosya araması yapılarak istenilen dava dosyaları için “Avukat Ücret 

İşlemleri” ve “Tazminat Faiz İşlemleri” hesaplamalarının yapılabilmesi,
•	 İlama bağlı borç raporunun alınabilmesidir.

Böylece; tazminat ve avukatlık ücreti bilgilerinin güncel tutulabilmesi ve bu verilerin 
gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması, borç raporunun alınabilmesi, zamandan tasar-
ruf sağlanması, klasik kağıt süreçlerinin ve yarattığı maliyetlerin ortadan kaldırılması 
amaçlanmıştır.

İşlevleri

Temel Amacı

TAZMİNAT MODÜLÜ

Nedir?
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Muhakemat istatistik  (tazminat faizleri, avukatlık ücretleri ve rücu istatistiği)  ve öde-
me yapılan dava dosyası bilgilerinin listelenmesini sağlayan modüldür.

Elektronik ortamda muhakemat ve ödeme bilgileri istatistiklerine erişilebilmesinin 
sağlanmasıdır.

•	 Yıl bazında birimlere göre ödenen tazminat miktarları, avukatlık ücretleri, 
rücu durumu bilgilerinin listelenebilmesi, 

•	 Ödeme yapılan dava dosyalarının listelenebilmesidir.
Böylece; İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerin yıllık muhakemat istatistik verilerinin 
ve ödeme yapılan dava dosya bilgilerinin  güncel olarak listelenebilmesi, zamandan 
tasarruf sağlanması, klasik kağıt süreçlerinin ve yarattığı maliyetlerin ortadan kaldırıl-
ması amaçlanmıştır.

İşlevleri

Temel Amacı

İSTATİSTİK MODÜLÜ

Nedir?
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Muhakemat, Mevzuat, Görüş, 4483, Tazminat modülleri için veri tanımlarının yapı-
labildiği ve mahkeme bilgilerinin, safha tiplerinin, karar tiplerinin, safahat tiplerinin, 
dava dosya kodlarının ve dava dosya konularının dinamik olarak kullanıcı tarafından 
tanımlanabildiği modüldür.

Muhakemat, Mevzuat, Görüş, 4483, Tazminat modülleri için gerekli verilerin kulla-
nıcı tarafından anlık olarak tanımlanabilmesinin sağlanmasıdır.

•	 Yeni bir mahkeme eklenebilmesi, var olan mahkeme bilgilerinin 
güncellenebilmesi ve mahkeme adına göre arama yapılabilmesi,

•	 Safahat tiplerinin eklenebilmesi, güncellenebilmesi ve safahat tipine göre 
arama yapılabilmesi,

•	 Karar tiplerinin eklenebilmesi, güncellenebilmesi ve karar tipine göre arama 
yapılabilmesi,

•	 Safha tiplerinin eklenebilmesi, güncellenebilmesi ve safha tipine göre arama 
yapılabilmesi,

•	 Dava dosya kodlarının eklenebilmesi, güncellenebilmesi ve dava dosya 
kodlarına göre arama yapılabilmesi,

•	 Dava dosya konularının eklenebilmesi, güncellenebilmesi ve dava dosya 
konularına göre arama yapılabilmesidir. 

Böylece; Muhakemat, Mevzuat, Görüş, 4483, Tazminat modülleri için gerekli verile-
rin güncel, doğru, eksiksiz tutulması, girilen verilere kullanıcı tarafından anlık olarak 
ulaşılabilmesi ile zamandan tasarruf sağlanması amaçlanmıştır.

İşlevleri

Temel Amacı

PARAMETRELER MODÜLÜ

Nedir?


