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TÜ RK İY E BARO LA R BİRLİĞİ BAŞKAN LIĞ INA

A vukat Portal üzerinden icra dairelerine gönderilen tüm talepler; sorgu, haciz ve buna benzer 
içeriklerden oluşan m üzekkereler ile gelm ekte iken, son yapılan güncellem eler ile birlikte U Y A P’a 
entegrasyonu sağlanan haciz ve sorgu talepleri yönünden tanım lı hale getirilm iştir. Talep yazı olarak 
değil bizzat avukat portaldan sorgu yapılarak ve sorgu neticesinde tespit edilen mal ve hakların haczinin 
talep edilm esi sağlanarak pratik hale getirilm iş olup UYAP safahatında açılan talebin takibi yapılabilir 
hale gelm iştir.

Eski ekranda A vukat Portal'a entegre edilen robot yazılım lar vasıtasıyla bir avukatın herhangi bir 
dairedeki dosyalarına seçm iş olduğu bir şablon talebi birkaç saniye içerisinde dosyanın durum una 
bakılm aksızın "‘takipsiz, infaz, vazgeçm e, kesinleşm em iş, vb.” açm asının m üm kün olduğu, (pandemi 
süreci nedeniyle bir e-im za ile 5 dk ’da bir talep açılm aktadır) bu kapsam da da icra dairelerinde gereksiz 
iş yoğunluğunun oluştuğu, tek bir m üzekkere içerisinde gelen talebin bir kısm ının kabulü bir kısm ının 
reddi yada dosya durum u itibariyle tam am en reddi gereken taleplerde red kararı yazm ak için bile kabul 
kararından daha uzun bir süre em ek sa rf edilebildiği görülm ektedir.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel M üdürlüğünce yeni ekranın oluşturulm ası, kullanılm ası ve 
halen yeni tip taleplerin eklenerek geliştirilm eye devam edilm esine karşın avukatların tanım lı talep 
ekranını kullanm am aları ya da bu ekranla birlikte eski ekranı kullanm aya devam  etm eleri ve taleplerin, 
yeni ekrandan açılm asına rağmen robot yazılım larla eski ekrandan da m ükerrer olarak açılm ası nedeniyle 
söz konusu yazılım ların yapılış am acına aykırı olarak iş yükünün daha da arttığı durum lar m üşahede 
edilm ektedir.

Y oğunluğun azaltılarak avukat taleplerinin daha hızlı sonuçlanm ası am acı ile yeni oluşturulan 
talep ekranının kullanılm ası, eski ekrandan m ükerrer taleplerin gönderilm em esi konusunda gerekli 
hassasiyetin gösterilm esine yönelik duyuruların yapılm ası hususu bilgilerinize rica olunur.
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