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... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 
... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
... ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
 
 

Bilindiği üzere; Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) soruşturma, kovuşturma 
ve davalar ile diğer adli ve idari işlemlerde kullanılması sayesinde, bu işlemlerin etkin, 
verimli, hızlı, düzenli, şeffaf ve usul ekonomisine uygun biçimde yürütülmesi amacıyla, 
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca 10/11/2011 tarihli ve (124/1) No’lu 
“UYAP uygulamaları” konulu Genelge yayımlanmıştır.  

Keza, ağır ceza merkezlerinde oluşturulan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) 
sayesinde, ifade alma ve sorgu işlemleri ile duruşmaların video kaydına alınması; Cumhuriyet 
başsavcılığı veya mahkemenin yargı çevresi dışında bulunan veya mahkemede hazır 
bulunamayan kişilerin (şüpheli, sanık, tanık, şikâyetçi, katılan vs.) video konferans yoluyla 
dinlenilmesi ve ifadelerinin kayda alınması imkânı sağlanmıştır. 

Öte yandan, soruşturma ve kovuşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya 
mahkemece dinlenilmesine gerek görülen kişilerin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi 
kullanılarak dinlenilmesi, kayda alınması, saklanması ile bunun için gerekli teknik altyapının 
kurulmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından 
çıkarılan 20/09/2011 tarihli ve 28060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında 
Yönetmelik”te bu Sistemin kullanılmasına ilişkin teknik esaslar belirlenmiştir.  

Ayrıca, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca çıkarılan 14/12/2011 
tarihli ve (150) No’lu “Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)” konulu Genelgede bu 
Sistemin kullanılmasında izlenecek usul ve yönteme dair kurallara yer verilmiştir.   

Bu itibarla,  
Yazı ekinde gönderilen düzenleyici işlemlerde yer alan usul ve esaslara uyulması 

konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi ile keyfiyetin hâkim ve Cumhuriyet savcıları 
ile adliye personeline duyurulmasını rica ederim. 
 
 

Ahmet HAMSİCİ 
Başkanvekili 

 
EKLER: 
1- Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim  
Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik 
2- (124/1) No’lu “UYAP uygulamaları” konulu Genelge 
3- (150) No’lu “Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi  
(SEGBİS)” konulu Genelge 



 
 
DAĞITIM: 
Gereği:      Bilgi: 
-Cumhuriyet başsavcılıklarına   -HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığına 
-Adli yargı ilk derece mahkemesi                  -Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına  
 adalet komisyonu başkanlıklarına 
-Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet  
-Başsavcılıklarına 
-Bölge idare mahkemesi başkanlıklarına 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


