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UYAP Sorgu Modülü 
Uyap avukat portalından duruşma ve safahat sorgulaması yapılıp hızlı bir şekilde Hukuk Partner sistemine ve föylere 
aktarılabilir.  

Menü Yetkisinin Verilmesi 
Bu modülü kullanacak kullanıcılar için "Ortak Menü Yetkileri" ekranından Uyap sorgu menüsüne yetki verilmelidir. 

 

1- Uyap Portalına Bağlanmak 
Yetkiniz verildikten sonra Hukuk Partner’den Uyap Sorgu modülüne geçin. E-İmza cihazınızı bilgisayarınıza takın 3. Seçenek 
olan Uyap Aracılığıyla Giriş’i seçin. İmzala seçimi ile Uyap’a girişinizi yapın. Dilerseniz e-Devlet ile de giriş yapabilirsiniz. 
Ancak aşamalar biraz daha uzundur. 1. Seçeneği kullanmayın, çünkü yeni bir web tarayıcısı safyası açarak program dışına 
çıkarsınız.  
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2- Uyap Duruşma Sorgusu 
Uyap Avukat Bilgi sistemine giriş yaptıktan sonra Duruşma Sorgusu için üst menüdeki Duruşma Sorgula düğmesine 
tıklayın.  

 
 

Sorgulama işlemi 2 aylık dönem için yapılmaktadır. İlk olarak bir aylık zaman aralığındaki duruşmalar, ardından 2. Ay 
aralığındaki duruşmalar sorgulanır. Sorgulanan yeni duruşma bilgisi ekrana getirilir. 

 

 

Yukarıdaki örneğimizde 1. Ayda 5 yeni duruşma 2. Ayda 1 yeni duruşma sorgulanmıştır. Sonuç en son aşağıdaki gibi 
bildirilmiştir.  

 



 5 

3- Hukuk Partner’e Sorgulanan Duruşmaların Aktarımı 
Bulunduğunuz Sorgu Sekmesinden Aktarım sekmesine geçiniz (1) Ardından Uyap’tan sorgulanan verileri aşağıdaki gibi 
ekrana listeleyebilmek için “Bekleyen Duruşmaları Listele” düğmesine tıklayın. Uyap’tan sorgulanmış henüz aktarılmamış 
kayıtlar aşağıdaki gibi listelenecek ve Hukuk Partner’e uygunluğu konusunda bilgi verilecektir. 
 

 
 

Uyap Sorgu Sonuçları aşağıdaki gibidir (3). 

2 adet aktarıma uygun: Hukuk Partnerde mahkeme ve esas numarası eşleşen 2 adet kayıt bulunmuştur. Sorunsuz 
aktarılacaktır. Yeşil renklidir. 

2 adet dosyası bulunamayan: Hukuk Partner’de esas numarası bulunmayan 2 adet kayıt bulunmuştur. Aktırılmayacaktır. 
Siyah renklidir. 

1 adet uyarı/hata olan: Mahkeme ve Esas bilgileri eşleşmeyen kayıtlar veya aynı esasdan iki dosya olması gibi durumlarda 
da program bu şekilde uyarı verecektir. Kırmızı renklidir ve aktarılmayacaktır. Uyarı bilgisi dikkate alınarak kayıtlarda 
düzenleme yapılmalıdır.  

1 adet İşlemi tanımlanamayan: Uyap’taki işlem türü Uyap Sorgu Modülü tarafından tanımlanamayan kayıt türleri içindir. 
Aktarılmayacaktır siyah renklidir.  

Bunun dışında karşılaşabileceğiniz diğer uyarılar aşağıdaki gibi olabilir:  

Zaten işlenmiş: Hukuk Partner’e manuel, önceden işlenmiş kayıtlar içindir. 

 

İlgili Avukatın Duruşma İlgili Avukatı olarak atanması 

Uyap’tan sorgulanan yeni duruşma tarihlerinin Hukuk Partner’e aktarım öncesinde yapılması gereken işlemdir.  Aktarıma 
uygun olana Yeşil renkli satırlar üzerinde Duruşma İlgili Avukat sütununda listeden ilgili avukat seçimi yapılır.  
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İlk kayıtta seçim yapıldıktan sonra diğer kayıtlarda tek tek seçim 
yapmamak için Sağ Tık menüsünü açın. Buradaki “Seçili Duruşmadaki 
Avukatı Tüm Avukat Seçilmemiş Satırlara Ata” seçimi ile seçilen avukatın 
diğer kayıtlara da otomatik olarak atanmasını sağlayabilirsiniz. 

Avukat seçimi yapıldıktan sonra Duruşma Tarihlerini Aktar düğmesine tıklayarak aktarımı başlatabilirsiniz. 

 

 Aktarıma uygun olan kayıtlar aktarılacak ve listeden çıkacaktır. 

 

Listeyi gereksiz kayıtlardan temizlemek için “Davası Bulunmayan Duruşmaları Listeden Çıkart Getirme” düğmesine 
tıklayabilirsiniz. 

 

Gelen uyarının onaylanması ile birlikte “Dosya Bulunamadı” durumunda olan kayıtlar listeden çıkarılacaktır. 

 

Böylece liste temizlenmiş olacaktır. 
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4- Safahat Sorgulama 
Uyap sistemi, Safahat sorgulama kısmında güvenlik kodu alanı olduğu için otomatik sorgulamaya imkan vermemektedir. 
Bu sebeple Safahat Sorgulama tarafı Uyap sistemi üzerinden kullanıcı tarafından manuel yapılmalıdır. Bunun için Sorgu 
sekmesinde Uyap ana ekranından Safahat menüsüne tıklayın.  

 

Sorgulama ekranında Yargı Türü, Safahat Türü ve Safahat tarihleri belirtildikten sonra Güvenlik Kodu alanını doldurun.  
Sorgula düğmesine tıklayarak sorgulama işlemini başlatın.  

 

Sorgulama işleminden sonra “Bulunan Kayıtlar” hakkında bilgili verilecek ve bu kayıtlar/safahatlar listelenecektir. 
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5- Sorgulanmış Safahatları Aktarma 
Listelenmiş olan safahat kayıtları “Sorgulanmış Safahatları Aktar” düğmesine tıklanarak Hukuk Partner’de Aktarım 
havuzuna alınır. 

 

Aktarım havuzuna alınan kayıtları listelemek için önce Aktarım sekmesine tıklayın (1) ardından 2. Olarak Safahat 
sekmesine tıklayın (2), üst pencerenin üzerinde yer alan “Bekleyen Safahatları Listele” düğmesine tıklayın(3). Kayıtlar 
listelendikten sonra Uyarı penceresiyle kayıtlar hakkında bilgilendirileceksiniz (4).  Son olarak Safahatları Aktar düğmesine  
tıklayarak ise buradaki safahat bilgilerini ilgili föylere aktarabilirsiniz. 
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Aktarım işlemi için “Safahatları Aktar” düğmesine tıklayın. Aktarım işleminin sonunda, föylere/dosyalara aktarılan 
safahatlara ilişkin bilgilendirme yapılır.  

 

Aktarılan Safahat kayıtlarını föylerden Safahat sekmesinden takip edebilirsiniz.  

 

6- Grup yaparak çalışmak, Listeyi panoya atmak ya da Excel Dosyası şeklinde 
kaydetmek. 

Gerek Yeni Duruşma Tarihlerinin sorgulandığı ekran olsun, gerekse Safahat sorgulama olsun bu ekranlarda istediğiniz 
sütuna göre grup oluşturarak çalışmanızı kolaylaştırabilirsiniz.  

Bu fonksiyonu kullanabilmek için ilgili sahanın üzerinde iken Sağ Tık yapın (1). Çıkan seçenekler içinden “Bu Sahaya Göre 
Grupla” seçimini tıklayın (2). Böylece ekrandaki liste kayıt durumuna göre gruplanacaktır. 
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Sorgu kayıtları ile ilgili çalışma ihtiyacı olursa ekrandaki bu listede Sağ Tık yapın ve Panoya kopyalama seçeneği ile 
istediğiniz uygulamaya Yapıştır yapın. Bunun yanı sıra yine Sağ Tık menüsünden faydalanarak listeyi excel dosyası olarak 
kaydedebilirsiniz. 

 


