ARASINAV ÖNCESİ GÜMÜŞ NOT

ULUSAL YARGI AĞI PROJESĠ 1
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığının merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandırmayı, güvenilirliğini arttırmayı ve kurumu kâğıtsız ortama taşımayı hedefleyen bir bilgi sistemidir.



UYAP I bakanlık merkez birimlerini
UYAP II ise taşra birimlerini kapsamaktadır.

5070 sayılı Elektronik Ġmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen
veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.
Sayısal imza, günümüzde yüksek güvenlik gereksinimini karşılamada kullanılan tekniklerden biri olan ve
her insanın parmak izi kadar benzersiz olarak ancak sanal dünyada kullanılan kimlik belirtecidir.
DOKÜMAN YÖNETĠM SĠSTEMĠ: Temel işlevleri arasında her türlü veri, bilgi ve belgeyi otomatik yön tanımlama ile
anında ilgili makamlara ulaştırılmasını sağlamak ve yetki tanımları ve kanunlar çerçevesinde iş akış yönetimini sağlamak olan sistemdir.

UYAP doküman yönetim sisteminin desteklediği formatlar (otomatik olarak açılan dosya formatları): “tif”,
“tiff”, “jpeg”, “jpg”, “gif”, “txt”, “text”, “xml”, “udf”, “pdf”, “doc”, “rtf”, “xls”, “ppt”, “zip”, “rar” bu formatların dışında oppenoffice doküman desteği de mevcuttur.
Büro Evrak Sorgusu: Büro evrak sorgusu ekranında kullanıcıların birim bazında işlem yapılan evraklar sorgulanabilir.
UYAP Editör, UYAP’ın kelime işlemcisidir.
UYAP kapsamında hâkim ve savcılar başta olmak üzere tüm adli ve idari yargı, ceza infaz kurumları personeline birer adet @adalet.gov.tr uzantılı e-posta adresi tahsis edilmiş ve kullanıma sunulmuştur.
HABERCĠ: Messenger programı yerine kullanılmak üzere Haberci programı geliştirilmiş ve kurum mensuplarının
kullanımına açılmıştır.

Ġnternet, en genel anlamı ile dünyadaki milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan ve aralarında bilgi alışverişine
olanak sağlayan büyük bir ağdır.
EXTRANET: Kurumların bünyesindeki bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmak amacıyla oluşturulan
ağdır.

Loglama: UYAP bilgi sistemini kullanan kullanıcıların sistem üzerindeki hareketlerinin Kullanıcı Adı, Bilgisayar Adı, Mac Adresi, IP numarası, Tarih-Saat, Ekran, Değişiklik bazında kayıt altına alınmasıdır.

Sınav öncesinde son tekrar için hazırladığımız bu Gümüş Not;
Altın Notlar ve Altın Sorular kaynaklarımızdan hazırlanan öğrencilerimizin anlayacağı şekilde kısaltılarak sizlere sunulmuştur.
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3 kez hatalı şifre girilmesi durumunda kullanıcı hesabı kilitlenmekte ve yarım saat sonra otomatik olarak
açılmaktadır.
Ağ Güvenliği: Sistemin ağ güvenliği, her lokasyonun çıkışında tüm bağlantıları kontrol eden güvenlik duvarı yazılımı (Firewall) ile sağlanmaktadır.
SERBEST KÜRSÜ: Hâkim ve savcılar ile yargı personelinin hukuksal, mesleki, kültürel vb. konularda aralarında
tartışması ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri amacıyla oluşturulan Serbest Kürsü iletişim platformu UYAP kapsamında hizmete sunulmuştur.
UYAP üzerinden yapılan işlemlerin onayında kullanılan elektronik imza; ıslak imza ile aynı yasal yükümlülükleri taşımaktadır.
UYAP’IN AMAÇLARI:
 Hızlı, etkin, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama mekanizması oluşturulmasını
sağlamak,
 Her türlü idari faaliyetler ile denetim, teftiş ve soruşturmanın hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak,
 Doğru ve tutarlı bilginin mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde istenilen zamanda hızlı ve kolayca elde
edilmesini ve paylaşımını sağlamak,
 İş süreçlerinin hızlandırılmasını, elektronik arşivin oluşturulmasını, avukatların ve vatandaşların yargı hizmetlerinden İnternet aracılığıyla daha hızlı ve daha kolay yararlanmalarını sağlamak.

E-Devletin 4 ana vurgusu şunlardır:
1. Bilişim teknolojilerinin stratejik kullanımı
2. Vatandaş ve kurumlarla elektronik ortamda iletişimde bulunmak
3. Verimliliği, şeffaflığı ve kalkınmayı sağlamak
4. Yeniden yapılanma

Sınav öncesinde son tekrar için hazırladığımız bu Gümüş Not;
Altın Notlar ve Altın Sorular kaynaklarımızdan hazırlanan öğrencilerimizin anlayacağı şekilde kısaltılarak sizlere sunulmuştur.
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