ADALET BAKANLIĞI VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARASINDA BİLGİ
PAYLAŞIMI VE KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLARA
DAİR PROTOKOL

1- Taraflar
1.1. Adalet Bakanlığı
1.2. İçişleri Bakanlığı

2- Konu
2.1. Bu protokolün konusu Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında, e-devlet
kapsamında ve mevzuat çerçevesinde veri iletişim bağlantısı kullanılarak, bilgi paylaşım
esaslarını düzenlemektir.
3- Tanımlar
3.1. UYAP; Ulusal Yargı Ağı Projesidir.
3.2. Adalet Bakanlığı Bilgi Sistemleri; Adalet Bakanlığı Birimlerinin kullandığı bilgi
sistemleridir.
3.3. İçişleri Bakanlığı Bilgi Sistemleri; İçişleri Bakanlığı Birimlerinin kullandığı bilgi
sistemleridir.
4- Protokolün Amacı
4.1. Adalet Bakanlığı Bilgi Sistemleri (UYAP) ve İçişleri Bakanlığı Bilgi Sistemleri
arasında günün teknolojik imkânlarını kullanarak, Bakanlıkların mevzuatı gereği yürütmek
zorunda oldukları hizmetleri daha hızlı yürütebilmeleri amacıyla verilerin karşılıklı olarak
güvenli bir ortamda paylaşılması ve kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu suretle, gerek yargı
teşkilâtınca içişleri Bakanlığı birimlerine iletilmesi gereken bilgi ve belgelerin, gerekse içişleri
Bakanlığı birimlerinin yargı teşkilâtına iletmesi gereken bilgi ve belgelerin gecikmeksizin doğru
bir şekilde aktarılmasını sağlamak, e-devlet kapsamında veri paylaşımını temin etmektir.

5. İdari Esaslar
5.1. İlgili kurumlar tarafından sistemin işletimini ve koordinasyonu sağlamak amacıyla
koordinatör personel ve/veya birim belirlenir. Koordinatör personelin ve/veya birimin değişmesi
durumunda yapılan değişiklik resmi yazı ile derhal karşı tarafa bildirilir.
5.2. Taraflarca kullanılacak verilerde, Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve mevzuatta yer
alan özel hayatın gizliliğine ilişkin hükümler esas alınır.
5.3. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Bilgi Sistemleri üzerinden paylaşılan veri ve
bilgiler kurumların kendi ihtiyaç ve işlemleri haricinde başka kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslara
kullandırılamaz ve yayınlanamaz. Veriyi alan idare, aldığı bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini
korumakla yükümlüdür.
5.4. Taraflarca alınacak verilerin kullanılmasının hukuki sonuçları veriyi alan idarenin
sorumluluğundadır.
5.5. Diğer idarenin sisteme erişim için vereceği kullanıcı adları ve parolaların
gizliliğinden kullanıcı adı ve parolayı alan idare sorumludur.
5.6. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, ilgili birimlerinin sorgulamaya yetkili
personelini kendisi tespit eder ve karşı tarafa bildirir.
5.7. Sorgulama işlemleri ve sonuçlarına ait günlük kütük (log) kayıtları kurumsal bazda
tutulur ve bu kayıtlar kurumların yazılı talepleri üzerine diğer kuruma verilir.
5.8. Makama özel evrak ve bilgilerin, sistemde gerekli tedbirler alınarak ilgili makamdan
başkasının erişimine kapalı tutulduğu taraflarca garanti altına alınır.
5.9. Taraflar, hizmetin kesintisiz ve güvenli olarak sağlanması için gerekli tedbirleri alır.
Bunun için yapması gereken yatırımları yapar ve diğer taraftan ek yatırımlar için ücret talep
edemez.
5.10. Elde olmayan nedenlerle meydana gelen/gelecek aksamalar bir sorumluluk
doğurmaz. Ancak gecikmeksizin karşı tarafa bilgi verilir ve sorunun giderilmesi için gereken
çalışmaya derhal başlanır.
5.11. Taraflar, sistemin bakımı veya zorunlu kesinti yapılması gibi durumlarda, diğer
tarafın hizmetinde aksamaya sebep olmamak için azami gayret göstermeyi taahhüt eder. Sistemin
bakım ve zorunlu kesinti zamanı en az 3 gün önce karşı tarafa bildirilir.
5.12. Koordinasyon amacıyla, her iki Bakanlık birimlerince paylaşılan bilgiler her iki
Bakanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarına bildirilir.

5.13. Adli sicil kayıtları 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu çerçevesinde kullandırılır.

6- Teknik Esaslar
6.1. Veri paylaşımı için gerekli cihazlar kurumların kendileri tarafından temin edilecektir.
Gerektiğinde mevcut iletişim hızı arttırımı veya yeni hat tesisi tarafların karşılıklı mutabakata
varmaları üzerine yapılabilir.
6.2. Yazılım kullanımı ve veri aktarımı teknik personelin ortak alacağı kararlar
doğrultusunda sağlanacaktır. İdareler, kendi taraflarında ihtiyaç duyulan veriye erişme/paylaşma
servislerini hazırlamakla yükümlüdür. Mevzuatın izin verdiği ve taraflarca mutabakatla tespit
edilen sorgulama türleri temel alınarak talepler karşılanacaktır. Taraflar sonradan ihtiyaç duyulan
erişme/paylaşma servis ve yazılımlarını günün ihtiyaçlarına göre güncellenmek üzere talepte
bulunabilirler. Taraflardan birinin talebi, haklı bir gerekçe gösterilmedikçe diğer tarafça
karşılanır. Aktarılan verinin yapısı ve sunum şartları her iki kurum teknik ekiplerince ortak
çalışmalarla belirlenir. Taraf Bakanlıkların birimleri bu konuda Bakanlık Bilgi İşlem Daire
Başkanlıkları koordinatörlüğünde görüşerek mutabakat sağlarlar.
6.3. Taraf Bakanlık birimleri arasında güvenli bağlantılar sağlanıncaya kadar çevrim dışı
(off-line) veri paylaşımı yapılabilir. Ancak güvenli bağlantı çalışmaları tamamlandıktan sonra
çevrim içi (on-line) veri paylaşımı yapılacaktır.
6.4. Paylaşılacak verilerin içeriği, kapsamı ve paylaşım şekilleri bu protokol esasları
çerçevesinde taraf Bakanlıkların birimleri arasında yapılacak ek protokollerle belirlenir.
6.5. Yazılımla ilgili sorunlar, taraflarca, gerektiğinde karşılıklı destek vermek suretiyle
giderilir.
6.6. Protokol kapsamında Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, kendi tarafında hizmete
sunulan yazılım ve web servisleriyle ilgili eğitim ve dokümantasyon desteği verir. Bu eğitim ve
doküman desteği, yazılımda değişiklik olduğunda tekrarlanır.
6.7. Yazılım ve donanımların bakımı/onarımı, kurulu bulunduğu idarenin denetim ve
sorumluluğundadır.
6.8. Sistemin kurulum ve işletimi ile ilgili teknik konular, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı arasında protokol esasları
çerçevesinde yürütülecektir.

7- Genel Hükümler
7.1. İdareler, bu protokolde belirlenen hüküm ve şartlara uyarak akdin gereklerini yerine
getirmekle yükümlüdür.
7.2. Bu protokol, yapılacak yasal düzenleme veya taraflardan birinin protokolde taahhüt
edilen hizmet, donanım veya güvenlik konularından birini yerine getirmemesi durumunda
feshedilinceye kadar yürürlükte kalır.
7.3. Taraflarca, bu protokol kapsamında verilen hizmetler için herhangi bir sebeple bedel
talep edilemez. Böyle bir bedel talep edildiği takdirde protokol taraflarca tek taraflı olarak
feshedilebilir.
7.4. Tarafların gerek elde ettikleri bilgilerin gizliliğine ilişkin hukuki sorumlulukları,
gerekse protokolün yürütümünden doğan sorumlulukları tabi oldukları disiplin ve ceza mevzuatı
hükümlerine göredir.
7.5. Taraflarda tutulan verilerin ve bilgilerin doğruluğu esastır. Ancak veri ve bilgilerin
yanlışlığından kaynaklanabilecek hallerde sorumluluk, veriyi doğru tutmakla yükümlü birime
aittir.
7.6. Taraf Bakanlıkların birimleri arasında meydana gelen ihtilafları, Adalet ve içişleri
Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları çözüme kavuşturur.
7.7. Taraf Bakanlıklardan biri protokolün yürütümünü doğrudan ya da dolaylı olarak
engelleyecek tavır ya da hukuki düzenleme talebinde bulunamaz.
7.8. Protokol hükümlerine taraflardan birinin uymaması halinde diğer tarafın Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı yazılı bildirimde bulunur. 30 gün içerisinde sonuç alınamazsa diğer taraf fesih
hakkını kullanabilir.
7.9. Duyuruları her idare kendi içinde yapar.
7.10. Tarafların protokol süresince tebligatları kabul edecekleri adresleri aşağıdadır.
ADALET BAKANLIĞI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI,

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
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Bakanlıklar/ANKARA

Hipodrom/AN KARA

7.11. Taraflardan birinin tebligat adresinin değişmesi halinde adres değişikliği 5 (beş) iş
günü içinde karşı tarafa bildirilir,

aksi takdirde eski adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

8. Geçici Hükümler
8.1. Bu protokolün yürürlüğe girmesinden itibaren Adalet Bakanlığı Birimleri ile içişleri
Bakanlığı Birimleri arasında daha önce imzalanmış olan protokoller iptal olur. Ancak veri
paylaşımı ve kullanımı bu protokol hükümleri çerçevesinde devam eder.
9- Yürürlük
9.1. İş bu protokol 5 (beş) sayfa, 9 ana madde ve 41 alt maddeden ibaret olup imzalandığı
tarihte yürürlüğe girer. 21/112006
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Abdülkadir AKSU

Adalet Bakanı

İçişleri Bakanı

