E-Duruşma Nedir?
e-Duruşma sistemi avukatların bulundukları yerlerden online olarak taraf oldukları Hukuk Mahkemesi
duruşmalarına katılmalarını sağlamak için tasarlanmış olan sistemdir.

E-Duruşma İşleyişi


Avukat Portal veya CELSE Mobil uygulaması Duruşma Sorgulama menüsü üzerinden e-Duruşma
sisteminin aktif olduğu Hukuk Mahkemesi duruşmalarına “E-Duruşma Talebi” gönderilebilmektedir.



30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hukuk Muhakemelerinde Ses ve
Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmeliği gereği e-Duruşma
talepleri duruşma gününden en az iki iş günü önce mahkemesine gönderilmelidir.



Avukat Portal/CELSE üzerinden gönderilen E-Duruşma talepleri Heyetli Mahkemelerde Başkan,
Müstemir yetkili ve tek Hakimli mahkemelerde Hakim rollerine düşecektir.
e-Duruşma talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda duruşma saatinde e-Duruşma
yapılacaktır.
Mahkeme tarafından e-Duruşma başlatıldığında Avukat Portal/CELSE üzerinde Duruşma Sorgulama
menüsünde ilgili duruşma kaydında “Duruşmaya Katıl” butonu aktif olacaktır. Duruşmaya Katıl
butonu ile e-Duruşma konferansına bağlanılabilecektir.



e-Duruşmanın güncel Google Chrome tarayıcısı ile kullanılması önerilmektedir. Bağlantı sorunu
yaşanmaması için ortak kullanım olmayan bir internet bağlantısının kullanılması, e-Duruşmaya
bağlanılması sırasında internet ağını yoğun olarak kullanacak uygulamaların kapatılması, kamera ve
mikrofonu kullanan uygulamaların kapatılması e-Duruşma sisteminin sorunsuz kullanımı açısından
önemlidir.

E-Duruşma Kullanımı
e-Duruşma Talebi
e-Duruşma yapılabilmesi için öncelikle ilgili mahkemeye bir e-Duruşma talebi gönderilmesi
gerekmektedir. E-Duruşma talepleri Avukat Portal veya CELSE üzerinden “Duruşma Sorgulama”
ekranından gönderilebilmektedir.
Avukat Portal üzerinde “Duruşma Sorgula” menüsünden tarih aralığı ile duruşma sorgulaması yaptıktan
sonra gelen kayıt üzerinde “E-Duruşma Talebi” sütununda bulunan “Talep Gönder” butonu yer alacaktır.
Bu butona tıklandığında açılan gerekçe girişi alanına giriş yapılarak Onay işlemi ile talep
gönderilmektedir.

Talep gönder butonuna tıkladıktan sonra açılan Gerekçe girişi paneli

Gerekçe girildikten sonra Onay işlemi ile E-duruşmaya katılma talebi gönderilmektedir.

Talep gönderildikten sonra ilgili duruşma günü tekrar sorgulandığında henüz Kabul/Ret işlemi
yapılmamış ise talep durumu “Talep Değerlendiriliyor” olarak gözükmektedir.

E-Duruşma Talebinin Mahkeme tarafından Değerlendirilmesi
Talebin gönderildiği mahkeme Hakimi tarafından e-duruşma talebi değerlendirme işlemi yapılmaktadır.
Talebin kabul edilmesi durumunda Avukat Portal üzerinden yapılan sorgulamada talep durumu “Talep
Kabul edildi” olacaktır. Ret işlemi yapıldı ise yönetmelikte belirlenen ret açıklaması ile birlikte talep
durumu “Talep Ret edildi” olacaktır.

E-Duruşmaya Bağlanılması
Duruşma günü Mahkeme tarafından duruşma zaptı hazırlanıp e-Duruşma başlatıldığında Avukat Portal
“Duruşma Sorgulama” ekranı üzerinde “Duruşmaya Katıl” butonu aktif olacaktır.
Bu butona tıklandığında e-Duruşma konferansına bağlanılabilecektir.

Duruşmaya Katıl butonuna tıklandığında açılan Google Chrome tarayıcısında kamera ve mikrofon
erişiminin sağlanabilmesi için gerekli izinlerin verilmiş olması gerekmektedir.

Gerekli izinler verildikten sonra e-Duruşmaya bağlantı sağlanır. e-Duruşmaya bağlanıldığında öncelikle
Ayarlar penceresi açılmaktadır.
Ayarlar penceresinde Kamera, Mikrofon ve Ses Çıkışı kaynakları seçimi yapılabilir, bu donanımların
çalışıp çalışmadığı kontrol edilebilir.

Ayarlar ekranında Kamera, Mikrofon ve Ses Çıkışı kontrolü yapıldıktan sonra Tamam butonu ile
e-Duruşmaya devam edilir.

Duruşma sona erdiğinde Ayrıl butonu ile (

) e-Duruşma sonlandırılır.

Duruşma zaptının onay işlemleri tamamlandıktan sonra dosya sorgulama menüsü üzerinden Duruşma Zaptına
ulaşılabilmektedir.

Duruşma Takip Ekranı
Avukat Portal/CELSE Duruşma Takip ekranı üzerinden vekil olarak kayıtlı olunan dosyanın duruşmasından önce kaç
duruşma kaldığı ekrandan takip edilebilmektedir.

e-Duruşma mahkeme tarafından başlatıldığında CELSE Mobil Uygulaması üzerinden bildirim de gönderilmektedir.
Bildirimin gönderilebilmesi için Bildirim Ayarları Menüsünden e-Duruşma bildirimi aktif hale getirilmelidir.

Bildirim örneği;

CELSE Mobil Uygulaması üzerinden E-Duruşma Kullanımı
CELSE Mobil uygulamasından e-Duruşmaya bağlanmak için öncelikle e-Duruşma mobil uygulamasının telefona
kurulması gerekmektedir.
Android ve IOS için e-Duruşma uygulamalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Bu uygulama e-Duruşmaya
bağlanabilmek için bir aracı uygulamadır, uygulama CELSE üzerinden “Duruşmaya Katıl” butonuna tıklandığında
aktif olmaktadır.
Android - iOS

e-Duruşma Talebi
e-Duruşma talebi Duruşmalarım menüsünden gönderilmektedir.

Bu ekrandan e-Duruşma talebi gönderilecek duruşmanın seçilebilmesi için öncelikle ilgili tarih aralığı seçilerek
sorgulama yapılır.

Sorgulama sonucu gelen duruşmalarda eğer ilgili birimde e-Duruşma sistemi kurulu ve aktif ise ”e-Duruşma Talep”
butonu yer alacaktır.
Bu butona tıklandığında e-Duruşma talebi gönderilebilecektir.

e-Duruşma Talep butonuna tıklandığında öncelikle talep metni içeriği girilebilecek alan açılmaktadır.
Bu alana talep metni yazılarak Gönder butonuna tıklanır.

E-Duruşma Talep Formu Tebliğ Metni onaylanarak Talep gönderimi yapılır.

E-Duruşma Talebinin Mahkeme tarafından Değerlendirilmesi
e-Duruşma Talebi gönderildiğinde mahkeme tarafından henüz değerlendirilmemiş ise durumu “e-Duruşma Talep
Değerlendiriliyor” olacaktır. Talep kabul veya ret edildiğinde bu alandan talep durumuna ulaşılabilecektir.

E-Duruşmaya Bağlanılması
Duruşma günü Mahkeme tarafından duruşma zaptı hazırlanıp e-Duruşma başlatıldığında CELSE “Duruşmalarım”
ekranı üzerinde “Duruşmaya Katıl” butonu aktif olacaktır.
Duruşmaya Katıl butonuna tıklandığında e-Duruşma konferansına bağlanılabilecektir.

e-Duruşma Bağlantısı

ADALET BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
https://edurusmabilgi.adalet.gov.tr/

