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ÇOCUK TESLİMİ ÖDEME KARARI EKRAN KULLANIMI 

 

 

 UYAP ekranlarında yapılan güncelleme ile “Harç ve Kasa > Çocuk Teslim Ödeme Kararı” 

ekranı oluşturulmuştur. Ekran kullamına ilişkin bilgiye aşağıda yer verilmiştir.  

 Çocuk Teslim Ödeme Kararı ekranı şuan için sadece İcra Müdür ve Müdür Yardımcılarına 

açılmış olup, İcra Memurlarına tanımlama yapılmasına yönelik başvuru yapılmış, ancak henüz sonuç 

alınamamıştır.  

 

 

Şekil 1 Çocuk Teslim Ödeme Ekranı 

 

  Çocuk Teslimine İlişkin Ödeme Kararı düzenlenmesinde aşağıda yer alan sıralamaya göre 

düzenlenmesi gerekmektedir. Bu sıralama şu şekildedir.  

 

 

“Şablon Seçimi > Onay Listesinin Düzenlenmesi > Sarfların Eklenmesi > T.C./Vergi Kimlik Nu Ekleme 

> Alacak Kişi Ekleme > Onay” 

 

1. Şablon Seçimi 
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  İcra Sarf Karar adında UYAP tarafından otomatik olarak eklenen şablon bulunmakta ise de 

mevcut şablonda teslim tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle kanun 

değişikliği ve teslim tarihlerini de içerir tarafımdan oluşturulan aşağıdaki şablonları kullanabilirsiniz.  

 Şablon oluşturma sonrasında sarf kararı hazırlayacak olmanız halinde, eklemiş olduğunuz 

sarf kararı şablonunu seçiniz.  

 

 

Özelleştirilen Sarf Ödeme Kararı Şablonu 

T.C. 

il_Ilce 

mahkemeAdi 

 

ÖDEME KARARI 

ESAS NO : esasNo_DegisikIsNo 

 

  Yukarıda dosya numarası yazılı Müdürlüğümüz dosyasında Çocuk Teslimi | Çocukla Kişisel 

İlişki Kurulmasına ilişkin mahkeme kararının, mahalle gidilerek infaz işlemi yapılmış olmakla,  

 7343 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile  

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununa, "Giderlerin Karşılanması" başlıklı, 41/H maddesi eklenmiş olup, 

eklenen madde uyarınca, çocuk teslimine ilişkin tüm giderlerin Adalet Bakanlığı bütçesinden 

karşılanması hüküm alınmış olup, yer alan düzenleme ile eklenen geçici 2 madde ve 3717 Sayılı Adli 

personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol gideri ve Tazminat verilmesi hakkındaik kanun 

hükümleri gereğince, işleme katılan Müdürlüğümüz personeline ve Aksaray Adliyesi Adli Destek ve 

Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce görevlendirilen uzman / öğretmen'e aşağıda yazılı bedellerin 

ödenmesine karar verilmiştir.   tarih 

 

Teslim Tarihi  : (TESLİM TARİHİNİ MUTLAKA YAZALIM) 

ÖDENECEK TUTARIN 

 Niteliği Miktarı      Kime Ödeneceği          Tc Kimlik No 

  ucretinNiteligi  bosluk1miktari paraT      odemeYapilacakKisininAdiSoyadi      tcnosu 

Ödemeye Esas Toplam Miktar : bosluk2toplamEmekMesaiMiktari 

 

İmza 
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2. Onay Listesinin Düzenlenmesi 

İcra Sarf Kararını onaylayacak İcra Müdür veya Müdür Yardımcısını seçiniz.  

   

3. Sarflar 

 

  Ekranda sağ tarafta yer alan “Sarfllar” tuşuna basınız. Karşınıza “Sarf Seçme” ekranı 

gelecektir. Bu ekranda her bir işlem için ayrı ayrı ekleme yapmanız gerekmektedir. Örneğin memur 

için yapacağınız bildirim girişi için ayrı, uzman için yapacağınız bildirim girişi ayrı olmak üzere 

ekrana her işlemde tamam ile kapatıp yeniden girmeniz gerekmektedir.  

 

 

Şekil 2- Teslime Çıkan Memur İçin Sarf Ekleme 

  Teslim için görevlendirilen memur için miktar olarak “64,45.TL.” yazılarak ekle tuşuna 

basılarak sarf bilgisi sağ tarafa eklenir ve tamam tuşuna basıldığında, sarf bilgisi “Sarf Ücret 

Hesapları” ekranına eklenir.  

  Uzman için aynı işlem tekrarlanır.  
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Şekil 3- Görevlendirilen Uzman'a Ücret Ödenecek ise Uzman’a Sarf Ekleme 

 

  Teslim için görevlendirilen uzman’a ücret ödenecek olması halinde miktar olarak 

“117,72.TL.” yazılarak ekle tuşuna basılarak sarf bilgisi sağ tarafa eklenir ve tamam tuşuna 

basıldığında, sarf bilgisi “Sarf Ücret Hesapları” ekranına eklenir.  

  ATGV aracı bulunmayan veya görevlendirilmeyen durumlarda, taksi ücreti ödemesi de aynı 

şekilde yapılarak sarflar kısmından eklenir.  
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Şekil 4- Sarflar Eklendikten Sonra Sarf Ücreti Hesaplama Ekranına Atılan Sarflar 

4. T.C./Vergi Kimlik No Ekle – Alacak Kişi Ekle 

  İlk olarak yukarıda Şekil-4’de yer alan Sarf Bilgileri listesindeki “64,45.TL”lik sarf seçilerek, 

alt kısımda yer alan TC/Vergi Kimlik No Ekleme tuşunun karşısındaki alana, çocuk teslimi işlemini 

yapan personelin T.C. Kimlik numarası bilgisi girilir ve “T.C./Vergi Kimlik No Ekle” tuşuna basılır. Daha 

sonra “Alacak Kişi Ekle” kısmının karşısında yer alan alana “Teslim işlemine giden personelin “Adı 

Soyadı ve Unvanı” yazılarak “Alacak Kişi Ekle” tuşuna basılır.  

  İkinci olarak yukarıda Şekil-4’de yer alan Sarf Bilgileri listesindeki “117,72.TL”lik sarf seçilerek, 

alt kısımda yer alan TC/Vergi Kimlik No Ekleme tuşunun karşısındaki alana, görevlendirilen uzman 

veya psikolog, sosyal çalışmacı vs.nin T.C. Kimlik numarası bilgisi girilir ve “T.C./Vergi Kimlik No Ekle” 

tuşuna basılır. Daha sonra “Alacak Kişi Ekle” kısmının karşısında yer alan alana “Teslim işlemi için 

görevlendirilen uzman, sosyolog, sosyal çalışmacı vs.nin “Adı Soyadı ve Unvanı” yazılarak “Alacak 

Kişi Ekle” tuşuna basılır. 

 

5. Onay 

  Yukarıda yer alan işlemler tamamlandıktan sonra sağ alt köşe de yer alan “Kaydet” tuşuna 

tıklanır. Tıklama dan sonra yukarıda “Onay ve Belge Düzenle” tuşları açılacaktır. Buradan evrak 

düzenlenerek e-imza ile imzalanıp onaylanır. Onay sonrasında düzenlenen sarf kararı ilgili 

Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü ekranlarına düşmekte olup, aynı zamanda haciz 

bildirim raporlarına da yansımaktadır.  


