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 Kararlar Bilgi Bankası Web Uygulaması bireysel 
başvuru kararlarına ilişkin verilerin pek çok filtre 
seçeneği ile taranabilmesine imkân sağlayan bir 
uygulamadır. 



 

 Ana sayfa iki ana bölümden oluşmaktadır. 

 “1” numaralı bölümde “Kelime Ara”, “Karar 
Kimlik Bilgileri” ve “İnceleme Sonuçları” olmak 
üzere 3 kategoride birbiriyle ilişkili filtreler yer 
almaktadır. 

 “2” numaralı bölümde bireysel başvurulara 
ilişkin kararlar her sayfada 10 karar olacak 
biçimde filtresiz olarak listelenmektedir. 
Filtreleme işlemlerinin yapılması sonrasında, bu 
alanda filtreleme sonucu çıkan kararlar 
listelenmektedir. 



 

 “1” numaralı alanda bulunan “ARA” butonu, 
filtrelerde seçim yaptıktan sonra arama 
yapılmasını sağlamaktadır. 

 “2” numaralı alanda yer alan “TEMİZLE” butonu, 
filtrelerin temizlenmesi ve aramanın sıfırlanması 
için kullanılmaktadır. 

 “3” numaralı alanda listelenen kararların “Karar 
Tarihi” ve “Başvuru Tarihi” butonları ile eskiden 
yeniye ve yeniden eskiye doğru sıralanması 
sağlanmaktadır. “4” numaralı alanda, hiçbir 
filtreleme yapılmamışsa Kararlar Bilgi 
Bankasında yer alan toplam karar sayısı,  
filtreleme yapılmışsa filtrelemeden sonra 
bulunan karar sayısı görüntülenmektedir.  

 “5” numaralı alanda listelenen karara ait 
“Başvuru Adı”, “Başvuru Numarası”, “Karar 
Türü”, “Kararı Veren Birim”, “Başvuru Tarihi”, 
“Karar Tarihi” ve “Başvurunun Konusu” bilgileri 
yer almaktadır. 

 “6” numaralı alandaki buton ile sayfada 
görüntülenen karar listesinin, “5” numaralı 
alanda görüntülenen bilgileri içeren çıktısı 
alınabilmektedir. 



 

FİLTRELER – Kelime Ara 
 

 Sayfanın sol bölümünde yer alan filtrelerden ilki 
“Kelime Ara” filtresidir. 

 “Kelime Ara” filtresi ile kararın içinde geçen 
kelimeye göre arama yapılabilmektedir. Bu 
alanda ayrıca karar numarasına göre de arama 
yapılabilmektedir. 

 “1” numaralı alana aranacak kelime girilir ve 
“ARA” butonuna basılarak arama yapılır. 

 “2” numaralı alanda, arama sonucu bulunan 
karar sayısı bilgisi yer almaktadır. 

 “3” numaralı alanda, bulunan karar içinde 
aranan kelimenin kaç defa geçtiği 
belirtilmektedir. 

 “4” numaralı alanda, bulunan karar içinde 
“Kelime Sayısı”na göre sıralama 
yapılabilmektedir. 

 Resimdeki örnekte “muhtar” kelimesinin 241 
kararda yer aldığı ve en fazla yer aldığı kararın 
içinde 13 defa geçtiği görülmektedir. 



 

FİLTRELER – Detaylı Kelime Ara 
 

  “1” numaralı alanda yer alan “+” simgesine 
tıklanarak detaylı kelime ara seçenekleri 
görüntülenmektedir. 

 “Sözcüklerden Herhangi Birini Ara” isimli alanda 
birden fazla kelime yazılması halinde bunların 
geçtiği kararlar aranabilmektedir. 

 “Bu Sözcük/lerin Bulunmadığı Metinleri Ara” 
bölümünde bir veya birden fazla kelime 
yazılarak bu kelimelerin geçmediği karar 
aranabilmektedir. 

 Resimdeki örnekte “muhtar” kelimesinin geçtiği 
“köy” kelimesinin geçmediği 41 kararın 
bulunduğu ve “muhtar” kelimesinin en fazla yer 
aldığı kararda 13 defa geçtiği görülmektedir. 



 

FİLTRELER – Karar Kimlik Bilgileri 
 

 “1” ve “2” numaralı alanda, kararların “Başvuru 
Tarihi” ve “Karar Tarihi”ne göre filtrelenmesi 
sağlanmaktadır. İki tarih arasında ya da sadece 
başlangıç tarihi seçilerek bugüne kadar olan 
kararlar da listelenebilmektedir. 

 “3” numaralı alanda “Başvuru Adı”na göre 
filtreleme yapılmaktadır.  

 “4” numaralı alanda “Başvuru Yılı” ve/veya 
“Başvuru Numarası” seçilerek arama 
yapılabilmektedir. 

 “5” numaralı alanda “Birinci Bölüm”, “İkinci 
Bölüm” ve “Genel Kurul” olmak üzere 3 ayrı 
Birime göre arama yapılabilmektedir. 

 “6” numaralı alanda “İhlal”, “İhlal Olmadığı”, 
“Kabul Edilemezlik vd.” olmak üzere başvuru 
bazında karar türüne göre arama 
yapılabilmektedir. Bu alanda birden fazla karar 
türü seçilerek, filtre “veya” mantığı ile 
çalışmaktadır. 

 “7” numaralı alanda “Resmi Gazete Tarihi” 
ve/veya “Sayısı” girilerek arama 
yapılabilmektedir. 

 “8” numaralı alanda “Basın Duyuru” yapılan 
karara göre arama yapılabilmektedir. 

 Tüm bu filtreler kendi içerisinde birbiri ile ve 
diğer kategorilerdeki filtreler ile ilişkili olarak 
çalışmaktadır. 
 



 

FİLTRELER – İnceleme Sonuçları 
 

 “1” numaralı alanda “Hak ve Özgürlükler”e 
göre arama yapılabilmektedir.  

 “2” numaralı alanda “Müdahale İddiaları”na  
göre arama yapılabilmektedir.  

 “3” numaralı alanda başvurucunun iddiaları 
bakımından ulaşılan “Sonuçlar”a göre arama 
yapılabilmektedir.  

 “4” numaralı alanda “Giderim”e göre arama 
yapılabilmektedir.  



 

 
GÖRÜNTÜLEME EKRANLARI  
(KARAR METNİ – KARAR BİLGİ FORMU) 
 

 Filtreleme sonrası listelenen kararlardan birine 
tıklandığında “Görüntüleme Ekranları” 
açılmaktadır. 

 Bu ekranlar, “1” ve “2” numara ile gösterilen 
iki ana alandan oluşmaktadır. “1” numaralı 
alanda “Karar Metni”, “2” numaralı alanda ise 
“Karar Bilgi Formu” görüntülenmektedir. 

 “4” numaralı alandaki ok ile bir önceki kararlar 
listesi ekranına dönülmektedir. 

 “5” numaralı alandaki simge ile kararın, PDF 
formatının indirilmesi mümkündür. 

 Kararlar Word veya UDF olmak üzere iki farklı 
formatta veri tabanında yer almaktadır. “6” 
numaralı alanda gösterilen Word ya da UDF 
simgesi ile kararın o formatta indirilmesi 
sağlanabilmektedir. 

 “7” numaralı alandaki simge kararın çıktısının 
alınması sağlamaktadır.  
 
KARAR METNİ 
 

 “1” numaralı buton ile kararın PDF formatında 
görüntülenmesi sağlanmaktadır. Karar metni 
PDF formatında “3” numaralı alanda 
açılmaktadır. 



 

KARAR BİLGİ FORMU 
 

 Görüntüleme ekranlarından ikincisi ise karara 
ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı “Karar Bilgi 
Formu” ekranıdır. 

 Bu bölüm Karar Kimlik Bilgileri, Başvuru 
Konusu ve İnceleme Sonuçları olmak üzere üç 
ana başlıktan oluşmaktadır. 

 “1” numaralı alanda Karar Kimlik Bilgileri 
gösterilmektedir. 

  “2” numaralı alanda yer alan butonlar ile bir 
önceki ekranda olduğu gibi kararın PDF veya 
Word/UDF formatlarının indirilmesi 
mümkündür. 

 “3” numaralı alandaki buton ile “Karar Bilgi 
Formu” yazdırılmaktadır. 



 

 “1” ve “2” numaralı alanlarda Karar Bilgi 
Formunun ikinci ve üçüncü bölümleri olan 
“Başvuru Konusu” ve “İnceleme Sonuçları” yer 
almaktadır. 

 İnceleme Sonuçları kısmında incelenen hak, 
müdahale iddiası, sonuç ve giderim bilgilerine 
yer verilmektedir. Bu seçenekler itibarıyla 
birden fazla inceleme yapılmışsa bunlara ilişkin 
bilgiler ayrıca gösterilmektedir.  
 

 


