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1. MÜVEKKİL 
1.1. MÜVEKKİL KAYIT OLUŞTURMA 

Müvekkiller gösterilen şekilde sisteme kayıt olmaktadır. Anasayfadaki ‘Müvekkil Girişi’ butonundan 
aşağıdaki menü açılır. Bu menüden şekildeki 1 numaralı alanda bulunan ‘KAYIT OLUN’ bağlantısına 
tıklanarak yeni kayıt işlemi başlatılır. 

 

Daha sonra aşağıdaki müvekkil kayıt ekranı gelmektedir. Buradan GSM numarası girilerek kayıt için 
numara doğrulaması gerçekleştirilir. 
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Telefon numarası doğru bir şekilde girildikten sonra ekranda aşağıdaki gibi bir uyarı belirecektir. 

 

Uyarı sonrasında müvekkile ait şifre bilgisi müvekkilin cep telefonuna kısa mesaj olarak gönderilecektir. 
Mesajda gelen şifre ile ilgili ekrandan sisteme giriş yapılır. 

  

 



Başa Dön          6 
 

1.2. YENİ RANDEVU OLUŞTUR 
Sol menüde bulunan ‘YENİ RANDEVU OLUŞTUR’ menüsünden yeni randevu oluşturulmaktadır. 
Randevu oluşturma işlemi aşama aşama görseller ile anlatılacaktır. Bu kısımda sistem tarafından 
belirlenen süre kısıtlaması vardır. Diğer müvekkillerin de aynı avukattan randevu alabileceği göz 
önünde bulundurulduğunda karışıklık oluşmaması açısından süre kısıtlaması oluşturulmuştur. Randevu 
oluşturma için ayrılan süre aşılırsa aşağıdaki gibi bir uyarıyla karşılaşılmaktadır. Bu durumda sistem, 
müvekkili otomatik olarak randevu oluşturma adımlarının başına döndürmektedir. 

 

1. Adım: Avukatın Durum Kontrolü 

Aşağıdaki görselde işaretli alanlardaki durumlar avukatın müsaitlik durumunu belirtmektedir. 
‘Çevrimiçi’ durumunda olan bir avukat için hemen randevu alınabilmektedir. Avukatın 
‘Görüşmede’ olması durumu bir sonraki randevu zaman diliminde randevu kabul edebileceğini 
belirtmektedir. Avukatın ‘Çevrimdışı’ olması durumu ise avukat ile ‘hemen görüşme’ 
yapılamayacağını, yalnızca ileri tarihli randevu alınabileceğini ifade etmektedir.  
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2. Adım: Avukatını Seç 

İlgili bölümden randevu alınmak istenen avukat ‘SEÇ’ butonuna tıklanarak seçilmiş olunur. 

 

Daha sonra sayfanın alt kısmında ‘Görüşme Zamanı Belirleme’ ekranı çıkmaktadır. Bu kısımda 
Görüşme Süresi ve Görüşme Tarihi belirlenmektedir. Sistemi kullanmakta olan hukuk bürosunun panel 
üzerinden belirlediği 10-20-30-60 dakikalık görüşme süreleri seçilebilmektedir. Bu süreler TBB 
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 20. maddesi uyarınca sisteme standart olarak aktarılmıştır. Sürelerde 
yönetici avukatın paneli üzerinden değişiklik yapılabileceği gibi; 2020 yılı TBB Avukatlık Asgari Ücret 
Tarifesi üzerinden büroda sözlü danışma esas alınarak standart olarak sisteme aktarılmış olan danışma 
ücretinin üzerinde bir danışma ücreti ile de online hukuki danışmanlık hizmeti verilebilir. 
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Görüşme Süresi seçildikten sonra iki seçenek sunulmaktadır. Bunlar; ‘Hemen görüşmek istiyorum’ ve 
‘İleri bir tarihte görüşmek istiyorum’ seçenekleridir. Hemen görüşmek istiyorum seçeneği seçildiğinde, 
avukatın müsait olma durumuna göre en yakın randevu saati sistem tarafından otomatik seçilmektedir. 
11:45’te ‘Hemen görüşmek istiyorum’ seçeneği ile oluşturulan bir randevuda seçilen avukat müsait ise 
görselde görüldüğü üzere 12:00’a randevu oluşturulabilmektedir. 

 

Diğer seçenek olan ‘İleri bir tarihte görüşmek istiyorum’ seçeneği seçildiğinde ekranda yer alan 
Randevu Takviminden görüşülmek istenilen zaman dilimi seçilerek randevu oluşturulabilir. Daha sonra 
‘Devam Et’ butonuyla Randevu oluşturmanın 2. Adımı olan Uyuşmazlık Bilgileri kısmına geçilir. 
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3. Adım: Uyuşmazlık Bilgileri 

Bu adım uyuşmazlık türünün belirtileceği ve varsa avukata iletilmek istenen dosyaların gönderileceği 
kısımdır. Görseldeki 1 numaralı kısma uyuşmazlık türü (Örneğin; boşanma, nafaka, kasten yaralama 
vb.)  bilgileri yazılabilir. Müvekkil, 2 numaralı alana dosya veya dosyalarını yükleyebilir. Dosyalar; 3 
numaralı şekildeki gibi sürükle bırak yöntemiyle yüklenebileceği gibi, 4 numaralı linke tıklanarak dosya 
seçmek suretiyle de yüklenebilir. Bu işlemler müvekkilin avukat ile görüntülü görüştüğü sırada da 
gerçekleştirilebilmektedir. Canlı görüşme sırasında dosya paylaşımı konusuna gitmek için tıklayınız. 

 

Sistem, müvekkilin elindeki evrakın fotoğrafını çekerek yüksek çözünürlüklü bir şekilde avukata 
göndermesine imkan tanımaktadır. İşlemler aşağıdaki görseldeki menüden gerçekleştirilmektedir. 
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Aşağıdaki görselde yüklemesi tamamlanmış dosya görünmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken 
dosyaların yüklenme durumudur. 3 numaraları kutucukta görülen ‘Yükleme işlemi tamamlandı’ ibaresi 
görüntülendikten sonra diğer işlemler tamamlandıysa ‘Devam Et’ butonuna tıklanarak bir sonraki adıma 
geçilebilir. 

 

4. Adım: Ödeme Bilgileri 

Ödeme Bilgileri adımında testlerinizi gerçekleştirmek adına ilgili açıklamaları okumanız önerilir. Test 
kredi kartı bilgileri bu adıma geldiğinizde otomatik olarak ekranda yer alacaktır. Kart doğrulama ekranı 
için uyarıları dikkatle okuyup istenilen bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir. 
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Sayfanın devamında E-Serbest Meslek Makbuz Bilgileri kısmı yer almaktadır. Bu kısmın doldurulması 
zorunlu değildir. Profildeki bilgiler güncel durumda ise sistem otomatik olarak profil bölümünden 
bilgileri çekmektedir. Profildeki bilgiler güncel değil ve bu nedenle bilgiler gelmemişse aşağıdaki 
işaretli alandan manuel olarak ekleme yapılabilmektedir. Daha sonra ‘Devam Et’ butonuyla Onay 
sayfasına geçilir. 

 

5. Adım: Onay 

Onay sayfasında önceki aşamalarda girilen bilgilerin özeti gösterilmektedir. Bilgiler incelenerek 
yanlışlık varsa önceki adımlara geri dönülerek düzeltme yapılabilir. Bilgiler doğru ise ‘İşlemi Tamamla’ 
butonuyla kart onay sayfasına yönlendirme gerçekleştirilir. 
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Görseldeki onay sayfasında kart doğrulama kodu olarak küçük ‘a’ harfi yazılmalıdır. Onay başarılı bir 
şekilde gerçekleştikten sonra müvekkil, Randevu Onay sayfasına yönlendirilmektedir. 

 

Görseldeki uyarı görüldükten sonra randevu başarılı bir şekilde oluşturulmuştur.  “Görüşme Bekleyen 
Randevularım” kısmından müvekkil randevularını görüntüleyebilir. 
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Eğer kart doğrulama işlemi başarısız olursa ekranda aşağıdaki gibi bir uyarı görülecektir. Bu durumda 
kart bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz. Hata devam ediyor ise 1 numaralı şekildeki kısımdan 
‘Onayla’ butonuyla işleminize devam edebilirsiniz veya 2 numaralı şekildeki ‘Destek’ kısmından 
yardım alabilirsiniz. 

 

 
1.3. GÖRÜŞME BEKLEYEN RANDEVULAR 

Randevu oluşturulduktan sonra ‘Görüşme Bekleyen Randevularım’ sekmesinden oluşturulan 
randevular görüntülenmektedir. Aşağıdaki görselde ilgili sayfa örneği görülmektedir. 2 ve 4 numaralı 
şekillerde randevunun durumu görülmektedir. Durum ‘Randevu Zamanı Bekleniyor’ durumundayken 
yapılabilecek işlemler şunlardır; 

x Paylaşılan Dosyalar 

x E-Serbest Meslek Makbuz 

x Randevu İptal 

Eğer durum 4 numaralı şekildeki gibi ‘Bağlantı Bekleniyor’ ise   ilgili butondan Canlı Görüşme 
Sayfasına geçilmektedir. 
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1.3.1. Paylaşılan Dosyalar 
 İlgili bağlantıya tıklanarak avukat ile paylaşılan dosyalara ulaşılmaktadır. Paylaşılan Dosyalar 

ekranı aşağıdaki görselde gösterilmiştir. 

 

 

1.3.2. E-Serbest Meslek Makbuzu 

İlgili bağlantıya tıklanarak e-serbest meslek makbuz çıktısına ulaşılmaktadır. Örnek Makbuz 
aşağıdaki görselde gösterilmiştir. 
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1.3.3. Randevu İptal 
Alınan randevular randevu saatinden 2 saat öncesine kadar  butonuna tıklanarak iptal 
edilebilmektedir. İptali onaylanan randevu sonrasında para iadesi müvekkilin kartına iade edilmektedir. 
Olumsuz olma durumunda aşağıdaki gibi bir uyarı ekrana gelecektir. Bu durumda randevu iptali 
yapılamamaktadır. 

 

Randevu iptali yapılabildiği zaman diliminde olunduğunda ekrana aşağıdaki gibi bir uyarı gelmektedir. 
‘Evet, Randevuyu İptal Et’ butonuna tıklandığında ekrandaki gibi bir onay kutusu belirecektir. Eğer 
randevu iptal edilmek istenmiyor ise ‘İptal’ butonuyla işlem iptal edilir ve randevu zamanında görüşme 
gerçekleştirilebilir. 

 

Randevu iptali başarılı bir şekilde gerçekleştikten sonra müvekkile SMS yoluyla bilgilendirme mesajı 
gönderilmektedir. Aşağıdaki görselde mesaj örneği verilmiştir. 
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1.3.4. Canlı Görüşme 
Durumu ‘Bağlantı Bekleniyor’ olan randevulardaki  ikonuna tıklanarak canlı görüşme sayfasına 
geçilmektedir. Canlı görüşme ekranı aşağıdaki görseldeki gibidir. 

 

1.3.4.1. Görüntümü Gizlemek İstiyorum 
Avukat ile yapılacak görüşmede görüntü gizlenmek istendiği durumda yukarıdaki görseldeki 1 numaralı 
butona tıklanmalıdır. Daha sonra ekranda aşağıdaki gibi bir uyarı belirecektir. 
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‘Onayla’ butonuna tıklanıp görüşmeye başlandığında müvekkilin görüntüsü aşağıdaki gibi 
oluşturulacaktır. 

 

 

1.3.4.2. Kamera ve Mikrofon İzni 
‘Görüşmeye Başla’ butonuna tıklandıktan sonra kullanılan tarayıcı, kamera ve mikrofona erişim izni 
isteyecektir. Görüşme yapabilmek için bu izinlerin verilmesi gerekmektedir. 
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1.3.4.3. Canlı Görüşme Esnasında Dosya Paylaşımı 
Avukat ile yapılan canlı görüşme esnasında avukat müvekkile ya da müvekkil avukata belge 
gönderebilmektedir. Randevu oluşturma sırasında gönderilen dosyalar ise otomatik olarak bu kısma 
aktarılmaktadır. Aşağıdaki görseldeki 2 numaralı alana, paylaşılmak istenen dosya; sürükle-bırak 
şeklinde ya da alanın içerisindeki bağlantıdan dosya seçme yöntemiyle yapılabilir. Dosya seçme 
yönteminde evrakın sistem üzerinden fotoğrafı çekilerek avukata gönderilmesi durumunda çözünürlük 
düşmeksizin aktarımı sağlanmaktadır. Paylaşılan dosyalar 3 numaralı alanda görüntülenmektedir. 

 

1.4. TAMAMLANMIŞ RANDEVULAR 
Bu kısımda avukat tarafından durumu tamamlandı olarak değiştirilen görüşmelerin ayrıntıları 
görüntülenmektedir. ‘İşlemler’ kısmındaki bağlantılardan görüşme ile ilgili Paylaşılan Dosyalar, E-
Serbest Meslek Makbuzu ve avukat ile yapılan Canlı Görüşme Kaydı bilgilerine ulaşılabilmektedir.  
Canlı görüşme kaydı özelliği opsiyoneldir. Senaryolar hukuk bürolarına özel olarak tasarlanmaktadır. 
Paylaşılan Dosyalar ve E-Serbest Meslek Makbuz örneği Görüşme Bekleyen Randevularım kısmında 
verilmiştir. Örnekleri görmek için bağlantılara tıklayınız. 
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Görseldeki 1 numaralı bağlantı ile avukat ile yapılan Canlı Görüşme Kaydı izlenebilir. Bunun için 
yapılması gereken aşamalar aşağıda anlatılmıştır. Öncelikle açılan sayfada ilgili randevuya ait yapılan 
görüşmeler listelenmektedir. ‘Oluştur’ bağlantısına tıklanarak canlı görüşme kaydı oluşturma isteğinde 
bulunulmalıdır. 

 

İstek yapılan kaydın durumu ‘Oluşturuluyor’ olarak değişmektedir. Kaydın oluşturulma süresi ortalama 
10 dakikadır. Bu süre sonunda ilgili bölümden ilgili kayıta ulaşılabilir. 
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Kayıt oluşturulduktan sonra durum ‘İzle’ olarak değişir. ‘İzle’ bağlantısından kayıt izleme sayfasına 
ulaşılır. 

 

İlgili canlı görüşme kayıt ekranı aşağıdaki görseldeki gibidir. Müvekkil istek doğrultusunda görüşme 
öncesinde görüntüsünü gizleyebilmektedir. 
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1.5. PAYLAŞILAN DOSYALAR 
Paylaşılan Dosyalar kısmında randevular seçilerek ilgili randevuya ait avukat ile paylaşılan dosyalar 
görüntülenebilir. ‘Tümünü Seç’ seçeneğinden bütün randevularda paylaşılan dosyalar sorgulatılır. 
Randevular tarih, saat ve görüşme süresi belirtilerek ekranda seçenek olarak görüntülenmektedir. 

 

1.6. PROFİLİM 
1.6.1. Profilim 

Görseldeki 1 numaralı ‘Profilim’ bağlantısından müvekkil, profil ayarlarına ulaşabilmektedir. Bu kısım 
3 aşamadan oluşmaktadır. Müvekkil ‘Profilim’ kısmından kişisel bilgilerini görüntüleyebilmektedir. 
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1.6.2. Profil Güncelleme 
‘Profil Güncelleme’ kısmından kişisel bilgiler güncellenebilir. Kişiye özel profil resmi seçilip sisteme 
yüklenebilir. 

 

Güncelleme başarılı olduğunda görseldeki gibi bir onay kutucuğu çıkacaktır. ‘OK’ butonuna tıklanarak 
güncellemelerin onaylanması gerekmektedir. 
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Profil güncellemesine onay verildikten sonra son bilgiler aşağıdaki görseldeki gibidir. 

 

1.6.3. Ödeme Geçmişi 
‘Ödeme Geçmişi’ sekmesinden bu zamana kadarki yapılan görüşmelerin ödemeleri ve durumları 
görüntülenebilir. 
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2. AVUKAT 
xxxx.avukatjet.com adresinden Avukat Girişi bağlantısına tıklanarak, size SMS ile iletilmiş olan TBB 
Sicil No ve şifre bilgileri ile sisteme giriş gerçekleştirilmektedir. 

 

 

2.1. RANDEVU TAKVİMİ & AJANDASI 
Sisteme giriş yaptıktan sonra anasayfada aylık randevu takvimi görülmektedir. Sol menüdeki 1 numaralı 
ikon üzerinden avukat profil ayarları düzenlenebilir. 2 numaralı kısımda avukata ait bu zamana kadarki 
toplam randevu sayısı gösterilmektedir. 3 numaralı kısımda görüşme bekleyen randevuların sayısı 
belirtilmektedir ve bağlantıya tıklandığında ilgili sayfaya yönlendirme işlemi gerçekleşir. 4 numaralı 
kısımda tamamlanan randevu sayısı görüntülenmektedir ve yine bağlantıya tıklandığında ilgili sayfaya 
yönlendirme işlemi gerçekleşmektedir. 5 numaralı kısımda ise ilgili avukatın müvekkillerden tahsil 
ettiği toplam tutar gösterilmektedir. 
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Önceki görselde seçilen aya ait tüm randevular gösterilmektedir. Aşağıdaki görselde ise yine tüm 
randevular ajanda görünümü ile gösterilmektedir. Solda bulunan ileri ve geri butonları ile aylık geçişler 
yapılabilmektedir. 

 

 

2.2. GÖRÜŞME BEKLEYEN MÜVEKKİLLER 
Sol menüde bulunan ‘Görüşme Bekleyen Müvekkiller’ menüsünden randevusu tamamlanmamış olan 
müvekkiller görüntülenmektedir. 1 Numaralı arama çubuğu alanından randevular arasında arama 
yapılabilmektedir. 2 numaralı alanda ise ekranda en fazla kaç randevu gösterileceği belirlenmektedir. 3 
numaralı alanda, görüntülenen liste için dosya işlemleri yapılmaktadır. Bunlar kopyala, Excel formatına 
dönüştür, PDF formatına dönüştür ve yazdır seçenekleridir. 4 numaraları  yenileme butonundan sayfa 
yenilenerek yeni oluşturulmuş randevu var ise ekrana düşmektedir. 5 numaralı alandaki butonlarda 
müvekkilin paylaştığı dosyalara canlı görüşme öncesinde erişme, Müvekkile SMS gönderme ve Canlı 
Görüşmeye Başla işlemleri yer almaktadır. 
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Aşağıdaki görselde  ilgili butonun işlevi gösterilmiştir. Seçilen alanlar gösterimden 
kaldırılmaktadır. Örneğin; aşağıdaki görselde ‘Müvekkil GSM ve ‘Durum & İşlem Zamanı’ alanları 
kapatılmıştır. 

 

2.2.1. Paylaşılan Dosyalar 

Paylaşılan Dosyalar ekranı aşağıdaki görseldeki gibidir.  Sağ menüde bulunan ilgili butondan 
paylaşılan dosyalar görüntülenebilmektedir. 

 

2.2.2. Müvekkile SMS Gönderme 

 Yandaki butondan müvekkile SMS gönderilebilmektedir. SMS gönderme ekranı aşağıdaki gibidir. 
1 numaralı alana gönderilmek istenen mesaj yazılıp Gönder butonuna tıklandığında gönderilmek istenen 
mesaj müvekkile SMS olarak gönderilmektedir. 
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Gönderme başarılı bir şekilde oluştuysa ekrana görseldeki gibi uyarı gelmektedir. 

 

2.2.3. Canlı Görüşmeye Başlama 
İlgili butondan canlı görüşme ekranına geçilmektedir. Randevu saati gelen müvekkillerle 

görüşme başlatmak için butona tıklanarak görüşme ekranına geçilmelidir. Canlı Görüşme Ekranı 
aşağıdaki görseldeki gibidir.  
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2.2.3.1. Süre Uzatma 
Süre Uzatma butonunun alt kısmındaki ok işaretinden uzatılmak istenilen süre miktarı seçildikten sonra 
butona tıklanarak ücretsiz bir şekilde süre uzatılabilir. Bu yetki yalnızca avukatta bulunmaktadır. 
Müvekkilin böyle bir yetkisi yoktur. Bağlantıda bir problem yaşandığı durumlarda hak olan süre verimli 
kullanılamadığından veya süreye ihtiyaç duyulduğunda avukat süreye ekleme yapabilmektedir. 

 

2.2.3.2. Avukat Davet Etme (2. Görüş Alma) 
Görüşme sırasında hukuk bürosunda görev yapmakta olan 2. bir avukatın görüşüne ihtiyaç 
duyulduğunda ‘Avukat Davet Et’ butonunun alt kısmındaki ok işaretinden sistemdeki çevrimiçi 
avukatlar listelenmektedir. Avukat seçimi yapılarak ‘Davet Et’ butonuna tıklandığında avukatın 
ekranına canlı görüşme istek bildirimi düşmektedir. Davet edilen avukat müsait ise onay vererek 
görüşmeye katılabilmektedir. 
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Davet edilen avukatın sistemine gelen uyarının görseli aşağıda verilmiştir. 

 

2.2.3.3. Müvekkil Uyarı 
Müvekkile bağlanması için iki şekilde uyarı gönderilebilir. Bunlardan ilki; 3 numaralı görseldeki 
’Müvekkili Bağlanması için Uyar’ butonuna tıklanarak gerçekleştirilir. Bu işlemde müvekkilin 
sistemine aşağıdaki görseldeki uyarı ‘sesli’ bir şekilde çıkmaktadır. 

 

Uyarılardan bir diğeri müvekkil sistemde değilse SMS olarak uyarmaktır. 4 numaralı görseldeki 
‘Müvekkile Bağlanması İçin SMS Gönder’ butonuna tıklandıktan sonra aşağıdaki görseldeki ekran ile 
karşılaşılmaktadır. İletilmek istenen mesaj içeriği uyarı olduğundan hazır şekilde gelmektedir. Mesaj 
içeriğinde değişiklik yapılabilmektedir. 
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Müvekkile gönderilen mesaj aşağıdaki görseldeki gibidir. 

 

2.2.3.4. Çevrimiçi Müvekkiller 
Aşağıdaki görseldeki 5 numaralı alanda sistemde randevusu olan ve çevrimiçi durumda olan 
müvekkiller listelenmektedir. 

 

2.2.3.5. Durum 
Randevu zamanı geldiğinde randevu durumu otomatik olarak ‘Randevu Zamanı Bekleniyor’ 
durumundan ‘Bağlantı Bekleniyor’ durumuna geçmektedir. Görüşme tamamlandıktan sonra durum 
avukat tarafından ‘Tamamlandı’ olarak değiştirilmelidir. 
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2.2.3.6. Ödeme Bilgileri 
Canlı görüşme Anasayfa görselinde 9 numaralı bölümde bulunan ₺ simgesine tıklanarak ödeme 
ayrıntılarına ulaşılmaktadır. Aşağıdaki görselde seçenekler gösterilmiştir. Bu kısımdan ‘Ödeme 
Detayları’ , ‘E-Serbest Meslek Makbuz Bilgileri’ ve ‘Ödemeyi İade Et’ gibi işlemler 
gerçekleştirilmektedir. 

 

Yukarıdaki görselde 1 numaralı alanda bulunan ‘Ödeme Ayrıntıları’ bağlantısına tıklandığında 
aşağıdaki ödeme ayrıntılarının bulunduğu ekran görüntülenmektedir. 
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2 numaralı seçenek olan E-Serbest Meslek Makbuz Bilgilerinin görüntülendiği ekran aşağıda 
gösterilmiştir. 

 

3 numaralı seçenek olan ‘Ödemeyi İade Et’ bağlantısına tıklandığında ekrana gelen onay kutusu 
görülmektedir. ‘Vazgeç’ butonuna tıklandığında iade işlemi iptal edilir. ‘Evet, tahsil edilmiş tüm 
ödemeyi iade/iptal et!’ butonundan ödeme iptal edilir. 

 

Aşağıdaki görselde işaretli alandan ödeme durumu görüntülenmektedir. Ödeme iptal edilmiş ise 
görseldeki gibi ‘Çekilen tutar iptal edilmiştir.’ yazısı ekranda görüntülenmektedir. 
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İade edilen ödeme işlemi sonrasında müvekkile sistem tarafından otomatik bilgilendirme mesajı 
gönderilmektedir. Aşağıdaki görselde bilgilendirme mesajı içeriği gösterilmiştir. 

 

2.2.3.7. Paylaşılan Dosya Alanları 
Aşağıdaki görseldeki 7 ve 8 numaralı alanlar paylaşılan dosya alanlarıdır. 8 numaralı alanda müvekkilin 
avukatı ile paylaştığı dosyalar bulunmaktadır. 7 numaralı alan ise avukatın müvekkili ile paylaştığı 
dosya alanıdır. Canlı görüşme esnasında da dosya paylaşımı yapılabilmektedir.  

 

2.2.3.8. Görüntü Gizleme 
Aşağıdaki görselde görüntüsünü gizlemek isteyen müvekkil ve avukatın görüşme ekranı görülmektedir. 
Müvekkilin görüntüsü blur efekti ile işlemlerden geçirilerek kapatılmaktadır. 
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2.3. RANDEVULAR 
2.3.1. Tamamlanan Randevular 

Durumu ‘Tamamlandı’ olan randevular bu kısımda görüntülenmektedir. Aşağıdaki görselde 
tamamlanmış randevular ekranı gösterilmiştir. 2 numaralı alandaki butonlardan randevu ayrıntılarına 
ulaşılmaktadır. Sırasıyla seçenekler şu şekildedir; 

x SMS Gönder 

x Müvekkilinizle Yapmış Olduğunuz Canlı Görüşme Kaydı 

x Paylaşılan Dosyalar 

x Aktif Et 

 

2.3.1.1. SMS Gönder 
Şekildeki  butona tıklanarak görüşmesi tamamlanmış müvekkile sistem üzerinden mesaj 
gönderilebilmektedir. Aşağıdaki görselde mesaj gönderme ekranı gösterilmiştir. İletilmek istenen mesaj 
şekildeki 1 numaralı alana yazılmalıdır. Daha sonra gönder butonuna basılarak müvekkile SMS 
gönderilmektedir. 
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2.3.1.2. Müvekkilinizle Yapmış Olduğunuz Canlı Görüşme Kaydı 

Aşağıdaki görseldeki 1 numaralı butona tıklandığında Canlı Görüşme Kaydı ekranı açılmaktadır. 

 

Canlı Görüşme Kaydı ekranı aşağıdaki görselde görülmektedir. 1 numaralı seçili alanda yapılan 
görüşmelerin tarihleri ve canlı görüşme kaydının durumu bulunmaktadır. Görüldüğü üzere bir adet 
oluşturulmuş ve ‘izle’ durumunda bulunan kayıt bulunmaktadır. Diğer görüşme gerçekleşmiş fakat 
henüz oluşturma isteği gönderilmemiştir. ‘Oluştur’ butonundan kayıt oluşturma isteği açılarak 
sonrasında görüşme kaydı izlenebilir. Bu işlem 10 dakika kadar sürebilmektedir. 
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Bir önceki görseldeki ‘Oluştur’ butonuna basıldıktan sonra aşağıdaki gibi bir uyarı ekranı çıkacaktır. 
Kaydın oluşturulma talebi akabinde yaklaşık 10 dakika içerisinde canlı görüşme kaydı izlenebilir 
olacaktır. 

 

2.3.1.3. Paylaşılan Dosyalar 

 İlgili butona tıklanarak görseldeki ekrana ulaşılmaktadır. Bu ekranda müvekkilin avukatı ile 
karşılıklı olarak paylaştığı dosyalar gösterilmektedir. 

 



Başa Dön          37 
 

2.3.1.4. Aktif Et 

Görseldeki 1 numaralı  ilgili butona tıklanarak tamamlanmış olan randevunun durumu tekrardan 
aktif hale getirilebilir. 

 

Bu işlem öncesinde ekrana bir onay kutusu gelmektedir. ‘Evet’ ile devam edilerek işlem 
gerçekleştirilebilir. 

 

 

2.3.2. Ödemesi İade Edilen Randevular 
Bu sekmede avukat tarafından ödemesi iade edilen randevular görüntülenmektedir.  Görseldeki kutucuk 
ile işaretlenmiş alandan canlı görüşme kaydı ve ödeme geçmişi bilgileri görüntülenmektedir. 
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Canlı görüşme kayıt ekranı aşağıdaki görseldedir. Örnekteki görüşmenin kaydı oluşturulmamış 
durumdadır. İstek doğrultusunda ‘Oluştur’ butonundan kayıt oluşturulup izlenebilir. 

 

Randevu Ödeme Hareketleri Ekranı aşağıdaki görselde gösterilmiştir. 1 numaralı alanda müvekkilin 
yaptığı ödeme ayrıntıları yer almaktadır. Güvenlik nedeniyle kişinin IP numarası da sistemde 
görüntülenmektedir. 2 numaralı alanda ise avukatın ödemeyi iptal ettiği ayrıntılar yer almaktadır. 
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2.3.3. Tüm Randevular 
Tüm Randevular bölümünden kısıtlama olmaksızın avukatın bütün randevuları listelenmektedir. Yine 
randevunun sağ tarafında bulunan butonlardan randevu ile ilgili ayrıntılara ulaşılmaktadır. Görselde 
bulunan 2,3,4 numaralı alanlarda farklı durumlardaki randevular gösterilmiştir. 

 

2.4. ÇALIŞMA SAATLERİ MODÜLÜ 
Çalışma saatleri modülünde avukatın hangi günler çalışacağı (randevuya açık olacağı) ve bu günlerde 
hangi saat aralıklarında çalışma yapacağı ayarlanmaktadır. 2 numaralı alandaki seçim aracının aktif/ 
pasif durumuna göre seçilen günler randevuya kapatılacaktır. 3 numaralı alanda çalışma başlangıç ve 
bitiş saatleri yer almaktadır.  Bu saatlerde değişiklik yapılabilmektedir. 
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2.5. RANDEVU BLOKE MODÜLÜ 
Çalışma saatleri modülünde ayarlanan randevuya açık olan günler içinden belirli saatlerde hizmet 
verilemeyecek durum var ise Randevu Bloke Modülü kullanılabilir. Örneğin; görselde cumartesi günü 
için 9:30 – 11:30 arasında bulunan randevu saatleri bloke edilmiştir. Bu zaman diliminde müvekkil 
randevu talep edememektedir. En yakın müsait zaman olan 11:30’a randevu oluşturabilecektir. 

 

Blokeyi kaldırmak için bloke edilen zaman diliminin üzerine bir defa tıklanması gereklidir. Daha sonra 
ekrana aşağıdaki gibi bir uyarı gelecektir. ‘Evet, blokeyi kaldır!’ seçeneğinden ilgili randevu zamanının 
blokesi kaldırılır. 

 

 



Başa Dön          41 
 

2.6. BLOKE EDİLEN RANDEVULAR 
Bloke Edilen randevular sekmesinden aylık takvim görünümünde her güne ait bloke edilmiş 
randevular görüntülenmektedir. Avukatın bir gün içerisindeki hangi randevu saatlerini bloke ettiği liste 
olarak gösterilmektedir. 

 

 

2.7. RAPOR 
Sol taraftaki menüde bulunan ‘RAPOR’ bağlantısında zengin içerikli raporlama ekranı yer almaktadır. 
Rapor bölgesinde imlecinizi zaman çizelge alanında hareket ettirdiğinizde görseldeki 2 numaralı alanda 
görünen ayrıntılı bilgi menüsü oluşmaktadır. Durum renklendirmeleri ile ay-yıl-hafta verimliliği 
kolaylıkla görüntülenebilmektedir. 
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2.8. PROFİLİM 
Müvekkil kısmında olduğu gibi avukat tarafında da kişisel profil düzenleyebildiğiniz bir alan 
bulunmaktadır. Sol menüde bulunan  ayarlar ikonundan ya da aşağıdaki görselde gösterilen 2 
numaralı kısımdan profil bilgilerini güncelleme ekranına ulaşılmaktadır. 

 

Profil ayarları iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; kişisel bilgilerin değiştirildiği ve parola işlemlerinin 
olduğu bölümlerdir. İlgili görseller aşağıda verilmiştir. 

 

‘Profil Resmi Seçin’ butonundan eklemek istenilen profil resmi seçilmektedir. Tüm ayarlar 
tamamlandıktan sonra ‘Güncelle’ butonundan değişiklikler kaydedilmelidir. 

 

Sağda bulunan ‘Parola Değiştir’ ekranından yeni parola girişi yapılarak parola güncellenmektedir. 
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3. ADMİN 
Admin paneli yönetici yetkilerinin bulunduğu paneldir. Bu panelden hukuk büronuzda görev yapmakta 
olan avukatların bütün hareketleri,  randevuları, raporları görüntülenmektedir. Ayrıca anasayfa kişiye 
özel bir şekilde kişiselleştirilebilmektedir. Bu kısımda bunlar ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır. 
Aşağıdaki görselde SMS ile gönderilen Admin Panel giriş bilgileri ile sisteme giriş aşaması 
görünütülenmektedir. 

 

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki görüntü ile karşılaşılmaktadır. Hukuk bürosunda görev 
yapmakta olan avukatların toplam randevu sayısı, bu randevuların durumlarına göre sayıları ve toplam 
kazanç görüntülenmektedir. Ayrıca aylık randevu takvimi ile randevu zamanları kolay bir şekilde 
görüntülenmektedir. Sol taraftaki menülerden diğer bölümlere geçiş yapılmaktadır. 
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3.1. GÖRÜŞME BEKLEYEN MÜVEKKİLLER 
Sol menüde bulunan ‘Görüşme Bekleyen Müvekkiller’ bağlantısından aşağıdaki ekrana ulaşılmaktadır. 
Sisteme bağlı tüm avukatların randevu durumu ‘Bağlantı Bekleniyor’ ve ‘Randevu Zamanı bekleniyor’ 
olan randevuları listelenmektedir. 

 

Randevuların sonunda bulunan  dosya butonundan randevudaki paylaşılan dosyalar 
görüntülenmektedir. Görselde ekranın bir örneği verilmiştir. 
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3.2. RANDEVULAR 
3.2.1. Tamamlanan Randevular 

Bu sekmede avukatların randevu durumu ‘Tamamlandı’ olan randevuları görüntülenmektedir. 

 

Ekranda yer alan 1 numaralı alandaki bağlantılardan tamamlanan randevunun ayrıntılarına 
ulaşılmaktadır.   Görseldeki butondan görüşmede paylaşılan dosyalar görüntülenmektedir.  Video 
butonundan ilgili görüşmenin kaydı izlenebilmektedir. Eğer kayıt yok ise ‘oluştur’ butonu ile kayıt 
oluşturma isteği yapılmalıdır. Bu işlem yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Aşağıdaki görselde daha 
öncesinden oluşturulmuş bir kayıt olduğundan ‘izle’ butonuna tıklanarak kayıt izlenebilir. 
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3.2.2. Ödemesi İade Edilen Randevular 
Bu sekmeden avukatların ödemelerini iade ettikleri randevu kayıtları görüntülenmektedir. Görseldeki 1 
numaralı alandaki butonlardan randevuya ait canlı görüşme kayıtlarına ve ödeme ayrıntılarına 
ulaşılmaktadır. 

 

Ödeme ayrıntıları ekranı aşağıdaki gibidir. Ödeme hareketleri sayfasında işlemi yapan kişi, işlem sonucu 
ve işlem yapılan cihazın ip adresi gibi bilgiler görüntülenmektedir. Bu bilgiler güvenlik açısından 
önemlidir. 
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Canlı görüşme kaydı ekranı aşağıdaki görselde gösterilmiştir. ‘Oluştur’ bağlantısından kayıt 
oluşturulmaktadır. Kayıt oluşturulduktan sonra bu kısımda ‘izle’ bağlantısı yer alacaktır. Bu bağlantıdan 
görüşme kaydı izlenebilmektedir. 

 

 

3.2.3. Tüm Randevular 
Bu kısımda sistemde kayıtlı avukatların durumdan bağımsız olarak bütün randevuları listelenmektedir. 
1 numaralı alandan liste güncellenebilir. 2 numaralı alanda filtrelenmek istenilen randevular arama 
kutusuna yazılarak bulunur. 3 numaralı seçim aracından sayfada görüntülenmek istenen randevu sayısı 
seçilerek görüntüleme kısaltılabilir. 4 numaralı alanda bazı dosyalama işlemleri yapılmaktadır. Bunlar; 
listeyi kopyalama, Excel dosyası olarak indirme, PDF formatında indirme ve yazdırma seçenekleridir. 

 Alanda bulunan sıralama ölçütü butonu ile alanları kaldırmak mümkündür. Örneğin; Danışma 
Ücreti alanı o an için önemsiz ise listeden o alan seçilerek listeden kaldırılır. Böylelikle görsel anlamda 
yorucu kalabalığın önüne geçilmiş olunur. Yine aynı menüden tekrar seçilerek görünür hale 
getirilebilmektedir. 
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3.3. BLOKE EDİLEN RANDEVULAR 
Bu kısımda sistemdeki avukatların bloke ettikleri zaman dilimleri aylık tablo olarak görüntülenmektedir. 
Şekildeki 1 numaraları alanda toplam blokeler görülmektedir. 2 numaralı alandan aylık ileri/geri gezinti 
yapılabilmektedir. 3 numaralı alandan Ay/Ajanda görünümü değiştirilebilir. 

 

Ajanda görünümü aşağıdaki şekildeki gibidir.  Ajanda görünümü de yine aylık zaman aralığındadır. 
Liste içinde bulunulan ayı göstermektedir. 

 

3.4. ÇEVRİMİÇİ KULLANICILAR 
Çevrimiçi kullanıcılar kısmında sistemde anlık çevrimiçi olan bütün kullanıcılar görüntülenmektedir. 1 
numaralı alanda çevrimiçi müvekkiller, 2 numaralı alanda çevrimiçi avukatlar yer almaktadır. 
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3.5. KULLANICILARI LİSTELE 
Kullanıcıları listele menüsünden sisteme kayıtlı olan bütün kullanıcılar listelenmektedir. Bu listede 
kullanıcı ayrıntıları da görüntülenmektedir.  Sağ üst tarafta bulunan dosya işlemleri bölümünden listeyi 
kopyalama, Excel formatında indirme, PDF formatında indirme ve yazdırma gibi işlemler 
yapılmaktadır.  Şekilde buton kişi bilgilerini alanlara göre filtrelemeye olanak tanımaktadır. Listeden 
seçilen alan ekrandan kaldırılıp daha sade bir görünüm elde edilmesi sağlanmış olunur. Kaldırılan alan 
tekrar aynı menüden seçilerek görüntülenmeye eklenebilir. 

 

3.6. AVUKAT YÖNETİMİ 
3.6.1. Avukat Ekle 

Avukat Yönetimi Bölümünde > Avukat Ekle Bağlantısı kullanılarak sisteme yeni avukat eklenmektedir. 
Şekildeki ekrandan avukat bilgileri girildikten sonra ‘Ekle’ butonundan sisteme yeni avukat 
eklenmektedir. 
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Bilgilerde herhangi bir yanlışlık olduğunda aşağıdaki gibi bir uyarı ekrana çıkmaktadır. Bilgiler kontrol 
edilip tekrar deneme yapılmalıdır. 

 

Bilgiler doğrulandıktan ve işlem onaylandıktan sonra sisteme giriş bilgileri uyarıda görüldüğü gibi 
gösterilmektedir. Bu bilgiler ile avukat sisteme giriş yapabilmektedir. Avukat listele bölümünden yeni 
eklenen avukat bilgileri görüntülenebilir. 

 

 

3.6.2. Avukatları Listele 
Bu bölümde sistemde kayıtlı avukatlar ve ayrıntılı bilgileri yer almaktadır. Şekilde 1 numaralı alanda 
sisteme yeni eklenmiş avukat görülmektedir. Avukat görüldüğü üzere pasif durumdadır. Pasif 
durumundaki avukat randevu alma ekranında görüntülenmemektedir. ‘Pasif’ butona tıklanarak durum 
‘aktif’ hale getirildikten sonra müvekkil randevu alırken avukatı görüntüleyebilecektir. 

Şekildeki 2 numaralı alandan seçilen avukatın bilgileri güncellenebilir. Avukatın hukuk bürosundaki 
görevi son bulduğunda silinerek sistemden çıkarımı yapılmaktadır. 
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Avukatlar ekrandaki sıralamaya göre randevu oluşturma ekranında görüntülenmektedir. Sıralaması 
değiştirilmek istenen avukat sürükle/bırak yöntemiyle istenilen konuma getirilebilir. Yeni oluşturulan 
avukat standart olarak listenin en sonuna eklenirken bu yöntemle ilk sıraya konumlandırılabilir. Aşağıda 
sürükle/bırak yönteminin bir ekran görüntüsü yer almaktadır. 

 

 

Sil butonuna tıklandıktan sonra ekrana aşağıdaki gibi bir onay kutusu gelecektir. İlgili avukat silinmek 
isteniyorsa onay verilerek işlem gerçekleştirilebilir. Silme işleminde dikkat edilmesi gereken husus 
silme işleminin geri alınamamasıdır. Avukat bilgileri ve randevuları silinmektedir. 

 

Avukatın durumu aktif hale geldikten sonra Randevu oluşturma adımındaki değişiklik aşağıdaki gibidir. 
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3.7. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFE MODÜLÜ 
Avukatlık asgari ücret tarifi modülü sekmesinde sistem tarafından standart olarak belirlenmiş ücretler 
2020 yılına ait TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınarak belirlenmiştir. Tarifenin değişmesi 
ya da hukuk bürosunca hukuki danışmanlık hizmetinin daha yüksek bir bedelle verilmek istenmesi 
durumunda güncellemeler bu modül üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Standart olarak 10-20-30-60 dakikalık görüşme süreleri sistemde tanımlanmıştır. Hukuk bürolarının bu 
sürelerde değişiklik yapabilmesi mümkündür. Süreler artırılabilir, silinebilir veya değiştirilebilir. 

Seçim aracıyla işaretlenmiş ‘Sil’ bağlantısından ilgili zaman dilimi silinmektedir. Yapılan 
değişikliklerin onayı için ‘Güncelle’ butonuna tıklanmalıdır. Yani bir kayıt silindikten sonra ‘Güncelle’ 
butonuna basılmadığı takdirde işlem yapılmamaktadır. ‘Ekle’ butonuna tıklandığında 2 numaralı 
alandaki boş veri giriş alanı oluşmaktadır. İlgili veri girişi yapıldıktan sonra ‘Güncelle’ butonu ile 
değişiklikler kaydedilmelidir. Müvekkil ekranındaki randevu zaman dilimi seçim sırası ‘’Sıra’’ 
sütununda belirlendiği şekilde gösterilmektedir. 
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3.8. RAPOR 
Admin panelindeki raporlama, Avukat panelindeki raporlamadan farklı olarak avukatları tekil ve 
bütün olarak grafikte görselleştirmektedir. 1 numaralı alanda raporlanmak istenilen tarih aralığı 
seçilmelidir. Daha sonra 2 numaralı alandaki seçim aracı ile Avukat bazında raporlama yapılacaksa 
ilgili avukat, genel raporlama yapılacaksa ‘Tümü’ seçeneği seçilerek ‘Raporla’ butonuna tıklanmalıdır. 

4 numaralı alanda o zaman dilimine denk düşen oranlar görüntülenmektedir. Mouse ile zaman 
çizelgesinde hareket ettikçe değerlerde değişiklikler görülecektir. Zaman aralığı arttıkça aylık-senelik 
performans takibi bu zengin raporlama ile oldukça kolay ve verimli bir biçimde yapılmış olacaktır. 

 

3.9. AYARLAR 
3.9.1. İçerikleri Listele 

Bu kısımda anasayfadaki içerikler listelenmektedir. İlgili alanlara müdahale edilebilir ve içerikleri 
güncellenebilir. Görseldeki 1 numaralı alanda içeriğin hangi başlık ile gösterileceği bilgileri yer 
almaktadır.  2 numaralı alanda içeriğin yerleştirileceği kategori bilgisi yer almaktadır. 3 numaralı alan 
ilgili bölümün ne kadar fazla tıklandığını göstermektedir. 4 numaralı alanda durum bilgisi yer 
almaktadır. Aktif/pasif olarak değiştirilebilmektedir. Aktif olduğu durumlarda ilgili alan anasayfada 
görüntülenmektedir. Gösterilmek istenmeyen alan pasif duruma güncellenir. 5 numaralı bölümde ilgili 
seçenek güncellenebilir ya da silinebilir.  İçerikler kendi ilgili alanlarından da güncellenebilmektedir. 

 

GÜNÇAĞ YILDIZ


