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KISA ÖZET

1.ÜNİTE Ceza ve Tutukevleri İşlemleri-I
GİRİŞ
Bu Ünite’de Ceza ve Tutukevleri Alt Sistemi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Faaliyetleri,
Cezaevi Takip İşlemleri Modülü ile Vardiya İşlemleri Modülü incelenecektir. Ceza ve Tutukevleri Alt Sistemi, ceza ve tutukevlerine gelen tutuklu/hükümlülerin kayıt ve yerleştirilmesi,
doktor muayenesi, kurum içinde/dışında takibi, idare ve disiplin kurulu işlemleri, ziyaretçi
kabul ve kayıt işlemleri, firar ve vukuat işlemleri, emanet para ve depo bilgilerinin takibi,
psiko-sosyal servis bürosu ile görüşme ve çalışmaları, yayınlarının takibi, telefon ile görüsme
işlemleri, sevk ve nakil işlemleri, izin işlemleri, infaz durumunun takibi, tahliyesi ve ceza ve
tutukevinden salıverilmesi, izleme kurulu işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında
gerçeklestirimini kapsamaktadır. Ceza ve Tutukevleri Alt Sistemi kapsamında işlemler aşağıda
listelenen durumlarda başlatılabilmektedir:
• Tutuklu/hükümlünün savcılık tarafından ceza ve tutukevine gönderilmesi,
• Tutuklu/hükümlünün nakil yoluyla ceza ve tutukevine getirilmesi.
GENEL İŞLEMLER
Genel işlemler, kullanıcının bağlı bulunduğu alt sistemde mevcut olan tüm modül alt modül
ve bunlara bağlı ekranlarda sürekli olarak kullanılan ekranlar listesindeki işlemlerdir. Bu işlemler ekranlar temelinde incelenecektir.
Tutuklu/Hükümlü Arama
Tutuklu/hükümlü arama ekranı, üzerinde işlem yapılan dosyada tutuklu/hükümlü seçimi
yapmak için kullanılan ekrandır.

Mahkeme Kararı Seçme
Mahkeme kararı seçme ekranı mahkemelerden gelen kararları görmek ve ilgili metin alanlarına bilgi aktarmak için kullanılan bir ekrandır.

Kurum İçi Personel Seçme
Kurum içi personel seçme ekranı kurumda bulunan personelin aranarak ilgili metin alanlarına
aktarımı isleminde kullanılan bir ekrandır.
Dosya Evrak Listesi
Dosya evrak listesi ekranı, dosya içindeki evraka ulaşılmak istendiğinde kullanılır. Ek-randa
dosya içinde yapılacak işlemin hangi evraka istinaden yapıldığı belirlenir. Aynı zamanda bu
ekran, dosyada scanner (tarama cihazı) ile sisteme katılan bütün evrakların görüntülendiği
ekrandır.
DOSYA İŞLEMLERI MODÜLÜ
“Dosya İşlemleri” alt sistemine giriş yapıldıgında, dosya açma ve açılan dosyanın üzerinde
işlem yapmak için kullanılan dosya arama ve sorgulama modülüdür. Ayrıca bu modülde cezaevinde bulunan misafir tutuklu/hükümlülerin dosyalarının kapatılma işlemleri de gerçekleştirilir.
MAHKEME KARARLARI MODÜLÜ
Mahkeme kararları modülü, cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin mahkemelerce alınmış olan tutuklama kararları, dava sonucuna ilişkin mahkûmiyet, beraat gibi nihai kararlar,
içtima kararları ve tahliye kararları sonucunda tutuklu/hükümlülerin cezaevindeki infaz durumlarının kaydı ve takibi işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamakta-dır.
İnfaz Durumu Takip Bilgileri
Cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin mahkeme tarafından verilen tutuklama ya da
hüküm kararlarına istinaden yürütülen infazlarının takibi kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.
Bu ekran karar ekranlarının kayıt işleminden sonra iş listesine otomatik olarak gelir ve iş listesinden de başlatılır.
İçtimanın Çözülmesi Kararı
Hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından verilen içtima kararlarının sonuçlandırıl-ması
için girilen bilgilerin bulunduğu ekrandır.
Suçların içtima: Kesin bir hükümle ayrılmamış olan iki veya daha çok suçun, aynı kişi tarafından işlenmesidir. İkiye ayrılır:
Fikri içtima: Bir kimsenin işlediği bir fiil ile yasanın çeşitli hükümlerini çiğnemesi; bu durumda, o kişiye en ağır cezayı gerektiren ceza verilir.
Hakiki içtima: Aynı kişinin eylemlerinin birbirinden bağımsız suç oluşturması; bu durumda,
kişinin her bir suçtan aldığı cezalar birleştirilir.

GİRİŞ İŞLEMLERİ
Giriş işlemleri modülü, tutuklanarak ya da hüküm giyerek bir ceza infaz kurumuna alınan ya
da başka bir ceza infaz kurumundan nakledilen tutuklu/hükümlülerin kuruma girişi ile ilgili
işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.
Nakil Yoluyla Cezaevine Giriş
Bir tutuklu/hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından girişi ile ilgili bilgilerin kaydı ve giriş
bilgilerinin nakil onay belgesi ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
ÇIKIŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Çıkış işlemleri modülü, ceza infaz kurumundan nakil, firar ya da tahliye nedeni ile tutuklu/hükümlülerin kurumdan ayrılısı ile ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini
kapsamaktadır.
Teslim Etme: Cezaevinden ayrılırken ilgili görevlilere teslim edilecek olan tutuklu hükümlülerin teslim edilmesi ile ilgili bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.
Tahliye Bilgileri: Cezaevinden tahliye edilen tutuklu/hükümlülerin cezaevinden çıkışı ile ilgili
bilgilerin kaydı ve çıkış bilgilerinin varsa tahliye kararını içeren belge ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
EMANET İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Emanet işlemleri modülü, tutuklanarak ya da hüküm giyerek bir ceza infaz kurumuna alınan
ya da baska bir ceza infaz kurumundan nakledilen tutuklu/hükümlülerin kuruma girişi sırasında üzerinde bulunan emanet para ve değerli eşya işlemlerini kapsamaktadır. Ayrıca cezaevinde tutuklu/hükümlülere ait paraların bulunduğu kasa bilgilerinin ve kurumun çalıştığı ilgili
bankalardaki hesapların takibi ve kaydı işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Emanet Para Giriş
Emanet para ve kıymetli eşya görevlisi tarafından emanette tutulan paralara ek olarak çeşitli
kanallardan gelen paranın sisteme kaydedildiği ekrandır.
Faiz Giriş: Tutuklu/hükümlünün emanette bulunan parasının faiz işlemlerinin kontrol edildiği
ve faiz bilgilerinin girildiği ekrandır.
Faiz Çıkış: Tutuklu/hükümlünün emanette bulunan parasının faiz işlemlerinin tahliyeyle birlikte kapatılması işlemlerinin yapıldığı ve faiz bilgilerinin girildiği ekrandır.

NAKİL İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Nakil işlemleri modülü, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin nakil işlemleri için gerekli olan tüm talep ve bu taleplerin onay işlemlerinin otomasyon ortamında gerçeleş-tirimini
kapsamaktadır.
Nakil Onay Bilgileri
Tutuklu/hükümlünün toplu dağıtım talepleri dışındaki, tutuklu/hükümlünün kendi talebi ya
da diğer nedenlerle başka bir cezaevine nakledilmeleri için Adalet Bakanlığı’nın onayını almak
üzere yapılan işlemleri takiben Adalet Bakanlığı’nın onayının gelmesi üzerine nakil onay durumu ve buna ilişkin karar ile ilgili bilgilerin kaydı ve bu bilgilerin onay evrakı ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
SÜRELİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Süreli çıkış işlemleri modülü, sevk, dış görev ve izin islemleri için gereken talep bilgileri ve bu
talep için yapılan islemlerin otomasyon ortamında gerçeklestirilmesini kapsamaktadır. Süreli
çıkış islemleri modülünde yer alan alt modüller ve alt modüllere ait ekranların aşağıda listesi
verilmiş olup, takip eden bölümlerde açıklanmıştır.
Çıkış Talep Bilgileri Alt Modülü: Çıkış talep bilgileri alt modülü, sevk, dış görev ve izin işlemleri için gereken talep bilgilerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.
İzin Talep Bilgileri: Hükümlülerin çesitli sebeplerle izin kullanmalarına ilişkin olarak, izin talep
dilekçesi bil -gileri, izin talebin değerlendirilmesi, izin ile ilgili gerekli makamın onayının alınması ve izin dönüşü ile ilgili işleminin yapıldığı ekrandır.
Çıkış İşlemleri Alt Modülü: Çıkış işlemleri alt modülü, izin, dış görev, mahkeme, ifade ve sağlık nedenli olarak süreli çıkış yapacak olan tutuklu/hükümlü bilgilerinin otomasyon ortamında
gerçekleştirimini kapsamaktadır.
İzin Çıkış Bilgileri: Hükümlülerin çeşitli sebeplerle izin kullanmalarına ilişkin olarak çıkış bilgilerinin girildiği ekrandır.
SÜRELİ DÖNÜŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Süreli dönüş işlemleri modülü, süreli çıkış yapan tutuklu/hükümlülerin dönüş bilgilerinin
otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.
Süreli Dönüş: Hükümlülerin çeşitli sebeplerle süreli çıkışlarının dönüş işlemlerinin yapıldığı,
ayrıca dönüş tarihi ve zamanlarının belirtildiği ekrandır.
CEZAEVİ TAKİP İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Cezaevi takip işlemleri modülü, cezaevine özgü bilgilerin tanımlanması ve cezaevinde
gerçeklestirilen sayım, nöbet, vukuat gibi işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi
işlemini kapsamaktadır.

Cezaevi Bilgileri: Cezaevi ile ilgili tanımlayıcı genel bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

VARDİYA İŞLEMLERİ MODÜL Ü
Vardiya işlemleri modülü, vardiya ve vardiya da görev alacak personelin t anımlanması, vardiya yerlerinin belirlenmesi ve vardiya programının hazırlanıp görevlendir me işlemlerini kapsamaktadır.
Vardiya Tanımlama: Vardiya alanının seçilmesinde kullanılan liste kutusu nun değerlerini tanımlama işleminin yapıldığı ek randır.
Görev Yeri Tanımlama: Gör ev yeri alanının alabileceği değerlerin tanı mlanması işleminin
yapıldığı ekrandır.
Vardiya Grup Tanımlama: Pe rsonelin nöbet bilgilerinin bulunduğu ve belli görev
özelliklerine göre belirlenen gruplara dâhil edilmesinin sağlandığı ekrandır.

