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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
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AÇIKLAMALAR
KOD
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ALAN Adalet Alanı

DAL/MESLEK Ceza İnfaz Kurumları Ulusal Yargı Ağı

MODÜLÜN ADI Yönetim Bölümü Ekranları

MODÜLÜN TANIMI
“Yönetim Bölümü“ ekranlarının tanıtıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40 / 32

ÖN KOŞUL

YETERLİLİK “Yönetim Bölümü“ ekranlarını uygulamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Laboratuvar ortamı sağlandığında UYAP programına uygun
olarak yönetim bölümü ekranlarını uygulayabileceksiniz.

Amaçlar
1. “Kurum Müdürü” ekranlarını uygulayabileceksiniz.
2. “Sorumlu İnfaz Kabul Baş Memurluğu” ekranlarını

uygulayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam ve Donanım: UYAP bilgisayar laboratuvarında
konuyla ilgili ders kitapları, yardımcı kaynaklar, bilgisayar ve
internet ağ bağlantısı, kırtasiye malzemesi bulunmalıdır.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

GİRİŞ

E-devlet mekanizmasının gereksinimleri karşılayacak şekilde bir e-kurum uygulaması
olan UYAP, adaletin daha ekonomik, hızlı ve gecikmeksizin yerine getirilerek vatandaşın
mağdur olmaması sağlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti adli sisteminin güvenirliğini ve doğruluğunu korumaya yönelik
olarak UYAP I (merkez) ve UYAP II (taşra) olmak üzere iki aşamada hazırlanmıştır. Ceza
infaz kurumları ve tutukevleri faaliyetleri UYAP’ın Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı
kapsamında yer alan bir alt sistemdir. Ceza ve tutukevleri alt sistemi, ceza ve tutukevlerine
savcılık tarafından gönderilen ya da nakil yoluyla gelen tutuklu/hükümlülerin her türlü iş ve
işlemlerini kapsamaktadır.

Bu modül ile UYAP II kapsamında geliştirilen, ceza ve tutukevleri alt sisteminde yer
alan bölümlerden biri olan “Kurum Müdürü” ekranlarını öğreneceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda UYAP
programına uygun olarak yönetim bölümü ekranlarını uygulayabileceksiniz.

 Adalet Bakanlığının www.uyap.adalet.gov.tr web sitesini inceleyerek kurum
müdürü ekranları hakkında bilgi toplayınız.

 Çevrenizde bulunan ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek UYAP-Kurum
Müdürü ekranlarının kullanımı hakkında bilgi edininiz.

1. KURUM MÜDÜRÜ EKRANLARI
Tutuklu veya hükümlülerin eşyalarının tanımlanması, üzerlerinde ve odalarında

bulundurabileceği eşyaların mahiyeti ve miktarları, kurumda uygulanacak vardiya sistemi,
vardiya personelinin nöbet tutacağı yerler ve buralarda görevlendirilecek personel sayısı,
oda/koğuşlara hangi gün ve saatte ziyaret ve haftalık telefon görüşmesi yaptırılacağının
belirlenmesi işlemleri kurum müdürünün belli başlı görevleridir.

Bu faaliyet kapsamında yukarıda sayılan uygulamaları öğreneceksiniz. Şimdi bunları
sırası ile ele alalım.

1.1. Emanet İşlemleri
Ceza infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlülere ait emanete alınan eşyalarla ilgili

tüm işlemlerin yapıldığı birimdir.

1.1.1. Emanet Eşya Grubu Tanımlama

“Emanet Eşya Grubu Tanımlama” ekranı; ceza infaz kurumunda emanete alınacak
eşya gruplarının tanımlanması amacı ile kullanılır.

Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki işlemler
yapılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 1.1: Emanet eşya grubu giriş ekranı

 Seçili gelen “Eşya Grup Adı” metin alanına aşağıdaki ekranda görüldüğü
gibi eşya grup adı yazılır.

 “Etkinlik Onay” kutusuna tıklanıp “Ekle” düğmesine tıklanır.

 “Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanır.

Şekil 1.2: Emanet eşya grubu tanımlama ekranı

1.1.2. Tutuklu veya Hükümlünün Üzerinde Bulundurabileceği
Eşyalar

“T/H’nin Üzerinde Bulundurabileceği Eşyalar” ekranı; cezaevinde bulunan tutuklu
veya hükümlülerin üzerinde bulundurabileceği eşyaların miktarlarının girildiği ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki işlemler
yapılır.
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Şekil 1.3: T/H’nin üzerinde bulundurabileceği eşyalar ekranına giriş

 Eşya Grubu” liste düğmesi tıklanarak listeden eşya grubu seçilir.

Şekil 1.4: T/H’nin üzerinde bulundurabileceği eşyalar ekranı

 Yukarıda görüldüğü gibi “Eşya” liste düğmesi tıklanarak listeden eşya adı
seçilir.

 “Eşya Grubu” ve “Limiti Belirleme” düğmesine tıklanarak “Eşya Bilgileri”
alanındaki “Eşya Grubu ve Oda/Kişi İçin Limit Bilgileri” liste düğmesi ile
seçim yapılarak tamamlanır.

 “Kişi İçin Limit” metin alanına limit miktarı yazılarak “Ekle” düğmesine
tıklanır.

 “Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanır.
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1.2. Ceza İnfaz Kurumu Takip İşlemleri
Bu bölüm ceza infaz kurumuna ait genel bilgilerin, cezaevi özelliklerinin ve denetleme

bilgilerinin girilmesi amacı ile kullanılır. Bu bölümde bunlardan birkaçını ele alacağız.

1.2.1. Ceza İnfaz Kurumu Bilgileri
“Ceza İnfaz Kurumu Bilgileri” ekranı; cezaevi ile ilgili tanımlayıcı genel bilgilerin

kaydedildiği ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki işlemler
yapılır.

Şekil 1.5: Ceza infaz kurumu bilgileri giriş ekranı

 “Genel Bilgiler (1)” ve “Yerleşim Bilgileri (2)” sekmelerine tıklanarak
aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi alanlara gerekli bilgiler girilerek kaydedilir.

Şekil 1.6: Ceza infaz kurumu bilgileri ekranı
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Şekil 1.7: Ceza infaz kurumu genel bilgiler ve yerleşim bilgileri ekranı

 “CİK Özellikleri (3)” sekmesine tıklanarak aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi
alanlara gerekli bilgiler girilerek kaydedilir.

Şekil 1.8: CİK özellikleri (3) ekranı
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 “CİK Özellikleri (4)” sekmesine tıklanarak aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi
alanlara gerekli bilgiler girilerek kaydedilir.

Şekil 1.9: CİK özellikleri (4) ekranı

 “CİK Özellikleri (5)” sekmesine tıklanarak aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi
alanlara gerekli bilgiler girilerek kaydedilir.

Şekil 1.10: CİK özellikleri (5) ekranı

 “CİK Özellikleri (6)” sekmesine tıklanarak aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi
alanlara gerekli bilgiler girilerek kaydedilir.
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Şekil 1.11: CİK özellikleri (6) ekranı

 “CİK Özellikleri (7)” sekmesine tıklanarak aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi
alanlara gerekli bilgiler girilerek kaydedilir.

Şekil 1.12: CİK özellikleri (7) ekranı
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1.2.2. CİK İçin Yapılan Tanımlamalar

“CİK İçin Yapılan Tanımlamalar” ekranı; cezaevi içinde yapılan etkinliklerin ve
gerekli bilgilerin tanımlandığı
ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde
görüldüğü gibi ulaşılır ve
ekranda sırası ile aşağıdaki
işlemler yapılır.

Şekil 1.13: CİK için yapılan tanımlamalar giriş ekranı

 “Tanımlama Türü” liste düğmesine tıklanarak listeden “Blok/Kısım Adı”
seçilir.

 “Tanımlama Açıklaması” metin alanına blok/kısım adı yazılarak “Ekle”
düğmesine tıklanır.

 “Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanır.

Şekil 1.14: Cezaevi için yapılan tanımlamalar ekranı
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Şekil 1.15: Cezaevi için yapılan tanımlamalar ekranı

1.2.3. Koğuş Oda Bilgileri

“Koğuş/Oda Bilgileri” ekranı; cezaevinde bulunan koğuş/oda tanımlamalarının
yapıldığı ve kapasitelerinin girildiği ekrandır. Oda/koğuşa yerleştirme, ziyaret ve telefonla

görüşme işlemlerinin
yapılabilmesi için öncelikle
bu ekranda oda/koğuş
tanımlamasının yapılması
şarttır.

Bu ekrana yandaki
şekilde görüldüğü gibi
ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki
işlemler yapılır.

Şekil 1.16: Koğuş/Oda bilgileri girişi ekranı

 “Bölüm Ayrımı” liste düğmesine tıklanarak listeden uygun olan seçenek seçilir.

 “Kullanım Amacı” liste düğmesine tıklanarak listeden uygun olanı seçilir.

 “Koğuş/Oda Adı” metin alanına koğuş adı yazılır.

 “Tipi” liste düğmesine tıklanarak listeden odanın tipi seçilir.

 “Blok/Kısım” Adı liste düğmesine tıklanarak kısım adı seçilir.

 “Koridor Adı” liste düğmesine tıklanarak listeden koridor seçilir.

 “Kapasitesi” metin alanına tıklanarak odanın kapasitesi yazılır.

 “Ekle / Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanır.
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Şekil 1.17: Koğuş/oda bilgileri ekranı

1.2.4. Kurum Müdürü Denetleme Bilgileri

“Kurum Müdürü Denetleme
Bilgileri” ekranı; kurum
müdürünün denetleme bilgilerinin
kayıt işlemini yaptığı ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde
görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile
aşağıdaki işlemler yapılır.

Şekil 1.18: Kurum muduru denetleme bilgileri giriş ekranı

 “Denetleyen” (…) arama düğmesine tıklanarak açılan “Kurum İçi Personel
Seçme” ekranında adı/soyadı adı metin alanına personelin adı ve soyadı yazılıp
“Sorgula” düğmesine ardından “Tamam” düğmesine tıklanır.

 “Denetleme Tarihi” metin alanı da yazılarak “Görülen Noksanlıklar ve Verilen
Direktifler” metin alanına noksanlık “Var” ya da “Yok” yazılır.

 “Kontrol Eden” (…) arama düğmesine tıklanarak kotrol eden personelin adı ve
soyadı yazılıp “Sorgula” düğmesine tıklanır ve “Tamam” düğmesine tıklanır.
“Kontrol Tarihi” metin alanı tamamlanarak “Ekle” düğmesine ve ardından
“Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanır.
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Şekil 1.19: Kurum müdürü denetleme bilgileri ekranı

1.3. Vardiya İşlemleri
Bu bölümde vardiya işlemleri ile ilgili vardiya tanımı, vardiya görev yeri, vardiya

grubu ve bu tanımlamaların güncellemeleri yapılmaktadır. Şimdi sırası ile bu bölümde yer
alan ekranları tanıyalım.

1.3.1. Vardiya Tanımlama

“Vardiya Tanımlama” ekranı;
ceza infaz kurumundaki verdiya
sisteminin tanımlamalarının ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde
görüldüğü gibi ulaşılır ve sırasıyla
aşağıdaki işlemler yapılır.

Şekil 1.20: Vardiya tanımlama giriş ekranı

Örneğin; “Vardiya Tanımlama” ekranında “Gündüz 08:00-20:00” vardiyasını “Üçlü
Vardiya” sistemi olarak “08:00-16:00” saati şeklinde güncellemek için sırası ile aşağıdaki
işlemler yapılır.

 Vardiya listesinin bulunduğu alandaki “Gündüz 08:00-20:00” vardiyası
tıklanarak işaretlenir ve “Güncelle” düğmesine tıklanır.

 “Vardiya Tipi Bilgileri” kısmından “Vardiya Adı” liste düğmesi tıklanarak
seçilir.

 Başlangıç ve bitiş saati yazılarak “Vardiya Sistemi” onay kutundan siçilip
“Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanır.
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Şekil 1.21: Vardiya onay kutusu işaretleme ve güncelleme ekranı

Şekil 1.22: Vardiya tanımlama ekranı

1.3.2. Görev Yeri Tanımlama

“Görev Yeri Tanımlama” ekranı; ceza infaz kurumundaki görev yerlerinin, görev
yerlerinde bulunacak personel
sayısının ve bu yerlerde görevli
olan vardiyaların tanımlama
işleminin yapıldığı ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde
görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile
aşağıdaki işlemler yapılır.

Şekil 1.23: Görev yeri tanımlama giriş ekranı

Örneğin; “Görev Yeri Tanımlama” ekranında “Görevlendirilecek Personel Sayısı” 1
olacak şekilde “1.Kısım Kapı Nöbetçisi” tanımlamasını yapmak için sırası ile aşağıdaki
işlemler yapılır.

 “Görev Yerinin Adı” metin alanına “1.Kısım Kapı Nöbetçisi” ve
“Görevlendirilecek Personel Sayısı” metin alanına “1” yazılarak “Ekle”
düğmesine tıklanır.

 “Görev Yeri” liste penceresine eklenmiş olan “1.Kısım Kapı Nöbetçisi” üzerine
bir kez tıklanarak seçilir ve “Yeni Giriş” düğmesine tıklanır.

1

2

4

3



14

 “Görev Yerinin İlgili Olduğu Vardiyalar” alanında aşağıdaki ekranda görüldüğü
gibi “Vardiya Adı, Başlangıç/Bitiş Saati” belirlenerek “Ekle / Kaydet / Tamam
/ Kapat” düğmelerine sıra ile tıklanır. Böylece işlem tamamlanmış olur.

Şekil 1.24: Görev yeri tanımlama ekranı

1.3.3. Vardiya Grup Tanımlama

“Vardiya Grup Tanımlama” ekranı; personelin nöbet bilgilerinin bulunduğu ve belli
görev özelliklerine göre belirlenen
gruplara dâhil edilmesinin sağlandığı
ekrandır.

Diğer bir ifade ile belirlenen
vardiya gruplarına personel
görevlendirme işleminin yapıldığı bu
ekrana yandaki şekilde gösterildiği
gibi ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki
işlemler yapılır.

Şekil 1.25: Vardiya grup tanımlama giriş ekranı

Örnek: Gündüz vardiyasına infaz ve koruma memuru Erol İNCİ’yi tanımlayalım.

 “Grup Adı” liste düğmesine tıklanarak listeden “Vardiya Adı” seçilir.
 “Görevlendirilmemiş Personel” alanından Erol İnci’nin üzerine tıklayıp “Seç”

düğmesine tıklanır.
 “Görevi” liste düğmesi yardımı ile seçilerek belirlenerek “Kaydet” düğmesi

tıklanır.
 “Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanmış olur.
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Şekil 1.26: Vardiya grup tanımlama ekranı

1.4. Ziyaret İşlemleri
Bu bölümde cezaevlerinde tutuklu / hükümlülerin her türlü ziyaret tanımlamaları

yapılmaktadır. Şimdi sırası ile ziyaret programı tanımlama ekranlarını tanıyalım.

1.4.1. Aylık Açık Ziyaret Programı

“Aylık Açık Ziyaret Programı” ekranı; tutuklu / hükümlülerin aylık açık ziyaret
programının belirlenmesi amacıyla
yapılan işlemlerin kayıt altına alındığı
ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde
görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile
aşağıdaki işlemler yapılır.

Şekil 1.27: Aylık açık ziyaret programı
giriş ekranı

Örneğin; A Blok / 01. Koridor / 02. Koğuş için perşembe günü / saat 09:00-17:00
saatleri arasına açık ziyaret tanımlamak için sırası ile aşağıdaki yol izlenir.

 “Başlama Tarihi, Blok/Kısım Adı, Koridor Adı, Koğuş/Oda Adı, Ziyaret Günü
ve Ay İçindeki Sıra” bilgi alanları liste düğmeleri yardımı ile tamamlanır.

 “Ziyaret Saati” başlangıç ve bitiş bilgileri yazılarak “Ekle” düğmesine tıklanır.
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 “Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanır.

Şekil 1.28: Aylık açık ziyaret programı ekranı

1.4.2. Avukat Ziyaret Programı

Şekil 1.29: Avukat ziyaret programı giriş ekranı

“Avukat Ziyaret Programı”
ekranı; tutuklu / hükümlülerin avukat
ziyaret programının belirlenmesi
amacıyla yapılan işlemlerin kayıt
altına alındığı ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde
görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile
aşağıdaki işlemler yapılır.

 “Başlama Tarihi, Blok/Kısım Adı, Koridor Adı, Koğuş/Oda Adı ve Ziyaret
Günü” bilgi alanları liste düğmeleri yardımı ile tamamlanır.

 Ziyaret saati başlangıç ve bitiş bilgileri yazılarak “Ekle” düğmesine tıklanır.

 “Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanır.

01/02/2008
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1.4.3. Haftalık Ziyaret Programı
“Haftalık Ziyaret Programı” ekranı; tutuklu / hükümlülerin haftalık görüş programının

belirlenmesi amacıyla yapılan
işlemlerin kayıt altına alındığı
ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde
görüldüğü gibi ulaşılır ve sırasıyla
aşağıdaki işlemler yapılır.

Şekil 1.30: Haftalık ziyaret programı giriş ekranı

Şekil 1.31: Haftalık ziyaret programı ekranı

 “Başlama Tarihi, Blok/Kısım Adı, Koridor Adı, Koğuş/Oda Adı ve Ziyaret
Günü” bilgi alanları liste düğmeleri yardımı ile tamamlanır.

 “Ziyaret Saati” başlangıç ve bitiş bilgileri yazılarak “Ekle” düğmesine tıklanır.

 “Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanır.

1.4.4. Savcılık Onaylı Ziyaret Programı

“Savcılık Onaylı Ziyaret Programı” ekranı; savcılık onaylı ziyaret programı
bilgilerinin kayıt altına alındığı ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki işlemler
yapılır.
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Şekil 1.32: Savcılık onaylı ziyaret programı giriş ekranı

 “Başlama Tarihi, Blok/Kısım Adı, Koridor Adı, Koğuş/Oda Adı ve Ziyaret
Günü” bilgi alanları liste düğmeleri yardımı ile tamamlanır.

 Ziyaret saati başlangıç ve bitiş bilgileri yazılarak “Ekle” düğmesine tıklanır.
 “Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanır.

Şekil 1.33: Savcılık onaylı ziyaret programı ekranı
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1.4.5. Bakanlık Emirli Ziyaret Programı

“Bakanlık Emirli Ziyaret Programı” ekranı; Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen
ziyaret programı bilgilerinin girildiği ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki işlemler
yapılır.

Şekil 1.34: Bakanlık emirli ziyaret programı giriş ekranı

 “Başlama Tarihi, Blok/Kısım Adı, Koridor Adı, Koğuş/Oda Adı ve Ziyaret
Günü” bilgi alanları liste düğmeleri yardımı ile tamamlanır.

 Ziyaret saati başlangıç ve bitiş bilgileri yazılarak “Ekle” düğmesine tıklanır.

 “Kaydet / Tamam / Kapa” düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanır.

Şekil 1.35: Bakanlık emirli ziyaret programı ekranı
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1.4.6. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Ziyaret Programı

“Ağırlaştırılmış Müebbet
Hapis Ziyaret Programı” ekranı;
ağırlaştırılmış müebbet hapis
ziyaret programı bilgilerinin
girildiği ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde
görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası
ile aşağıdaki işlemler yapılır.

Şekil 1.36: Ağırlaştırılmış müebbet hapis ziyaret programı
giriş ekranı

 “Başlama Tarihi, Blok/Kısım Adı, Koridor Adı, Koğuş/Oda Adı, Ziyaret Günü
ve Ay” içindeki sıra bilgi alanları liste düğmeleri yardımı ile tamamlanır.

 Ziyaret saati başlangıç ve bitiş bilgileri yazılarak “Ekle” düğmesine tıklanır.

 “Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanır.

Şekil 1.37: Ağırlaştırılmış müebbet hapis ziyaret programı ekranı
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1.5. Telefonla Görüşme İşlemleri
Bu bölümde cezaevine tutuklanarak veya hüküm giyerek girmiş olan kişilerin haftalık

telefonla görüşme programları yapılmaktadır.

1.5.1. Haftalık Telefonla Görüşme Programı

“Haftalık Telefonla
Görüşme Programı” ekranı;
tutuklu/hükümlülerin cezaevinde
bulundukları süre içinde haftalık
telefonla görüşme programı
bilgilerinin girildiği ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde
görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası
ile aşağıdaki işlemler yapılır.

Şekil 1.38: Haftalık telefonla görüşme programı giriş ekranı

Örnek: 15/05/2007 tarihinden geçerli A Blok, 01. Koridor, 02. Koğuşun salı günü
saat 09:00-17:00 saatleri arasında haftalık telefonla görüşme programını tanımlayalım.

 “Görüşme Programının Geçerli Olacağı Tarih ve Gün ile Blok/Kısım Adı,
Koridor Adı, Koğuş/Oda Adı” liste düğmesine tıklanarak seçilir.

 Görüşme saat aralığı yazılarak “Ekle” düğmesine tıklanır.

 “Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanır.

Şekil 1.39: Haftalık telefonla görüşme programı giriş ekranı
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, UYAP programına uygun olarak yönetim

bölümü ekranlarını uygulayabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Emanet eşya grubunun kaydını
yapınız.

 UYAP Ceza İnfaz Kurumları
Yönetim Bölümü emanet eşya
ekranlarından faydalanınız.

 Ceza infaz kurumu bilgilerinin
kaydını yapınız.

 UYAP Ceza İnfaz Kurumları
Yönetim Bölümü ceza infaz
kurumu bilgileri ekranlarından
faydalanınız.

 Vardiya bilgilerinin kaydını
yapınız.

 UYAP Ceza İnfaz Kurumları
Yönetim Bölümü vardiya bilgileri
ekranlarından faydalanınız.

 Ziyaret bilgilerinin kaydını
yapınız.

 UYAP Ceza İnfaz Kurumları
Yönetim Bölümü ziyaret bilgileri
ekranlarından faydalanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

1. “Emanet Eşya Grubu Tanımlama” ekranı; “Emanet İşlemleri” seçenekleri
altında yer alan bir işlemdir. (D) (Y)

2. Cezaevinde bulunan T/H’lerin üzerinde bulundurabileceği eşyaların
miktarları “Ceza İnfaz Kurumu Bilgileri” ekranından gidilir. (D) (Y)

3. Cezaevi içinde yapılan etkinliklerin ve gerekli bilgilerin tanımlandığı ekrana
“CİK İçin Yapılan Tanımlamalar” ekranından seçeneğinden ulaşılır. (D) (Y)

4. “Koğuş/Oda Bilgileri” koguşlarda işlenen suçların yazıldığı ekrandır. (D) (Y)

5. Tutuklu/hükümlülerin aylık açık ziyaret programının belirlenmesi amacıyla
yapılan işlemlerin kayıt altına alınmasında “Aylık Kapalı Ziyaret Programı”
ekranı kullanılır. (D) (Y)

6. Savcılık onaylı ziyaret programı bilgileri “Bakanlık Emirli Ziyaret Programı”
ekranında da kayıt altına alınabilir. (D) (Y)

7. “Haftalık Telefonla Görüşme Programı” ekranında “Geçerli Olacağı Tarih, Gün,
Blok/Kısım Adı, Koridor Adı, Koğuş/Oda, Görüşme Saat Aralığı” yazılarak “Ekle”
düğmesine tıklanır. (D) (Y)

8. Ağırlaştırılmış müebbet hapislerde ziyaret söz konusu olmadığından ziyaret
programı bilgilerinin girilmesi için herhangi bir ekran yoktur. (D) (Y)

9. Vardiya grup tanımlaması, görevlendirilmemiş personeller arasından seçim
yapılarak gerçekleştirilir. (D) (Y)

10. “Kurum Müdürü Denetleme Bilgileri” ekranında “Görülen Noksanlıklar ve
Verilen Direktifler” metin alanına noksanlık “Var” ya da “Yok” yazılır. (D) (Y)

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da
cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda UYAP2
kapsamında yer alan “Ceza İnfaz Kurumlarında Sorumlu İnfaz Koruma Baş Memurluğu”
ekranlarını uygulayabileceksiniz.

 Adalet Bakanlığının www.uyap.adalet.gov.tr web sitesini inceleyerek “Sorumlu
İnfaz Koruma Baş Memurluğu” ekranları hakkında bilgi toplayınız.

 Çevrenizde bulunan ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek “UYAP-Yönetim
Bölümü Sorumlu İnfaz Koruma Baş Memurluğu” ekranlarının kullanımı
hakkında bilgi alınız.

2. SORUMLU İNFAZ KORUMA
BAŞMEMURLUĞU EKRANLARI

Tutuklu / hükümlülerin oda / koğuşa yerleştirme işlemlerinin yapılması, sayım
bilgilerinin girilmesi, vardiyaların görevlendirilmesinin yapılması, vardiya görev yerlerinin
ve görevlendirilecek personel sayısının belirlenmesi, kapalı ziyaret yeri arama tutanağının
hazırlanması sorumlu infaz koruma baş memurluğunun belli başlı görevleridir.

Bu bölümünde saydığımız bu işlere ait ekranları kullanmayı öğrenmiş olacaksınız.
Şimdi sırası ile bu ekranları tanıyalım.

2.1. Ceza İnfaz Kurumu Takip İşlemleri
Bu bölümde tutuklu ve hükümlülerin oda veya koğuşlarına yerleştirilmeleri ve sayım

bilgilerinin girilmesi işlemleri yapılmaktadır. Şimdi sırası ile bu bölümde yer alan ekranları
tanıyalım.

2.1.1. Oda/Koğuşa Yerleştirme

“Oda / Koğuşa Yerleştirme” ekranı; “İnfaz Bürosu” ekranında girilmiş olan
oda/koğuşa yerleştirme kararının daha
sonra buradan oda koğuşa yerleştirme
işleminin gerçekleştirildiği ekrandır.

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki işlemler
gerçekleştirilir.

Şekil 2.1: Oda/koğuş yerleştirme giriş ekranı

 “Oda/Koğuşa Yerleştirme Kararı Alınmış T/H Listesi” alanındaki
tutuklu/hükümlü üzerine tıklanarak “Kaydet” düğmesine tıklanır.

 “Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanmış olur.

Şekil 2.2: Oda/koğuş yerleştirme ekranı

2.1.2. Sayım Bilgileri

“Sayım Bilgileri” ekranı; cezaevinde bulunan tutuklu / hükümlülerin sayım işleminin
yapıldığı ve kayıt altına alındığı
ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde
görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile
aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

Şekil 2.3: Sayım bilgileri giriş ekranı
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 Karşımıza ilk olarak gelen
“Vardiya Program Seçme”
ekranında vardiya listesindeki
“Gündüz” veya “Gece”
vardiyasına tıklanır.

 Gelen listeden sayımı
yapılacak vardiya üzerine
tıklanarak “Tamam”
düğmesine tıklanır.

Şekil 2.4: Vardiya programı seçme ekranı

Örnek: 23/05/2007 tarihinde, saat 08:00’deki sayımda, sayım personeli ve infaz
koruma memuru olan Özkan Özçelik’in “Teslim Alma” işlemini uygulayalım.

 Aşağıdaki ekranda “Sayım Yapılacak Tarih/Saat” metin alanları yazılarak
“Sayım Personeli Seçme” düğmesine ve açılan ekranda “Sorgula” düğmesine
tıklanır.

Şekil 2.5: Sayım bilgileri ekranı

 “Kurum İçi Personel Seçme” ekranında personel adı ve soyadı yazılarak
“Sorgula” düğmesine ve ardından “Tamam” düğmesine tıklanır.
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Şekil 2.6: Kurum içi personel seçme ekranı

 “Sayım Personel Seçme” ekranında “Görevi” liste düğmesine tıklanarak gelen
listeden “İnfaz Koruma Memuru” seçilir.

 “Statü” liste düğmesine tıklanarak gelen listeden “Teslim Alan” seçilir ve
“Ekle” düğmesine daha sonra “Tamam” düğmesine tıklanır.

Şekil 2.7: Sayım personel seçme ekranı

 Sayım alınacak “Blok / Koğuş” üzerine tıklanarak “Sayım” metin alanına
tutuklu / hükümlü sayısı yazılır.

 “Teslim Alan (…)” arama düğmesine tıklanarak “Kurum İçi Personel Seçme”
ekranında “Personel Adı/Soyadı” yazılarak “Sorgula” düğmesine ve ardından
“Tamam” düğmesine tıklanır.

 “Teslim Eden (…)” arama düğmesine tıklanarak “Kurum İçi Personel Seçme”
ekranında “Personel Adı/Soyadı” yazılarak sırası ile “Sorgula / Tamam /
Güncelle” düğmelerine tıklanır.
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Şekil 2.8: Sayım bilgileri ekranı

 “Sayım Defteri” düğmesine tıklanır ve açılan “Giden Evrak Bilgileri” ekranında
“Onay Listesi Düzenle” düğmesini tıklanır.

 Açılan “İş Adımı Tanımlama” penceresinden “Kurum Müdürü” rolü altındaki
“Kurum Müdürü İsmi” üzerine sağ tıklanır ve “Ekle” denir ve “Kapat”

düğmesine ardından “Tamam” düğmesini tıklanır.
Şekil 2.9: Giden evrak bilgileri ekranı
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Şekil 2.10: İş adımı tanımlama ekranı

 “Sayım Bildirimi” düğmesine tıklanarak “Giden Evrak Bilgileri” ekranında “Onay
Listesi Düzenle” düğmesini tıklanır.

 Sayım defterinde yapıldığı yekilde açılan “İş Adımı Tanımlama” penceresinden
“Kurum Müdürü” eklenir.

 “Dağıtım Listesi Hazırla”
düğmesini tıklanarak açılan
“Dağıtım Listesi”
ekranında “İlgili Yeri Seç”
düğmesini tıklanır.

Şekil 2.11: Dağıtım listesi/ilgili yeri seç ekranı

 “Açılan Birim/Dış Kurum Seçme” ekranında “Birim Türü” listeden seçilerek
“Sorgula” düğmesini tıklanır.

 “Bulunduğu Yer Cumhuriyet Başsavcılığı” çift tıklanarak “Tamam” düğmesina ve
açılan “Dağıtım Listesi” ekranında tekrar “Tamam” düğmesini tıklanır.
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Şekil 2.12: Birim / dış kurum seçme ekranı

Şekil 2.13: Dağıtım listesi ekranı

 “Giden Evrak Bilgileri” ekranında “Tamam” düğmesini tıklanır.

Şekil 2.14: Giden evrak bilgileri ekranı
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 “Yoklama Çizelgesi” düğmesine tıklanarak gelen “Giden Evrak Bilgileri”
ekranında “Onay Listesi Düzenle” düğmesini tıklanarak onay listesi hazırlanır.

 “Sayım Tutanağı” düğmesine tıklanarak gelen “Giden Evrak Bilgileri”
ekranında “Onay Listesi Düzenle” düğmesini tıklanarak onay listesi hazırlanır.

 “Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak çıkılır.

2.2. Vardiya İşlemleri
Bu bölümde daha önceden kurum müdürü ekranlarında yapılmış olan vardiya ile ilgili

tanımlamaların tutuklu ve hükümlülere ait işlemlerin yapılması sırasında kullanımını ele
alınacaktır. Şimdi sırası ile bu ekranları tanıyalım.

2.2.1. Vardiya Programı

“Vardiya Programı” ekranı;
tanımlanmış olan vardiya ve
vardiya gruplarının ve aylık nöbet
çizelgesinin hazırlandığı ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde
görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile
aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

Şekil 2.15: Vardiya programı giriş ekranı

Örnek: Şimdi, 23/05/2007 tarihi itibarıyla “Gündüz Grup A Vardiyası, Gece Grup B
Vardiyası, İstirahat 1. Gün Grup C Vardiyası, İstirahat 2. Gün Grup C Vardiyası, Sabit
Gündüz Grup D Vardiyası” olarak seçip ve aylık vardiya programını hazırlayalım. Bunun
için; sirası ile aşağıdaki işlemlerk yapılır.

 “Vardiya Programı” ekranında aşağıda görüldüğü gibi “Tarih” metin alanına
vardiya programının yapıldığı tarih yazılır.

 “Gündüz/Grup, Gece/Grup, İstirahat 1.Gün/Grup, İstirahat 2.Gün/Grup ve Sabit
Gündüz/Grup” liste düğmeleri kullanılarak uygun olan grup seçimi tamamlanıp
“Otomatik Ekle” düğmesine ve ardından “Aylık Vardiya Nöbet Çizelgesi”
düğmesine tıklanır.
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Şekil 2.16: Vardiya programı ekranı

 “Giden Evrak Bilgileri” ekranında “Onay Listesi Düzenle” düğmesine
tıklanarak “Açılan İş Adımı Tanımlama” penceresinden “Kurum Müdürü” rolü
altındaki “Kurum Müdürü İsmi” sağ tıklanır ve “Ekle” denir. “Kapat” düğmesi
tıklanır.

 “Tamam / Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak çıkılır.

Şekil 2.17: Giden evrak bilgileri ekranı
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2.2.2. Vardiya Görevlendirme

“Vardiya Görevlendirme”
ekranı; grup olarak tanımlanmış
personelin bir vardiya ile
ilişkilendirilerek görev yerlerinin
belirlendiği ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde
görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile

aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.
Şekil 2.18: Vardiya görevlendirme giriş ekranı

 “Vardiya Program Seçme” ekranında vardiya listesindeki “Vardiya” tıklanır ve
“Tamam” düğmesine tıklanır.

Şekil 2.19: Vardiya programı seçme ekranı

Örnek: Gökçer Duman adlı memuru, “1. Kısım Kapı Nöbetçisi” olarak vardiya
görevlendirmesini yapalım. Bunun için;

 “Görev Yeri” liste düğmesine tıklanarak gelen listeden uygun olan seçim yapılır
ve “Gruptaki Personel” alanında nöbetçi olarak seçilecek olan personel üzerine
tıklanp “Seç” düğmesine tıklanır.
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Şekil 2.20: Vardiya görevlendirme ekranı

 “Vardiya Nöbet Çizelgesi” düğmesine tıklanarak “Giden Evrak Bilgileri”
ekranında “Onay Listesi Düzenle” düğmesini tıklanır.

 “Açılan İş Adımı Tanımlama” penceresinden “Kurum Müdürü” rolü altındaki
“Kurum Müdürü İsmi” üzerine sağ tıklanır ve “Ekle” denilerek “Kapat”
düğmesine tıklanır.

 “Tamam / Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak çıkılır.

2.3. Evrak İşlemleri
Evrak işlemleri seçeneği içinde “Genel Giden Evrak Hazırlama” ile “Kapalı Ziyaret

Yeri Arama Tutanağı” ekranları yer almaktadır. “Genel Giden Evrak Hazırlama” ekranı daha
önceki modülde anlatıldığından bu bölümde değinilmeyecektir.

“Kapalı Ziyaret Yeri Arama
Tutanağı” ekranı; tutuklu/hükümlü
ziyaret yeri arama işlemlerinin
kayıt altına alındığı ekrandır.

Bu ekrana yandaki şekilde
görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile
aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

Şekil 2.21: Kapalı ziyaret yeri arama tutanağı giriş ekranı
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 Açılan “Kapalı Ziyaret Yeri Arama Tutanağı” ekranında ziyaret tarihi, ziyaret
başlangıç/bitiş saatleri yazılarak “Ziyaret Tutanağı” düğmesine tıklanır.

 “Giden Evrak Bilgileri” ekranında “Onay Listesi Düzenle” düğmesini tıklanır.

 Açılan “İş Adımı Tanımlama” penceresinden “Kurum Müdürü” rolü altındaki
“Kurum Müdürü İsmi” sağ tıklanır ve “Ekle” denerek “Kapat” düğmesine
tıklanır.

 “Tamam / Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanarak çıkılır.



Şekil 2.22: Kapalı ziyaret yeri arama tutanağı ekranı
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, UYAP2 kapsamında yer alan “Ceza İnfaz
Kurumlarında Sorumlu İnfaz Koruma Baş Memurluğu” ekranlarını
uygulayabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Mahkûmun yerleştirme kaydını
yapınız.

 UYAP Ceza İnfaz Kurumları
Yönetim Bölümünde infaz koruma
başmemurluğu oda koğuşa
yerleştirme ekranlarından
faydalanınız.

 Vardiya kaydını yapınız.
 UYAP Ceza İnfaz Kurumları
Yönetim Bölümü baş memurluğu
vardiya ekranlarından faydalanınız.

 Sayım kaydını yapınız.
 UYAP Ceza İnfaz Kurumları
Yönetim Bölümü baş memurluğu
sayım ekranlarından faydalanınız.

 Ziyaret tutanağını düzenleyiniz.

 UYAP Ceza İnfaz Kurumları
Yönetim Bölümü baş memurluğu
ziyaret tutanağı ekranlarından
faydalanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

1. Kapalı ziyaret yeri arama tutanağının hazırlanması “Sorumlu İnfaz Koruma
Baş Memurluğunun” görevlerinden birisidir. (D) (Y)

2. Vardiyaların görevlendirilmesinin yapılması, vardiya görev yerlerinin ve
görevlendirilecek personel sayısının belirlenmesi „Sorumlu İnfaz Koruma
Başmemurluğunun” görevleri arasında yer almaz. (D) (Y)

3. İnfaz Bürosu ekranında girilmiş olan “Oda/Koğuşa Yerleştirme Kararının”
oda koğuşa yerleştirme işlemi yönetim bölümünde “Oda/Koğuşa
Yerleştirme” ekranı ile gerçekleştirilir. (D) (Y)

4. Cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin sayım işleminin yapıldığı ve kayıt
altına alındığı ekran “Vardiya İşlemleri” seçeneği altında yer alır. (D) (Y)

5. „Kurum İçi Personel Seçme” ekranında personel adı ve soyadı yazılarak “Sorgula”
düğmesine ve ardından “Tamam” düğmesine tıklanır. (D) (Y)

6. Dağıtım listelerinde “İlgili Yeri Seç“ düğmesi tıklandığında açılan “Birim/Dış
Kurum Seçme” ekranında “Sorgula” düğmesini tıklanır ve daha sonra birim türü
seçilir. (D) (Y)

7. “Vardiya Görevlendirme” ekranı; grup olarak tanımlanmış personelin bir
vardiya ile ilişkilendirilerek görev yerlerinin belirlendiği ekrandır. (D) (Y)

8. “Kapalı Ziyaret Yeri Arama Tutanağı” ekranı “Evrak İşlemleri” seçeneği
altında yer alır. (D) (Y)

9. “İş Adımı Tanımlama” penceresinden “Kurum Müdürü” rolü altındaki “Kurum
Müdürü İsmi” üzerine sağ tıklanp “Kaydet” denilir ve “Kapat” düğmesine tıklanır.
(D) (Y)

10. “Kapalı Ziyaret Yeri Arama Tutanağı” ekranında “Ziyaret Tarihi, Ziyaret
Başlangıç/Bitiş Saatleri” program tarafından otomatik olarak verilir. (D) (Y)

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da
cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Tutuklu/hükümlülerin eşyalarının tanımlanması aşağıdaki ekranlardan
hangisinde yapılır?
A) Emanet Eşya Grubu Tanımlama B) Ceza İnfaz Kurumu Bilgileri
C) CİK İçin Yapılan Tanımlamalar D) Koğuş Oda Bilgileri

2. Aşağıdakilerden hangisi “Emanet Eşya Grubu Tanımlama” ekranında “Eşya
Grubu” metin alanına yazılabilecek grup adı olabilir?
A) Mavi Gömlek B) İthal Kravat C) Siyah Pijama D) Ayakkabı Grubu

3. Aşağıdakilerden hangisi “Yönetim Bölümü/Ceza İnfaz Kurumu”
seçeneklerinde yer alan seçenekler arasında yer almaz?
A) Dosya İşlemleri B) Bakım İşlemleri
C) Mahkeme Kararları D) Emanet İşlemleri

4. “Ceza İnfaz Kurumu Bilgileri” ekranı aşağıdaki seçeneklerin hengisinde yer alır?
A) Süreli Çıkış İşlemleri B) Vardiya İşlemleri
C) CİK Takip İşlemleri D) Kurul Kararları

5. Oda/koğuşa yerleştirme, ziyaret ve telefonla görüşme işlemlerinin yapılabilmesi için
öncelikle yapılması gereken tanımlama hangisidir?
A) Oda/Koğuş Tanımlama B) Eşya Grubu Tanımlama
C) Suç Grubu Tanımlama D) Yaş Grubu Tanımlama

6. Sayım bilgileri ekranında karaşımıza ilk olarak gelen ekran hangisidir?

A) Kurum İçi Personel Seçme B) Sayım Personeli Seçme

C) Vardiya Programı Seçme D) Birim/Dış Kurum Seçme

7. Sayım bilgilerinin girilmesi aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasında yer
alır?
A) Savcılık B) Kurum Müdür Yardımcısı
C) Zabıt Katibi D) Sorumlu İnfaz Koruma Başmemurluğu

MODÜL DEĞERLENDİRME
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Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

1. ( ) “Sayım Bilgileri” ekranı infaz koruma personelinin sayımı için kullanılır.

2. ( ) “Sayım Personel Seçme” ekranında “Görevli” liste düğmesine tıklanarak gelen
listeden “İnfaz Koruma Memuru” seçilir.

3. ( ) Girilmiş olan sayım bilgilerinin onay listesini hazırlamak için “Sayım Defteri”
düğmesine tıklanır ve açılan “Giden Evrak Bilgileri” ekranında “Onay Listesi
Düzenle” düğmesini tıklanır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da

cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP

ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP

ANAHTARI

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

CEVAP ANAHTARLARI

Sorular Cevaplar

1- D
2- Y
3- D
4- Y
5- Y
6- Y
7- D
8- Y
9- D

10- D

Sorular Cevaplar

1- Y
2- D
3- D
4- Y
5- D
6- Y
7- D
8- D
9- Y

10- Y

Sorular Cevaplar

1- A
2- D
3- B
4- C
5- A
6- C
7- D
8- Y
9- D

10- D
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KAYNAKÇA

 http://www.uyap.adalet.gov.tr
 http://intranet.adalet.gov.tr/kitap/veri/tbirim/UYAPIIC_KEK_CTE.doc

KAYNAKÇA
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