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YETERLİLİK
Kurum tabipliği ve psiko-sosyal servis ekranlarını
uygulamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Laboratuvar ortamı sağlandığında UYAP programına uygun
olarak sağlık işlemleri ekranlarını uygulayabileceksiniz.

Amaçlar
1. Kurum tabipliği ekranlarını uygulayabileceksiniz.
2. Psiko-sosyal servis bürosu ekranlarını

uygulayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam ve Donanım: Konuyla ilgili ders kitapları, yardımcı
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GİRİŞ

“E-devlet” mekanizmasının gereksinimleri karşılayacak şekilde bir “e-kurum”
uygulaması olan UYAP ile 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 Tabipliği ve Psiko-Sosyal Servis” ekranlarını
öğreneceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, UYAP
programına uygun olarak “Kurum Tabipliği” ekranlarını uygulayabileceksiniz.

 Adalet Bakanlığının “www.uyap.adalet.gov.tr” web sitesini inceleyerek “Kurum
Tabipliği” işlemleri hakkında bilgi toplayınız.

 Çevrenizde bulunan ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek “Kurum Tabipliği”
hakkında bilgi edininiz.

1. KURUM TABİPLİĞİ EKRANLARI

Sağlık servisinin tıbbi kayıt ve arşiv sisteminin oluşturulmasını ve kayıtların düzenli
ve doğru bir şekilde UYAP sistemi üzerinde tutulmasını sağlamak kurum tabibinin görevleri
arasında yer alır.

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü/tutukluların sağlıkla ilgili işlemleri UYAP
sisteminde “Kurum Tabipliği” modülünde yapılır.

Uyap’ın “Ceza İnfaz Kurumu Tabipliği” modülünde aşağıdaki resimde görülen
seçenekler yer almaktadır. Modülümüzde bu seçeneklerden en çok kullanılan “Süreli Çıkış
İşlemleri”, “Ceza İnfaz Kurumu Takip İşlemleri” ve “Muayene İşlemleri” konuları ele
alınacaktır.

Resim 1.1: Ceza İnfaz Kurumu Tabipliği ekranları

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şimdi sırası ile bu işlemlerin UYAP üzerinde nasıl yapıldığını öğrenelim.

1.1. Sağlık Nedenli Sevk Talebi

“Sağlık Nedenli Sevk Talebi” ekranı; sağlık durumu tespiti, muayene, tedavi, acil
müdahale gibi nedenlerle
hükümlü/tutuklunun hastaneye
sevk işleminin yapıldığı ekrandır.

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

Resim 1.2: Sağlık Nedenli Sevk Talebi giriş ekranı

 “Sağlık Nedenli Sevk Talebi” ekranında “Cezaevi Kayıt Numarası” arama
düğmesi tıklanarak “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında “Tutuklu/Hükümlü
Adı-Soyadı” yazılır ve “Sorgula / Tamam” düğmelerine tıklanır.

Resim 1.3: Cezaevi Kayıt Numarası bulma ekranı

Resim 1.4: Tutuklu/Hükümlü Arama ekranı

 “Talepte Bulunan, Talip Tarihi ve Sevk Nedeni zorunlu bilgi alanları liste
düğmesi kullanılarak tamamlanır.

 “Sevk Edileceği Yer” metin alanına sevk edileceği yer yazılır.

 “Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanır. Böylece Ceza infaz
kurumundaki Osman Yılmaz’ın muayene için hastaneye sevk talebi
gerçekleştirilmiş olur.

3

2

1



4

Resim 1.5: Sağlık Nedenli Sevk Talebi ekranı

1.2. Açlık Grevi/Ölüm Orucu Safahatı

“Açlık Grevi/Ölüm Orucu Safahatı” ekranı, açlık grevi ya da ölüm orucunda olan
tutuklu/hükümlünün sağlık bilgilerinin girildiği ekrandır.

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

Resim 1.6: Açlık Grevi/Ölüm Orucu Safahatı giriş ekranı

 İlk olarak “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında “Tutuklu/Hükümlü Adı-
Soyadı” yazılır ve “Sorgula / Tamam” düğmelerine tıklanır. Böylece sorgulanan
ölçüte göre bulunan bilgiler “Açlık Grevi/Ölüm Orucu Safahatı” ekranında yer
alan “Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” blokuna aktarılır.

 “Açlık Grevi/Ölüm Orucu Safahatı” blokunda yer alan zorunlu bilgi alanları ve
açıklama alanları tutuklu/hükümlünün durumuna uygun biçimde tamamlanarak

1 2
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“Ekle” düğmesine tıklanır. Böylece girilen bilgiler liste tablosuna aktarılmış
olur.

Resim 1.7: Açlık Grevi/Ölüm Orucu Safahatı ekranı

 “Doktor Raporu” düğmesine tıklanarak açılan “Gelen Evrak Bilgileri”
ekranında “Evrak Arama” düğmesine tıklanır.

 Açılan “Dosya Evrak Listesi”nden “Sağlık Durumu Raporu” seçilerek
“Tamam” düğmesi tıklanır ve “Gelen Evrak Bilgileri” ekranına dönülür. Bu
ekranda da tekrar “Tamam” düğmesi tıklanarak işlem tamamlanmış olur.

Resim 1.8: Gelen Evrak Bilgileri ekranı

Resim 1.9: Dosya Evrak Listesi ekranı
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 “Kaydet / Tamam / Kapat” düğmelerine tıklanır. Böylece Ceza infaz
kurumundaki Osman Yılmaz’ın açlık grevi safahatı bilgileri sisteme
girilmiş olur.

1.3. Muayene İşlemleri

Kurum tabipliğince kullanılan ekranların önemlileri “Muayene İşlemleri” seçeneğinde
yer alır. Programın bu bölümü aşağıdaki resimde görülen ekranlardan oluşmaktadır.
Hükümlü/tutuklunun kendi isteğiyle veya kurum tabibinin isteği üzerine ilk olarak muayene
edilmesi ile başlayan sağlık işlemlerine ilişkin bilgiler, “Muayene İşlemleri” bölümünde yer
alan ekranlar kullanılarak UYAP sistemine aktarılır.

Şimdi sırası ile bu bölümde yer alan uygulamaları öğrenelim.

Resim 1.10: Muayene İşlemleri Seçenekler ekranı

1.3.1. İlk Muayene Bilgileri

“İlk Muayene Bilgileri” ekranı, kurum tabibi tarafından tutuklu/hükümlünün ilk
muayenesinin yapılarak muayene bilgilerinin
ve sonuçlarının girildiği ekrandır.

“İlk Muayene Bilgileri” ekranına
yandaki resimde görüldüğü gibi ulaşılır ve
sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 1.11: İlk Muayene Bilgileri giriş ekranı

 “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen “Sorgulama” işleminin
ardından “İlk Muayene Bilgileri” ekranı açılır.

 Sorgulama işlemi sonucunda “Tutuklu / Hükümlü Bilgileri” blokunda yer alan
metin alanları sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir.
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 “Tutuklu / Hükümlü Bilgileri” blokunda yer alan “Ayrıntılı Kimlik Bilgileri”
düğmesi tıklanarak “Taraf İşlemleri” ekranı açılır ve dosyaya konu olan taraflar
seçilerek bilgileri görüntülenir.

 “İlk Muayene Tarihi ve Saati” ile “Tıbbi Bulgular” zorunlu metin alanlarına
bilgi girişi yapılır.

 “Muayene Eden Doktor” zorunlu metin alanında yer alan “...” düğmesine
tıklanarak “Kurum İçi Personel Seçme“ ekranı açılır. “Muayene Eden Doktor”
zorunlu metin alanına bilgi aktarım işlemi gerçekleştirilir.

 “Hastalık Bilgileri” blokunda yer alan “Hastalığın Tanımı”, “Hastalığın Tarihi”,
“Kullandığı İlaçlar / Dozları” ve “Açıklama” zorunlu metin alanlarına bilgi
girişi yapılır.

Resim 1.12: İlk Muayene Bilgileri ekranı

 “Ekle” düğmesine tıklanarak metin alanlarındaki bilgiler “Hastalık Bilgileri”
blokunda yer alan tabloya aktarılır.

 “Kaydet / Kapat” düğmeleri tıklanarak tutuklu/hükümlünün ilk muayene
işlemlerine ait bilgilerin kaydı işlemi tamamlanmış olur.

1.3.2. Muayene Bilgileri

Tutuklu/hükümlünün kurum tabibi tarafından kurum içinde yapılan muayene bilgileri
ve muayene sonuçlarının girildiği ekrandır.
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“Muayene Bilgileri” ekranına
yandaki resimde görüldüğü gibi ulaşılır
ve sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 1.13: Muayene Bilgileri giriş ekranı

 “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen “Sorgulama” işleminin
ardından Muayene Bilgileri ekranı açılır.

 “Sorgulama” işlemi sonucunda “Tutuklu / Hükümlü Bilgileri” blokunda yer
alan metin alanları sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir.

 “Tutuklu / Hükümlü Bilgileri” blokunda yer alan “Ayrıntılı Kimlik Bilgileri”
düğmesi tıklanarak “Taraf İşlemleri” ekranı açılır ve dosyaya konu olan taraflar
seçilerek bilgileri görüntülenir.

Resim 1.14: Muayene Bilgileri ekranı

 “Muayene Bilgileri” blokunda yer alan “Muayene Eden Doktor” zorunlu metin
alanında yer alan “...” düğmesine tıklanarak “Kurum İçi Personel Seçme“
ekranından bilgi aktarımı yapılır ve işlem tamamlanır.

 “Muayene Nedeni” zorunlu liste düğmesi tıklanarak uygun bilgi seçilir.

 “Kullanıcı” seçenek kutusu işaretlenerek “Protokol Numarası” alanına manüel
olarak giriş yapılır ya da seçenek kutusu işaretlenmeyerek protokol numarasının
kayıt işlemi sırasında sistem tarafından otomatik olarak verilmesi sağlanır.
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 “Muayene Tarihi ve Saati” zorunlu metin alanlarına bilgi girişi yapılır.

 “Muayene Bilgileri” blokunda yer alan “Şikâyet” sekmesi tıklanarak zorunlu
metin alanına gerekli bilgi girişi yapılır ve “Ekle” düğmesi ile “Şikâyet”
sekmesinde yer alan tabloya aktarılır.

 “Muayene Bilgileri” blokunda yer alan “Bulgu” sekmesine tıklanarak zorunlu
metin alanına bilgi girişi yapılır ve “Ekle” düğmesine tıklanarak “Bulgu”
sekmesinde yer alan tabloya aktarılır.

 “Muayene Bilgileri” blokunda yer alan “Tanı” sekmesine tıklanarak zorunlu
metin alanına bilgi girişi yapılır ve “Ekle” düğmesine tıklanarak “Tanı”

sekmesinde yer alan tabloya aktarılır.

 “Muayene Bilgileri” blokunda yer alan “Tedavi” sekmesine tıklanarak zorunlu
metin alanına bilgi girişi yapılır ve “Ekle” düğmesine tıklanarak “Tedavi”
sekmesinde yer alan tabloya aktarılır.

 “Tedavi Detay” blokunda yer alan “Tedavi Detay” zorunlu liste düğmesinden
uygun bilgi seçilir ve “Tedavi Detay Açıklama” metin alanına uygun bilgi girişi
yapılır.

 “Diş Tedavisi” ya da ”Diğer Tedaviler” seçenek kutularından uygun olan
seçenek tıklanır ve “Ekle” düğmesine tıklanarak metin alanlarındaki bilgiler,
“Tedavi Detay” blokunda yer alan tabloya aktarılır.

 “Muayene Bilgileri” blokunda yer alan “İlaç” sekmesine tıklanır.

 “İlaç Sorgula” düğmesi tıklanarak “İlaç Seçme” ekranı açılır.

Resim 1.15: İlaç Seçme ekranı

 “İlaç Bilgileri” blokunda yer alan “İlaç Adı” metin alanına bilgi girişi yapılarak
“Sorgula” düğmesi tıklanır.

 Sorgulama işleminden sonra “İlaç Bilgileri” blokundaki tabloya aktarılan bilgi
seçilerek “Tamam” düğmesi tıklanır ve “Muayene Bilgileri” ekranına dönülür.



10

 “İlaç” sekmesinde yer alan tablodan bilgiler seçilerek “İlaç Adı” ve “Verilen
Miktar” zorunlu metin alanlarına bilgi girişi gerçekleştirilir.

 “Yapılacak İşlem/Sonuç” sekmesine tıklanarak “Yapılacak İşlem” zorunlu liste
düğmesinden uygun bilgi seçilir, “İşlem Açıklama” zorunlu metin alanına bilgi
girişi yapılır ve “Ekle“ düğmesi tıklanarak girilen bilgiler “Yapılacak
İşlem/Sonuç” sekmesinde yer alan tabloya aktarılır.

 “Yapılacak İşlemle İlgili Belgeyi Hazırla” düğmesi tıklanır.

 “Tutuklu/Hükümlü Bakiye
Bilgileri” düğmesine
tıklanarak yandaki
“Tahsilat/Reddiyat Bilgileri”
ekranı açılır.

 Tutuklu/hükümlünün tahsilat
ve reddiyat bilgilerinin
görüntülendiği bu ekranda
“Tamam” düğmesine tıklanır.

Resim 1.16: Tahsilat/Reddiyat Bilgileri ekranı

“Tutuklu/Hükümlünün Muayene İstek Yazısı” düğmesine tıklanarak „Gelen
Evrak Bilgileri“ ekranı açılır ve “Evrakı Göster” düğmesi tıklanarak sisteme
taranarak dâhil edilen evrak görüntülenir.

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak tutuklu/hükümlünün muayene işlemlerine ait
bilgiler kaydedilir.

 “Kapat” düğmesine tıklanarak „Muayene Bilgileri“ ekranından çıkılır.

1.3.3. Hastane Bilgileri

“Hastane Bilgileri” ekranı,
tutuklu/hükümlülerin hastaneye sevk
edilmesi ve hastane bilgilerinin
girildiği ekrandır.

“Hastane Bilgileri” ekranına
yandaki resimde görüldüğü gibi ulaşılır
ve sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 1.17: Hastane Bilgileri giriş ekranı

 “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen “Sorgulama” işleminin
ardından “Hastane Bilgileri” ekranı açılır.

 Sorgulama işlemi sonucunda “Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” blokunda yer alan
metin alanları sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir.
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 “Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” blokunda yer alan “Ayrıntılı Kimlik Bilgileri”
düğmesi tıklanarak “Taraf İşlemleri” ekranı açılır ve dosyaya konu olan taraflar
seçilerek bilgileri görüntülenir.

 “Hastane Bilgileri” blokunda yer alan “Gönderilen Hastane”, “Gönderilme
Nedeni” “Gönderiliş Tarihi”, ”Dönüş Tarihi”, ”Hstn. Giriş Tarihi”, ”Hstn. Çıkış
Tarihi”, ”Teshiş” ve ”Verilen Tedavi” metin alanlarına bilgi girişi yapılır.

 “Kolluk Kuvveti Gerekli mi?”, ”Hastanenin Mahkûm Koğuşu Var mı?” ve
“Yatarak Tedavi Gördü mü?” onay kutularından ilgili seçenekler seçilir.

 “Hastane Ön Tanısı” düğmesine tıklanarak “Gelen Evrak Bilgileri” ekranı açılır
ve “Evrakı Göster” düğmesi tıklanarak sisteme taranarak dâhil edilen evrak
görüntülenir.

 “Ekle” düğmesine tıklanarak metin alanlarındaki bilgiler “Hastane Bilgileri”
blokunda yer alan tabloya aktarılır.

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak tutuklu/hükümlünün hastane bilgileri kaydı işlemi
tamamlanır.

 “Kapat” düğmesine tıklanarak “Hastane Bilgileri” ekranından çıkılır.

Resim 1.18: Hastane Bilgileri ekranı

1.3.4. Revir Bilgileri

“Revir Bilgileri” ekranı, tutuklu/hükümlünün revire sevkinden tekrar dönüşüne
kadar geçen zaman aralığındaki bilgilerinin girildiği ekrandır.
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“Revir Bilgileri” ekranına aşağıdaki
resimde görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile
aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 1.19: Revir Bilgileri giriş ekranı

 “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen “Sorgulama” işleminin
ardından “Hastane Bilgileri” ekranı açılır.

 Sorgulama işlemi sonucunda “Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” blokunda yer alan
metin alanları sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir.

 “Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” blokunda yer alan “Ayrıntılı Kimlik Bilgileri”
düğmesi tıklanarak “Taraf İşlemleri” ekranı açılır ve dosyaya konu olan taraflar
seçilerek bilgileri görüntülenir.

 “Revir Bilgileri” blokunda yer alan “Revire Alınma Nedeni”, “Revire Yatış
Tarihi”, “Verilen İlaçlar/Dozları”, ”Tetkik”, “Tedavi”, “Tanı” metin alanlarına
bilgi girişi yapılır.

 “İşlem Bilgileri” blokunda yer alan “İşlem Tarihi” ve ”Günlük İşlem
Açıklaması” zorunlu metin alanlarına bilgi girişi yapılır.

 “İşlem Bilgileri” blokunda yer alan “Doktor” zorunlu metin alanında yer alan
“...” düğmesine tıklanarak “Kurum İçi Personel Seçme” ekranından bilgi
aktarımı yapılır.

 “Ekle” düğmesine tıklanarak metin alanlarındaki bilgiler “İşlem Bilgileri”
blokunda yer alan tabloya aktarılır.

 “Revir Bilgileri” blokunda yer alan “Revirden Çıkış Tarihi” metin alanına bilgi
girişi yapmak için “Getir” düğmesine tıklanarak sisteme daha önce girilmiş
kayıtlar “İşlem Bilgileri” blokunda yer alan tabloya aktarılır.
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Resim 1.20: Revir Bilgileri ekranı

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak tutuklu/hükümlünün revir bilgilerine kayıt işlemi
tamamlanır.

 “Kapat” düğmesine tıklanarak “Revir Bilgileri” ekranından çıkılır.

1.3.5. İlaç Bilgileri

Resim 1.21: İlaç Bilgileri giriş ekranı

 “İlaç Bilgileri” blokunda yer alan “İlaç Adı”, “Terkibi”, ”Özellikleri” ve
”Açıklama” metin alanlarına bilgi girişi yapılarak “Ekle” düğmesi tıklanır.
Böylece “İlaç Bilgileri” blokunda yer alan bilgiler tabloya aktarılır.

“İlaç Bilgileri” ekranı, ilaç bilgilerinin
girildiği ve güncellendiği ekrandır.

“İlaç Bilgileri” ekranına yandaki
resimde görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile
aşağıdaki işlemler yapılır.
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 Bu ekranda, “İlaç Bilgileri” blokunda yer alan tablodaki bilgiler seçilerek
gerektiğinde “Sil” düğmesi ile bilgiler silinebilir, “Güncelle” düğmesi ile
gerekli değişiklik ve düzeltmeler yapılabilir, “Temizle” düğmesi ile tablodaki
metin alanları temizlenebilir ve “Sorgula” düğmesi ile daha önceden
kaydedilmiş ilaç bilgileri tabloya getirilebilir.

Resim 1.22: İlaç Bilgileri ekranı

 “İlaç Bilgileri” blokunda yer alan tabloda kullanılmayan ilaçlar var ise; ilgili
ilaçlar seçilerek “Aktif” seçenek kutusu işareti kaldırılır ve “Güncelle” düğmesi
tıklanarak ilacın aktif durumu değiştirilir.

 “İlaç Detay Bilgileri-Ticari Şekli “ blokunda yer alan “Adet” ve “Miktar” metin
alanına bilgi girişi yapılır.

 “Detay Ekle” düğmesi tıklanarak girilen bilgiler “İlaç Detay Bilgileri-Ticari
Şekli“ blokunda yer alan tabloya aktarılır.

 “İlaç Detay Bilgileri-Ticari Şekli“ blokunda yer alan tablodaki bilgiler seçilerek
gerektiğinde “Detay Sil” düğmesi silinebilir ve gerekli değişiklikler yapılarak
“Detay Güncelle” düğmesi ile düzeltme işlemi gerçekleştirilebilir.

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak ilaç bilgileri kaydedilir ve “Kapat” düğmesi
tıklanarak “İlaç Bilgileri” ekranından çıkılır.

1.3.6. Koruyucu Hekim Hizmetleri

Kurum tabipliğinde yer alan “Muayene İşlemleri” seçeneklerinden sonuncusu
“Koruyucu Hekimlik Hizmetleri” seçeneğidir. Bu seçenek altında “Seminer Bilgileri”,
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“Portör Muayene”, “Sağlık Taraması Giriş Bilgileri”, “Aşı Bilgileri”, “Sağlık Taraması
Sonuç Bilgileri” ekranları yer almaktadır.

Şimdi sırası ile bu bölümde yer alan uygulamaları öğrenelim.

1.3.6.1. Seminer Bilgileri

“Seminer Bilgileri” ekranı, tutuklu/hükümlülerin katılacağı seminer bilgilerinin
girişinin yapıldığı ve seminere katılacık tutuklu/hükümlülerin seçildiği ekrandır.

“Seminer Bilgileri” ekranına Resim 1.23’te görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile
aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 1.23: Seminer Bilgileri giriş ekranı

 “Seminer Bilgileri” blokunda yer alan “Seminer Adı”, “Seminer Başlangıç
Trh.”, “Seminer Bitiş Tarihi” ve “Konu” metin alanlarına uygun bilgi girişleri
yapılır.

 “Seminere Katılan Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” blokunda “Cezaevi Kayıt
Numarası (…)” arama düğmesi tıklanarak açılan “Tutuklu/Hükümlü Arama”
ekranında “Sorgulama” yapılır ve tutuklu/hükümlüye ait bilgi alanlarının sistem
tarafından doldurulması sağlanır.

 “T/H Ekle” düğmesine tıklanarak seminere alınacak tutuklu/hükümlü listeye
eklenir.
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Resim 1.24: Seminer Bilgileri ekranı

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak seminer bilgileri kaydedilir ve “Kapat” düğmesi
tıklanarak “Seminer Bilgileri” ekranından çıkılır.

1.3.6.2. Portör Muayenesi

“Portör Muayenesi” ekranı, ceza infaz kurumunun gıda üretim yerlerinde ve sıhhi
bölümlerinde çalışan tutuklu/hükümlünün bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden belli
aralıklarla portör muayenesi
işlemlerinin kayıt altına alındığı
ekrandır.

“Portör Muayenesi” ekranına
yandaki resimde görüldüğü gibi
ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki işlemler
yapılır.

Resim 1.25: Portör Muayenesi giriş ekranı

 Bu ekranda işlem yapmadan önce “Dosya Evrak Kayıttan Evrak Türü : “CTE
Muayene Evrakı” ve Evrak Tipi : “Muayene Portör Muayenesi Tahlil Evrakı”
seçilerek tahlil sonucu kişinin dosyasına kaydedilmelidir.

 “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen “Sorgulama” işleminin
ardından “Portör Muayenesi” ekranı açılır.

 Sorgulama işlemi sonucunda “Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” blokunda yer alan
metin alanları sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir.

 “Muayene Bilgileri” blokunda yer alan “Muayene Eden Doktor” zorunlu metin
alanında yer alan “...” düğmesine tıklanarak „Kurum İçi Personel Seçme“
ekranından bilgi aktarımı yapılarak tamamlanır.

 “Muayene Nedeni” zorunlu liste düğmesi tıklanarak uygun bilgi (Periyodik
muayene gibi) seçilir.
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 “Muayene Tarih ve Saati”, “Tahlil Sonuçları”, “Çalışma Durumu” ve “Fiziki
Muayene” metin alanları uygun şekilde tamamlanarak “Portör Raporu”
düğmesine tıklanır.

Resim 1.26: Portör Muayenesi ekranı

 Açılan “Giden Evrak Bilgileri” ekranında “Tamam” düğmesine tıklanır.

Resim 1.27: Giden Evrak Bilgileri ekranı

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak “Portör Muayenesi” bilgileri kaydedilir ve
“Kapat” düğmesi tıklanarak “Portör Muayenesi” ekranından çıkılır.

1.3.6.3. Sağlık Taraması Giriş Bilgileri

Resim 1.28: Sağlık Taraması Giriş Bilgileri giriş ekranı

“Sağlık Taraması Giriş
Bilgileri” ekranı, ceza infaz
kurumunda tutuklu/hükümlülere
yapılan sağlık taraması
bilgilerinin kayıt altına alındığı
ekrandır.
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“Sağlık Turuması Giriş Bilgileri” ekranına yukarıdaki resimde görüldüğü gibi ulaşılır
ve sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.

 “Tarama Adı”, “Tarama Tarihi” metin alanı tamamlanır.

 “Cezaevi Kayıt Numarası (…) Arama” düğmesi ile “Tutuklu/Hükümlü Arama”
ekranı açılarak “Adı-Soyadı” bilgisi yazılır ve “Sorgula” düğmesi ile işlem
tamamlanır.

 Sağlık taraması giriş bilgileri yazılarak “T/H Ekle” düğmesi tıklanır.

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak “Sağlık Taraması Giriş Bilgileri” kaydedilir ve
“Kapat” düğmesi tıklanarak ekrandan çıkılır.

1.3.6.4. Aşı Bilgileri

“Aşı Bilgileri” ekranı,
tutuklu/hükümlünün aşı bilgilerinin
kayıt altına alındığı ekrandır.

“Aşı Bilgileri” ekranına
yandaki resimde görüldüğü gibi
ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki işlemler
yapılır.

Resim 1.29: Aşı Bilgileri giriş ekranı

 Bu ekranda işlem yapmadan önce Dosya Evrak Kayıttan Evrak Türü : “CTE
Muayene Evrakı”, Evrak Tipi : “Muayene Aşı Tahlil Evrakı” seçilerek aşı tahlil
sonucu kişinin dosyasına kaydedilmelidir.

 “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen “Sorgulama” işleminin
ardından “Aşı Bilgileri” ekranı açılır.

 Sorgulama işlemi sonucunda “Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” blokunda yer alan
metin alanları sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir.

 “Muayene Nedeni”, “Muayene Tarih ve Saati”, “Aşı Adı”, “Bağışıklık
Durumu” ve “Tahlil Sonuçları” metin alanları tamamlanarak “Ekle” düğmesine
tıklanır.

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak “Aşı Bilgileri” kaydedilir ve “Kapat”
düğmesi tıklanarak ekrandan çıkılır.

1.3.6.5. Sağlık Taraması Sonuç Bilgileri

Resim 1.30: Sağlık Taraması Giriş Bilgileri giriş ekranı

“Sağlık Taraması Sonuç
Bilgileri” ekranı, tutuklu/hükümlünün
sağlık taraması sonuç bilgilerinin
kayıt altına alındığı ekrandır.

Bu ekrana yandaki resimde
görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile
aşağıdaki işlemler yapılır.
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 “Tarama Adı”, “Tarama Tarihi” metin alanı tamamlanır.

 “Cezaevi Kayıt Numarası (…) Arama” düğmesi ile Tutuklu/Hükümlü Arama
ekranı açılarak “Adı-Soyadı” bilgisi yazılır ve “Sorgula” düğmesi ile
tamamlanır.

 “Sağlık Taraması” sonuç bilgileri yazılarak “T/H Ekle” düğmesi tıklanır.

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak “Sağlık Taraması Giriş Bilgileri” kaydedilir ve
“Kapat” düğmesi tıklanarak ekrandan çıkılır.

1.4. Diş Muayenesi Bilgileri

“Diş Muayenesi Bilgileri” ekranı, tutuklu/hükümlünün diş muayenesi işlemlerinin
kayıt altına alındığı ekrandır.

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

Resim 1.31: Diş Muayenesi Bilgileri giriş ekranı

 “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen “Sorgulama” işleminin
ardından “Diş Muayenesi Bilgileri” ekranı açılır.

 “Sorgulama” işlemi sonucunda “Bilgileri” blokunda yer alan metin alanları
sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir.

 “Muayene Nedeni”, “Muayene Tarih ve Saati” metin alanları tamamlanır.

 “Anamnez” metin alanına tıklanır ve nedeni yazılır.

 “Şikayet” sekmesinden “Şikayeti” metin alanına tutuklu/hükümlünün şikayeti
yazılır.

Resim 1.32: Muayene Bilgileri – Şikayet sekmesi ekranı



20

Resim 1.33: Muayene bilgileri – İlaç sekmesi ekranı

 “İlaç” sekmesinde “Verilen Miktar” metin alanına ilaç miktarı yazılır.

Resim 1.34: İlaç seçme ekranı

 “Tedavi” sekmesinde “Tedavi Detay” liste düğmesi tıklanarak gelen listeden
“Tedavi Detayı” seçilir ve “Ekle” düğmesine tıklanır.

Resim 1.35: Muayene Bilgileri – Tedavi sekmesi ekranı
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 “Yapılan İşlem/Sonuç” sekmesinde “Yapılan İşlem” liste düğmesi tıklanarak
seçilir.

Resim 1.36: Muayene Bilgileri - Yapılan Işlem/Sonuç sekmesi ekranı

Resim 1.37: Diş Muayenesi Bilgileri ekranı

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak “Diş Muayenesi Bilgileri” kaydedilir.

 “Kapat” düğmesi tıklanarak ekrandan çıkılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, “Kurum Tabipliği” ekranlarını

uygulayabileceksiniz..

İşlem Basamakları Öneriler

 Hükümlü/tutuklunun hastaneye sevk
işlemini yapınız.

 “Gelen / Giden Evrak”
seçeneklerini açınız.
 “Doküman Tarama” sistemi
ekranlarını kullanınız.
 “Tarama Sistemi” ayarlarını
yapınız.

 Gelen evrakı tarayarak kaydediniz.

 “Gelen/Giden Evrak” seçeneklerini
açınız.
 “Tarama Merkezi Evrak Kayıt”
ekranını kullanınız.

 Dağıtım planı hazırlayınız.

 “Gelen / Giden Evrak” seçeneklerini
açınız.
 “Dağıtım Planı İşlemleri”
ekranlarını kullanınız.

 Evrak arama uygulamasını yapınız.

 “Gelen / Giden Evrak” seçeneklerini
açınız.
 “Evrak Arama İşlemleri”
ekranlarını kullanınız.

 Evrak zimmet uygulamasını yapınız.

 “Gelen / Giden Evrak” seçeneklerini
açınız.

 “Evrak Zimmet İşlemleri” ekranlarını
kullanınız.

 Giden evrak uygulamasını yapınız.

 “Gelen / Giden Evrak” seçeneklerini
açınız.
 “Giden Evrak Oluşturma”
ekranlarını kullanınız.

 Dosya evrak kayıt uygulamasını yapınız.

 “Gelen / Giden Evrak” seçeneklerini
açınız.
 “Dosya Evrak Kayıt İşlemleri”
ekranlarını kullanınız.

 Evrakı onaya sunma uygulamasını
yapınız.

 “Gelen / Giden Evrak” seçeneklerini
açınız.
 “Evrakı Onaya Sunma” ekranlarını
kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ



23

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Sağlık durumu tespiti, muayene, tedavi, acil müdahale gibi nedenlerle

hükümlü/tutuklunun hastaneye sevk işleminin yapıldığı ekran aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Sağlık Durum Raporu B) Sağlık Taraması Giriş Bilgileri

C) Sağlık Nedenli Sevk Talebi D) Evrak Gönderme

2. “Açlık Grevi/Ölüm Orucu Safahatı” işleminde “Dosya Evrak Listesi” ekranından
seçilmesi gereken evrak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müddetname B) Sağlık Durum Raporu

C) Hüküm Özeti D) Tahliye Kararı

3. Aşağıdakilerden hangisi “Muayene İşlemleri” seçeneklerinden biri değildir?

A) Evrak İşlemleri B) Muayene Bilgileri C) Revir Bilgileri D) İlaç Bilgileri

4. Kurum tabibi tarafından tutuklu/hükümlünün ilk muayenesinin yapılarak muayene
bilgilerinin ve sonuçlarının girildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hastane Bilgileri B) Evrak İşlemleri

C) İlk Muayene bilgileri D) İlaç Bilgileri

5. Aşağıdakilerden hangisiyle “Hastane Bilgileri” ekranına ulaşılır?

A) Evrak İşlemleri/Hastane Bilgileri B) Süreli Çıkış İşlemleri/Hastane Bilgileri

C) Dosya İşlemleri/Hastane Bilgileri D) Muayene İşlemleri/Hastane Bilgileri

6. Tutuklu/hükümlünün revire sevkinden tekrar dönüşüne kadar geçen zaman
aralığındaki bilgilerinin girildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muayene Bilgileri B) Revir Bilgileri

C) Hastane Bilgileri D) İlaç Bilgileri

7. “İlaç Bilgileri” blokunda yer alan tablodaki bilgiler silinmek istendiğinde aşağıdaki
düğme seçeneklerinden hangisi kullanılır?

A) Temizle B) Güncelle C) Ekle D) Sil

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

8. “İlaç Bilgileri” ekranında “Detay Ekle” düğmesi tıklanarak girilen bilgiler “İlaç
Detay Bilgileri-Ticari Şekli“ blokunda yer alan tabloya aktarılır. ( )

9. “Seminer Bilgileri” ekranı “Muayene Bilgileri” seçenekleri altında yer alır.( )

10. “Diş Muayenesi Bilgileri” ekranı, tutuklu/hükümlünün diş muayenesi
işlemlerinin kayıt altına alındığı ekrandır. ( )

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 UYAP
kapsamında yer alan “Ceza İnfaz Kurumlarında Psiko-Sosyal Servis Bürosu” ekranlarını
uygulayabileceksiniz.

 Adalet Bakanlığının “www.uyap.adalet.gov.tr” web sitesini
inceleyerek “Psiko-Sosyal Servis Bürosu” ekranları hakkında bilgi
toplayınız.

 Çevrenizde bulunan ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek “Psiko-
Sosyal Servis” hakkında bilgi alınız.

2. PSİKO-SOSYAL SERVİS BÜROSU
EKRANLARI

Ceza infaz kurumlarında hükümlü/tutuklulara bireysel danışmanlık hizmeti vermek,
aileleri ile görüşmek, onları ilgi ve yeteneklerine ve kişilik özelliklerine göre iş ve meslek

Resim 2.1: Psiko-sosyal servis

Modülümüzün bu bölümünde “Psiko-Sosyal Servis Bürosu” ekranlarından sadece
“Psiko-Sosyal Servis İşlemleri”ni öğreneceğiz.

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA

kurslarına ve grup çalışmalarına
yönlendirmek, öfke kontrol eğitimi
vermek, çocuklara yönelik
farkındalıklarını artırmak amaçlı
çalışmalar yapmak, bayan hükümlü
ve tutuklulara yönelik anne-çocuk
eğitimi gibi programlar uygulamak,
kurum personelini eğitmek ve
bireysel danışmanlık hizmeti
vermek gibi önemli görevleri yerine
getiren “Psiko-Sosyal Servis
Bürosu”, bu görevleri yaparken bir
taraftan da çalışmalarını UYAP
sistemine aktarır.
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2.1. Psiko-Sosyal Servis İşlemleri

“Psiko-Sosyal Servis
İşlemleri” modülü, tutuklu/
hükümlülerin psiko-sosyal
hizmet bürolarından
aldıkları hizmetlerin
UYAP ortamında
gerçekleştirilmesi
işlemlerini kapsamaktadır.

“Psiko-Sosyal Servis
İşlemleri” modülünde
yandaki resimde görülen
seçenekler yer almaktadır.

Şimdi sırası ile bu
ekranları öğrenelim.

Resim 2.2: Psiko-Sosyal Servis İşlemleri giriş ekranı

2.1.1. Psiko-Sosyal Servis Görüşme Talep Yazısı (Psikolog)

“Psiko-Sosyal Servis Görüşme Talep Yazısı (Psikolog)” ekranı, psikoloğun
tutuklu/hükümlülerle çeşitli sebeplerle görüşme talebi işleminin yapıldığı ekrandır.

“Psiko-Sosyal Servis
Görüşme Talep Yazısı
(Psikolog)” ekranına yandaki
resimde görüldüğü gibi
ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki
işlemler yapılır.

Resim 2.3: “Psiko-Sosyal Servis Görüşme Talep Yazısı” giriş
ekranı

 “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen “Sorgulama” işleminin
ardından “Psiko-Sosyal Servis Görüşme Talep Yazısı (Psikolog)” ekranı
açılır.

 “Sorgulama” işlemi sonucunda “Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” blokunda yer alan
metin alanları sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir.

 “Görüşme Nedeni” liste düğmesine tıklanır ve uygun olan seçenek (İlk
Görüşme (Psikolog) gibi) seçilir.

 “Görüşme Talep Tarihi” ve “Talep Saati” yazılarak “Görüşme Talep Yazısı”
düğmesine tıklanır.
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 “Giden Evrak Bilgileri” ekranında “Psikolog” ismi onay listesinde seçili gelir
ve “Tamam” düğmesine tıklanarak “Psiko-Sosyal Servis Görüşme Talep
Yazısı (Psikolog)” ekranına dönülür.

Resim 2.4: Giden Evrak Bilgileri ekranı

Resim 2.5: Psiko-Sosyal Servis Görüşme Talep Yazısı ekranı

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak “Psiko-Sosyal Servis Görüşme Talep
Yazısı (Psikolog)” ekranı kaydedilir ve “Kapat” düğmesi tıklanarak
ekrandan çıkılır.
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2.1.2. Psiko-Sosyal Servis Görüşme Bilgileri (Psikolog)

“Psiko-Sosyal Servis Görüşme Bilgileri (Psikolog)” ekranı, tutuklu/hükümlülerle
çeşitli sebeplerle psikolog tarafından yapılan görüşme işleminin yapıldığı ekrandır.

“Psiko-Sosyal Servis
Görüşme Bilgileri (Psikolog)”
ekranına yandaki resimde
görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası
ile aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 2.6: Psiko-Sosyal Servis Görüşme Bilgileri giriş ekranı

 “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen “Sorgulama” işleminin
ardından “Psiko-Sosyal Servis Görüşme Bilgileri (Psikolog)” ekranı açılır.

 Sorgulama işlemi sonucunda “Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” blokunda yer alan
metin alanları sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir.

 “Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” blokunda yer alan “Ayrıntılı Kimlik Bilgileri”
düğmesi tıklanarak “Taraf İşlemleri” ekranı açılır ve dosyaya konu olan taraflar
seçilerek bilgileri görüntülenir.

 “Psiko Sosyal Servis Görüşme Bilgileri” blokunda yer alan “Görüşmeyi Yapan”
zorunlu metin alanı sistem tarafından otomatik olarak tamamlanır.

Resim 2.7: Psiko-Sosyal Servis Görüşme Bilgileri ekranı

2

3

1
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 “Görüşme Nedeni” liste düğmesine tıklanır ve uygun olan seçenek (İlk
Görüşme (Psikolog) gibi) seçilir.

 “Görüşme Talep Tarihi” ve “Talep Saati” yazılarak “Görüşme Talep Yazısı”
düğmesine tıklanır.

 “Odasında/Koğuşunda” ya da “Psiko-Sosyal Servis Bürosunda” opsiyon
kutularından uygun seçenek tıklanarak “Görüşme Yeri” belirlenir.

 “Görüşme Notu” zorunlu metin alanına bilgi girişi yapılır.

 “T/H Tanıma Formu Hazırla” düğmesi tıklanır. “Açılan Giden Evrak Bilgileri”
ekranında psikoloğun ismi “Onay” listesinde seçili olarak gelir.

 “Tamam” düğmesine tıklanır.

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak “Psiko-Sosyal Servis Görüşme Bilgileri
(Psikolog)” ekranı kaydedilir ve “Kapat” düğmesi tıklanarak ekrandan çıkılır.

2.1.3. Psiko-Sosyal Servis Değerlendirme Bilgileri

“Psiko-Sosyal Servis Değerlendirme Bilgileri” ekranı, tutuklu/hükümlülerle çeşitli
sebeplerle psikolog tarafından yapılan görüşmeye ait değerlendirme işleminin yapıldığı
ekrandır.

“Psiko-Sosyal Servis
Değerlendirme Bilgileri” ekranına
yandaki resimde görüldüğü gibi ulaşılır
ve sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 2.8: Psiko-Sosyal Servis Değerlendirme
Bilgileri giriş ekranı

 “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen “Sorgulama” işleminin
ardından “Psiko-Sosyal Servis Değerlendirme Bilgileri” ekranı açılır.

 Sorgulama işlemi sonucunda “Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” blokunda yer alan
metin alanları sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir.

 “Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” blokunda yer alan “Ayrıntılı Kimlik Bilgileri”
düğmesi tıklanarak “Taraf İşlemleri” ekranı açılır ve dosyaya konu olan taraflar
seçilerek bilgileri görüntülenir.

 “Psiko Sosyal Servis Değerlendirme Bilgileri” blokunda yer alan “Görüşmeyi
Yapan” zorunlu metin alanı sistem tarafından otomatik olarak tamamlanır.

 Seçili gelen “Değerlendirme Tarihi” metin alanına “Değerlendirme Tarihi”
yazılır.

 “Psiko Sosyal Servis Değerlendirme Bilgileri” blokunda yer alan
“Değerlendirme Tarihi”, “Değerlendirme Konusu”, “Değerlendirme Sonucu” ve
“Gerekçe” zorunlu metin alanlarına bilgi girişi yapılır.
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 “Faaliyet Adı” alanında “Faaliyet Adı” işaretlenerek “Seç” düğmesi ile
“Katılabileceği Faaliyetler” metin alanına aktarılır.

 “Psiko Sosyal Servis Raporu Hazırla” düğmesine tıklanır. Açılan “Giden Evrak
Bilgileri” ekranında psikolog adı “Onay” listesinde seçili olarak gelir.

Resim 2.9: Psiko-Sosyal Servis Değerlendirme Bilgileri ekranı

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak “Psiko-Sosyal Servis Değerlendirme Bilgileri”
ekranı kaydedilir ve “Kapat” düğmesi tıklanarak ekrandan çıkılır.

2.1.4. Ortak Kullanım Alanları Bilgileri

“Ortak Kullanım Alanları Bilgileri” ekranı, cezaevinde bulunan ortak kullanım
alanlarında yapılacak olan
faaliyetlerin belirlenmesi işleminin
yapıldığı ekrandır.

“Ortak Kullanım Alanları
Bilgileri” ekranına yandaki resimde
görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile
aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 2.10: Ortak Kullanım Alanları Bilgileri giriş ekranı

 “Faaliyet Yeri”, “Faaliyet Türü”, “Faaliyet Adı” ve “Açıklama” zorunlu metin
alanlarına bilgi girişi yapılarak “Ekle” düğmesi tıklanır. Böylece metin
alanlarına girilen bilgiler “Ortak Kullanım Alanı Bilgileri” blokunda yer alan
tabloya aktarılır.

1
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 “Ortak Kullanım Alanı Bilgileri” blokunda yer alan tablodaki bilgiler seçilerek
gerektiğinde “Sil” düğmesi ile silinebilir, “Temizle” düğmesi ile metin
alanlarının ve liste düğmelerinin temizlenmesi işlemi gerçekleştirilebilir.

 “Faaliyet Onay Evrakı” düğmesine tıklanarak “Gelen Evrak Bilgileri” ekranı
açılır ve sisteme taranarak dâhil edilen evrak görüntülenir.

Resim 2.11: Ortak Kullanım Alanları Bilgileri ekranı

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak “Ortak Kullanım alanları Bilgileri” ekranı
kaydedilir ve “Kapat” düğmesi tıklanarak ekrandan çıkılır.

2.1.5. Faaliyet Grubu Tanımlama

“Faaliyet Grubu Tanımlama”
ekranı, tutuklu/hükümlünün katılacağı
faaliyet gruplarının belirlendiği ekrandır
(“Ortak Kullanım Alanları” ekranında
tanımladığımız faaliyetler bu ekranda
“Faaliyet Adı” liste düğmesi ile
listelenir.).

“Faaliyet Grubu Tanımlama”
ekranına yandaki resimde görüldüğü gibi
ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki işlemler
yapılır.

Resim 2.12: Faaliyet Grubu Tanımlama giriş ekranı

 “Faaliyet Grup Tanımlama” blokunda yer alan “Faaliyet Adı” ve “Faaliyet
Türü” zorunlu liste düğmesi tıklanarak uygun bilgiler girilir.
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 “Faaliyet Grup Tanımlama” blokunda yer alan “Yeni Grup” düğmesi tıklanarak
“Grup Adı” liste düğmesine zorunlu bilgi yazılarak “Faaliyet Grup Tanımlama”
blokunda yer alan “Grup Getir” düğmesi tıklanır.

 “Grup Adı” zorunlu liste düğmesinden uygun bilgi seçilir.

 “Faaliyet Grup Tanımlama” blokunda yer alan “Grup Detay Getir” düğmesi
tıklanarak sisteme daha önce kayıt olan gruplar “Faaliyete Katılacaklar”
blokunda yer alan tabloya aktarılır.

 “Faaliyet Grup Tanımlama” blokunda yer alan “Geçerliliğini Kaldır” düğmesi
tıklanarak sisteme daha önce kayıt olan grupların geçerliliği kaldırılabilir.

 “Faaliyete Katılacaklar” blokunda yer alan “…” arama düğmesi tıklanarak
“Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranı açılır.

 “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen işlemin ardından
“Faaliyete Katılacaklar” blokunda yer alan “Cezaevi Kayıt Numarası”, “Adı”,
“Soyadı”, ”Cezaevindeki Durumu” ve “Cezaevine Giriş Tarihi” metin
alanlarına bilgi giriş işlemi gerçekleştirilir.

 “Ekle” düğmesi tıklanarak metin
alanlarındaki bilgiler “Faaliyete
Katılacaklar” blokunda yer alan
tabloya aktarılır.

 “Faaliyete Katılacaklar” blokunda
yer alan tablodan bilgi seçilerek
“Tutuklu/Hükümlünün
Katılabileceği Faaliyetler” düğmesi
tıklanarak “Tutuklu/Hükümlünün
Katılabileceği Faaliyet Tipleri”
ekranı açılır.

Resim 2.13: Tutuklu/Hükümlünün
Katılabileceği Faaliyet Tipleri ekranı

 “Tutuklu/Hükümlünün Katılabileceği Faaliyet Tipleri” ekranında yer alan
“Tutuklu/Hükümlünün Katılabileceği Faaliyet Tipleri” tablosundan bilgi
seçilerek “Tamam” düğmesi tıklanır ve “Faaliyet Grubu Tanımlama” ekranına
dönülür.

 “Faaliyete Katılacaklar” blokunda yer alan “Açıklama” metin alanına bilgi girişi
yapılır.
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Resim 2.14: Faaliyet Grubu Tanımlama ekranı

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak tutuklu/hükümlünün katılabileceği faaliyet grubu
tanımlama ekranı kaydedilir.

 “Kapat” düğmesi tıklanarak “Faaliyet Grubu Tanımlama” ekranından çıkılır.

2.1.6. Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı

“Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı” ekranı, tanımlanan faaliyet gruplarının
cezaevindeki ortak kullanım alanlarını kullanmalarına ilişkin programın yapıldığı ekrandır.

“Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı” ekranına aşağıdaki resimde görüldüğü
gibi ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 2.15: Ortak kullanım alanları faaliyet programı giriş ekranı
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 “Faaliyet Programı Bilgileri” blokunda yer alan “Faaliyet Adı” zorunlu liste
düğmesi tıklanarak uygun bilgi seçilir.

 “Faaliyet Programı Bilgileri” blokunda yer alan “Faaliyet Türü” metin alanı
sisteme daha önce aktarılmış bilgi doğrultusunda otomatik olarak gelir.

 “Faaliyet Programı Bilgileri” blokunda yer alan “Yeni Program” düğmesi
tıklanarak “Program Adı” zorunlu liste düğmesinden uygun bilgi seçilir.

 “Program Faaliyet/Grup Getir” düğmesi tıklanır ve “Yeni Program” düğmesiyle
beraber “Program Adı” liste düğmesine yeni bilgi girişi yapılır.

 “Faaliyet Programı Bilgileri” blokunda yer alan “Geçerlilik Tarihi” zorunlu
metin alanına bilgi girişi yapılır.

 “Faaliyet Programı Bilgileri” blokunda yer alan “Etkin” onay kutusu tıklanarak
“Etkinlik” seçimi gerçekleşir.

 “Açıklama” metin alanına bilgi girişi yapılır.

 “Program Detay Getir” düğmesi tıklanarak daha önce tanımlanmış olan
program bilgileri “Faaliyet Programı Bilgileri” blokunda yer alan metin
alanlarına aktarılır.

 “Programı Hazırlayanlar” düğmesi tıklanarak “Kurul Üyeleri Bilgileri” ekranı
açılır.

Resim 2.16: Kurul Üyeleri Bilgileri ekranı

 „Kurul Üyeleri Bilgileri“ ekranında yer alan “Kurul Üyeleri Bilgileri”
blokundaki tablodan uygun seçenek seçilir ve “Sorgula” düğmesi tıklanarak
açılan „Kurum İçi Personel Seçme“ ekranında gerçekleştirilen işlemin ardından
“Adı”, ”Soyadı”, “Unvanı” ve “Kuruldaki Görevi” metin alanlarına bilgi
aktarım işlemi gerçekleşir.

 “Ekle” düğmesi tıklanarak metin alanlarındaki bilgiler “Kurul Üyeleri Bilgileri”
blokunda yer alan tabloya aktarılır.

 “Tamam” düğmesi tıklanarak „Kurul Üyeleri Bilgileri“ ekranından çıkılır ve
„Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı“ ekranına dönülür.



34

 „Kurul Üyeleri Bilgileri“ ekranında gerçekleştirilen işlemin ardından “Programı
Hazırlayanlar” metin alanına bilgi aktarım işlemi gerçekleşir.

 “Başlangıç Saati” ve “Bitiş Saati” zorunlu metin alanlarına bilgi girişi yapılır.

 “Katılacak Grup” zorunlu liste düğmesi tıklanarak uygun bilgi seçilir.

 “Ekle” düğmesi tıklanarak metin alanlarındaki ve liste düğmelerindeki bilgiler
“Faaliyet Programı Bilgileri” blokunda yer alan tabloya aktarılır.

Resim 2.17: Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı ekranı

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak „Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı“
işlemi kaydedilir.

 “Kapat” düğmesi tıklanarak „Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı“
ekranından çıkılır.

2.1.7. Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı Gerçekleşme

“Ortak kullanım alanları faaliyet programı gerçekleşme” ekranı tanımlanan
faaliyetlere katılacak olan tutuklu/hükümlülerin belirlenmesi ve bu faaliyetlerin takibi
işleminin yapıldığı ekrandır.
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“Ortak Kullanım” alanları “Faaliyet Programı Gerçekleşme” ekranına aşağıdaki
resimde görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.

Resim 2.18: Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı Gerçekleşme giriş ekranı

Resim 2.19: Ortak kullanım Alanları Program Seçme ekranı

 “Faaliyet Program Bilgileri” blokunda yer alan “Faaliyet Adı” zorunlu liste
düğmesi tıklanarak uygun bilgi seçilir ve seçilen bu bilgiye göre daha önce
sisteme girilen kayıtlar doğrultusunda “Faaliyet Türü” metin alanına bilgi
aktarım işlemi gerçekleşir.

 “Program Getir” düğmesi tıklanarak “Program Adı” zorunlu liste düğmesinden
uygun bilgi seçilir.

 “Geçerlilik Tarihi” metin alanına daha önce sisteme girilmiş kayıtlar
doğrultusunda bilgi aktarımı gerçekleşir.

 “Program Detay Getir” düğmesi tıklanarak “Program Detayları” blokunda yer
alan tabloya, daha önce sisteme kayıt olmuş program bilgileri aktarılır.
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 “Program Detayları” blokunda yer alan tablodaki bilgiler seçilerek “Tamam”
düğmesi tıklanır ve “Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı Gerçekleşme”
ekranı açılır.

Resim 2.20: Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı Gerçekleşme ekranı

 “Program Bilgileri” blokunda yer alan metin alanlarına daha önce sisteme
aktarılmış bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelir.

 “Gerçekleşme Bilgileri” blokunda yer alan “Gerçekleşme Tarihi” zorunlu metin
alanına bilgi girişi yapılır.

 “Gerçekleşme Bilgileri” blokunda yer alan “Saat Aralığı” sistem tarafından
otomatik olarak aktarılır.

 “Gerçekleşme Bilgileri” blokunda yer alan “Açıklama” metin alanına bilgi girişi
yapılır.

 “Faaliyet Katılım Bilgileri” blokunda yer alan tablodaki uygun bilgi seçilerek
tutuklu/hükümlünün faaliyete katılım durumuna göre “Katıldı” onay kutusu
seçilir ve “Güncelle” düğmesi tıklanır.

 Tutuklu/hükümlü faaliyete katılmadı ise “Katılmadı” onay kutusu işaretlenerek
“Katılmama Gerekçesi” düğmesi tıklanır.

 “Katılmama Gerekçesi” düğmesi tıklanarak Gelen Evrak Bilgileri ekranı açılır
ve “Evrakı Göster” düğmesi tıklanarak sisteme taranarak dâhil edilen evrak
görüntülenir.

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak faaliyet programı gerçekleşme işlemi tamamlanır.

 “Kapat” düğmesi tıklanarak “Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı
Gerçekleşme” ekranından çıkılır.
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2.1.8. İş Yeri İnceleme Bilgileri

Resim 2.21: İş Yeri İnceleme Bilgileri giriş ekranı

 “İş Yeri Bilgileri” blokunda yer alan “İş Yerinin Unvanı” ve “Adres” zorunlu
metin alanlarına bilgi girişi yapılır.

 “İş Güvenliği”, “İş Sağlığı”, “İşverenin Eğitimi”, “İş Geçmişi” ve “Düşünceler”
metin alanlarına bilgi girişi yapılır.

 “İş Yeri Bilgileri” blokunda yer alan “Sorumlu Kişinin Adı / Soyadı” ve
“Telefon” zorunlu metin alanlarına bilgi girişi yapılır.

Resim 2.22: İş Yeri İnceleme Bilgileri ekranı

 “İş Yeri Bilgileri” blokunda yer alan “Bölümü” ve “İşçi Sayısı” metin alanlarına
bilgi girişi yapılır.

 “İş Yeri Bilgileri” blokunda yer alan “İnceleme Raporu” düğmesine tıklanarak
“Giden Evrak Bilgileri” ekranı açılır.

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak iş yeri inceleme bilgileri kaydı işlemi tamamlanır.

 “Kapat” düğmesi tıklanarak “İş Yeri İnceleme Bilgileri” ekranından çıkılır.

“İş Yeri İnceleme Bilgileri” ekranı,
tutuklu/hükümlünün çalıştığı iş yeri
hakkındaki bilgilerin girildiği ekrandır.

“İş yeri İnceleme Bilgileri” ekranına
yandaki resimde görüldüğü gibi ulaşılır ve
sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.



38

2.1.9. İş Yeri Ziyaret Bilgileri

Resim 2.23: İş Yeri Ziyaret Bilgileri giriş ekranı

 “İş Yeri İnceleme Bilgileri Arama” ekranında yer alan “Sorgula” düğmesi
tıklanarak tablodan uygun bilgi seçilir ve “Tamam” düğmesine tıklanarak “İş
Yeri Ziyaret Bilgileri” ekranı açılır.

Resim 2.24: İş Yeri İnceleme Bilgileri Arama ekranı

 “İş Yeri İnceleme Bilgileri Arama” ekranında gerçekleştirilen işlemin
ardından “İş Yeri Bilgileri” blokunda yer alan metin alanlarına bilgi giriş işlemi
gerçekleştirilir.

“İş Yeri Ziyaret Bilgileri” ekranı,
tutuklu/hükümlünün iş yeri ziyaret
bilgilerinin girildiği ekrandır.

“İş Yeri Ziyaret Bilgileri” ekranına
yandaki resimde görüldüğü gibi ulaşılır ve
sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.
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Resim 2.25: İş Yeri Ziyaret Bilgileri ekranı

 “İş Yeri Bilgileri” blokunda yer alan “İş Yeri İnceleme Raporu” düğmesine
tıklanarak “Evrakı Göster” ekranı açılır ve sisteme kaydedilmiş evrak detaylı
olarak görüntülenir.

 “İş Yerinde Çalışan Hükümlüleri Getir” düğmesine tıklanarak “İş Yerinde
Çalışanlar” blokunda yer alan tabloya bilgi aktarım işlemi gerçekleşir.

 “Ziyaret Tarih/Saati”, “İş Yeri Yetkilisi” ve “Düşünceler” metin alanlarına bilgi
girişi yapılır.

 “İş Yeri Ziyaret Formu” düğmesi tıklanarak “Gelen Evrak Bilgileri” ekranı
açılır. “Evrakı Göster” düğmesi tıklanıp sistem taranarak dâhil edilen evrak
görüntülenir.

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak iş yeri ziyaret bilgileri işlemi tamamlanır.

 “Kapat” düğmesi tıklanarak ekrandan çıkılır.
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2.1.10. Çalışma Takip Bilgileri

Resim 2.26: Çalışma Takip Bilgileri giriş ekranı

 “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen işlemin ardından
“Çalışma Takip ekranı” açılır.



Resim 2.27: Çalışma takip ekranı

 “Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” blokunda yer alan metin alanları
“Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen işlem sonucunda sistem
tarafından otomatik olarak görüntülenir.

 “Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” blokunda yer alan “Ayrıntılı Kimlik Bilgileri”
düğmesi tıklanarak “Taraf İşlemleri” ekranı açılır ve dosyaya konu olan taraflar
seçilerek bilgileri görüntülenir.

“Çalışma Takip Bilgileri” ekranı
tutuklu/hükümlünün çalışma bilgilerinin
girildiği ekrandır.

“Çalışma Takip Bilgileri” ekranına
yandaki resimde görüldüğü gibi ulaşılır ve
sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.
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 “Çalışma Bilgileri” blokunda yer alan “...” arama düğmesi tıklanarak “İş Yeri
Seçme” ekranı açılır.

Resim 2.28: İş yeri seçme ekranı

 “İş Yeri Seçme” ekranında yer alan tablodan uygun bilgi seçilir ve “Tamam”
düğmesine tıklanarak “Çalışma Takip” ekranına dönülür.

 “İş Yeri Seçme” ekranında gerçekleştirilen işlemin ardından “Çalışma Bilgileri”
blokunda yer alan “Adı” ve “Bölümü” metin alanlarına bilgi giriş işlemi
gerçekleşir.

 “Çalışma Bilgileri” blokunda yer alan “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi”
zorunlu metin alanlarına ilgili bilgi girişi yapılır.

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak çalışma takip işlemi tamamlanır.

 “Kapat” düğmesi tıklanarak “Çalışma Takip” ekranından çıkılır.

2.1.11. Sosyal İnceleme Raporu Hazırlama

Resim 2.29: Sosyal İnceleme Raporu Hazırlama
giriş ekranı

“Sosyal İnceleme Raporu
Hazırlama” ekranı, tutuklu/hükümlünün
sosyal inceleme raporunun hazırlandığı
ekrandır.

“Sosyal İnceleme Raporu
Hazırlama” ekranına yandaki resimde
görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile
aşağıdaki işlemler yapılır.
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Resim 2.30: Sosyal İnceleme Raporu Hazırlama ekranı

 “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen işlemin ardından “Sosyal
İnceleme Raporu Hazırlama” ekranı açılır.

 “Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” blokunda yer alan metin alanları
“Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen işlem sonucunda sistem
tarafından otomatik olarak görüntülenir.

 “Sosyal İnceleme Raporu” düğmesine tıklanarak “Giden Evrak Bilgileri”
ekranında “Onay Listesi Düzenle” düğmesi tıklanır.

 “İş Adımı Tanımlama” penceresinden “Kurum Müdürü Rolü” altındaki “Kurum
Müdürü İsmi”ne sağ tıklayarak “Ekle” seçilir ve “Kapat” düğmesi tıklanır.

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

 “Birim Türü Liste” düğmesi ile ilgili birim (Savcılık gibi) seçilerek “Sorgula”
düğmesi tıklanır.

 “Bulunduğu Yer Cumhuriyet Başsavcılığı” üzerine çift, “Tamam” düğmesine
bir kere tıklanır. Sonra “Dağıtım Listesi”ndeki “Tamam” düğmesine tıklanır.

 “Kaydet” düğmesi tıklanarak “Sosyal İnceleme Raporu Hazırlama” işlemi
tamamlanır.



Resim 2.31: Sosyal İnceleme Raporu ekranı

“Kapat” düğmesi tıklanarak “Sosyal İnceleme Raporu Hazırlama” ekranından çıkılır.

2.2. Sosyal-Kültürel Faaliyet Tanımlama
“Sosyal-Kültürel Faaliyet Tanımlama” ekranı, “Çocuk Eğitimevi” ve “Açık Ceza

İnfaz Kurumu” hükümlülerinin katılabileceği sosyal
ekrandır.

 “Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri” menüsünden “Psiko
seçeneğine “Sosyal-Kültürel Faaliyet Tanımlama” seçeneğine tıklanır.

 Seçili gelen “Faaliyet Adı”

 “Faaliyet Yeri” metin alanına tıklanır “Faaliyet Yeri” yazılır.

 “Tarih/Saat” ilk metin alanına tıklanır ve tarihi yazılır.

 “Tarih/Saat” ilk metin alanına tıklanır ve saati yazılır.

 “Katılımcıları Belirle” düğmesine tık

 “Tutuklu Hükümlü Arama” ekranında “Hükümlü Onay” kutusuna tıklanır.

 “Sorgula” düğmesine tıklanır ve “Gelen Hükümlü Listesi”nden “Hükümlü”
karşısındaki “Onay” kutusuna tıklanır.

 “Tamam” düğmesine tıklanır.

 “Kaydet” düğmesini tıklanır.

 Kaydetme işleminin tamamlandığını gösterir onay ekranı gelir. Bu ekranı
kapatmak için “Tamam” düğmesine tıklanır.

 “Kapat” düğmesine tıklanır ve çıkılır.
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Resim 2.31: Sosyal İnceleme Raporu ekranı

üğmesi tıklanarak “Sosyal İnceleme Raporu Hazırlama” ekranından çıkılır.

Kültürel Faaliyet Tanımlama
Kültürel Faaliyet Tanımlama” ekranı, “Çocuk Eğitimevi” ve “Açık Ceza

u” hükümlülerinin katılabileceği sosyal-kültürel faaliyetlerin tanımlandığı

“Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri” menüsünden “Psiko-Sosyal Servis İşlemleri”
Kültürel Faaliyet Tanımlama” seçeneğine tıklanır.

Seçili gelen “Faaliyet Adı” metin alanına “Faaliyet Adı” seçilir.

“Faaliyet Yeri” metin alanına tıklanır “Faaliyet Yeri” yazılır.

“Tarih/Saat” ilk metin alanına tıklanır ve tarihi yazılır.

“Tarih/Saat” ilk metin alanına tıklanır ve saati yazılır.

“Katılımcıları Belirle” düğmesine tıklanır.

“Tutuklu Hükümlü Arama” ekranında “Hükümlü Onay” kutusuna tıklanır.

“Sorgula” düğmesine tıklanır ve “Gelen Hükümlü Listesi”nden “Hükümlü”
karşısındaki “Onay” kutusuna tıklanır.

“Tamam” düğmesine tıklanır.

“Kaydet” düğmesini tıklanır.

işleminin tamamlandığını gösterir onay ekranı gelir. Bu ekranı
kapatmak için “Tamam” düğmesine tıklanır.

“Kapat” düğmesine tıklanır ve çıkılır.

Kültürel Faaliyet Tanımlama” ekranı, “Çocuk Eğitimevi” ve “Açık Ceza
kültürel faaliyetlerin tanımlandığı

Sosyal Servis İşlemleri”

“Sorgula” düğmesine tıklanır ve “Gelen Hükümlü Listesi”nden “Hükümlü”

işleminin tamamlandığını gösterir onay ekranı gelir. Bu ekranı
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, “Psiko-Sosyal Servis Bürosu” ekranlarını
uygulayabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 “Psiko-Sosyal Servis İşlemleri”nde yer
alan seçenekleri inceleyiniz.

 “CİK Psiko-Sosyal Servis
Bürosu”na giriniz.
 “Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri”
sekmesine tıklayınız.
 “Psiko-Sosyal Servis İşlemleri”
seçeneğini tıklayınız.

 Psikoloğun tutuklu/hükümlülerle
görüşme talebi işlemini yapınız.

 “Psiko-Sosyal Servis İşlemleri”
seçeneklerinden “Psiko-Sosyal Servis
Görüşme Talep Yazısı (Psikolog)”
ekranına giriniz.
 Psikologun görüşme talep
bilgilerini girerek kaydediniz.

 Psikoloğun tutuklu/hükümlülerle
görüşme bilgilerini giriniz.

 “Psiko-Sosyal Servis İşlemleri”
seçeneklerinden “Psiko-Sosyal Servis
Görüşme Bilgileri (Psikolog)” ekranını
açınız.

 Psikologun görüşme bilgilerini girerek
kaydediniz.

 Psikoloğun tutuklu/hükümlülerle
görüşme değerlendirme bilgilerini giriniz.

 “Psiko-Sosyal Servis İşlemleri”
seçeneklerinden “Psiko-Sosyal Servis
Değerlendirme Bilgileri” ekranını
açınız.
 Psikologun değerlendirme
bilgilerini girerek kaydediniz.

 Cezaevinin ortak kullanım alanlarında
yapılacak olan faaliyetlere ilişkin
bilgileri giriniz.

 “Psiko-Sosyal Servis İşlemleri”
seçeneklerinden “Ortak Kullanım
Alanları Bilgileri” ekranını açınız.

 Ortak kullanım alanlarına ait bilgileri
girerek kaydediniz.

 Tutuklu/hükümlülerin katılabileceği
faaliyet gruplarını oluşturunuz.

 “Psiko-Sosyal Servis İşlemleri”
seçeneklerinden “Faaliyet Grubu
Tanımlama” ekranını açınız.
 Faaliyetlere katılacak grubun adını
ve bu grupta faaliyete katılacak tutuklu
ve hükümlülerin listesini hazırlayınız.
 Girdiğiniz faaliyet gruplarını
kaydediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ortak kullanım alanlarında yapılacak
faaliyetlere ilişkin program hazırlayınız.

 “Psiko-Sosyal Servis İşlemleri”
seçeneklerinden “Ortak Kullanım
Alanları Faaliyet Programı” ekranını
açınız.
 Faaliyet programı bilgilerini
girerek kaydediniz.

 Ortak kullanım alanlarında
gerçekleştirilen faaliyet bilgilerini giriniz.

 “Psiko-Sosyal Servis İşlemleri”
seçeneklerinden “Ortak Kullanım
Alanları Faaliyet Programı
Gerçekleşme” ekranını açınız.
 Faaliyet gerçekleşme bilgilerini
girerek kaydediniz.

 Tutuklu/hükümlünün çalıştığı iş yeri
bilgilerini giriniz.

 “Psiko-Sosyal Servis İşlemleri”
seçeneklerinden “İş yeri İnceleme
Bilgileri” ekranını açınız.
 İş yeri inceleme bilgilerini girerek
kaydediniz.

 Tutuklu/hükümlünün çalıştığı iş yeri
ziyaret bilgilerini giriniz.

 “Psiko-Sosyal Servis İşlemleri”
seçeneklerinden “İş Yeri Ziyaret
Bilgileri” ekranını açınız.
 “İş Yeri İnceleme Bilgileri Arama”
işlemini yapınız.
 İş yeri ziyaret bilgileri ekranındaki
bilgi alanlarını tamamlayarak
kaydediniz.

 Tutuklu/hükümlünün çalışma bilgilerini
giriniz.

 “Psiko-Sosyal Servis İşlemleri”
seçeneklerinden “Çalışma Takip
Bilgileri” ekranını açınız.
 Tutuklu/hükümlü arama işlemini
yapınız.
 “Çalışma Takip Bilgileri”
ekranındaki bilgi alanlarını
tamamlayarak kaydediniz.

 Tutuklu/hükümlünün sosyal inceleme
raporunu hazırlayınız.

 “Psiko-Sosyal Servis İşlemleri”
seçeneklerinden “Sosyal İnceleme
Raporu Hazırlama” ekranını açınız.
 Tutuklu/hükümlü arama işlemini
yapınız.
 “Sosyal İnceleme Raporu
Hazırlama” ekranında yer alan bilgi
alanlarını tamamlayarak kaydediniz.

 Sosyal-kültürel faaliyeti tanımlayınız.

 “Sosyal-Kültürel Faaliyet
Tanımlama” ekranını açınız.
 Faaliyete ilişkin bilgileri girerek
kaydediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi “Psiko-Sosyal Servis İşlemleri” seçeneklerinden biri
değildir?

A) Psiko-Sosyal Servis Görüşme Bilgileri

B) İş Yeri İnceleme Bilgileri

C) Haftalık Telefonla Görüşme Bilgileri

D) Psiko-Sosyal Servis Değerlendirme Bilgileri

2. Psiko-Sosyal Servis Görüşme Talep Yazısı (Psikolog) ekranı, aşağıdaki
işlemlerden hangisinin yapılması amacı ile kullanılmaktadır?

A) Psikoloğun tutuklu/hükümlülerle çeşitli sebeplerle görüşme talebi
işleminin yapılması

B) Psikoloğun tutuklu/hükümlülerle çeşitli sebeplerle görüşme işleminin
yapılması

C) Psikolog tarafından yapılan görüşmeye ait değerlendirme işleminin
yapılması

D) Ortak kullanım alanlarında yapılacak olan faaliyetlerin belirlenmesi
işleminin yapılması

3. “Faaliyet Adı” aşağıdaki ekranlardan hangisi kullanılarak tanımlanır?

A) Faaliyet Grubu Tanımlama B) Disiplin Cezası Bilgileri

C) Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı D) Ortak Kullanım Alanları Bilgileri

4. Aşağıdakilerden hangisi “Psiko-Sosyal Değerlendirme Bilgileri” ekranında
yer alan zorunlu bilgi alanlarından değildir?

A) Değerlendirme Tarihi B) Değerlendirme Konusu

C) Değerlendirme Sonucu D) Gerekçe

5. Tutuklu/hükümlünün çalıştığı iş yeri hakkındaki bilgilerin girildiği ekran
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çalışma Takip Bilgileri B) İşyeri İnceleme Bilgileri

C) İş Yeri Ziyaret Bilgileri D) Ortak Kullanım Alanları Bilgileri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

6. “Çalışma Takip Bilgileri” ekranı tutuklu/hükümlünün çalışma bilgilerinin
girildiği ekrandır.( )

7. Tutuklu/hükümlünün sosyal inceleme raporunun hazırlandığı ekran
“Çalışma Takip Bilgileri” ekranıdır.( )

8. Tanımlanan faaliyetlere katılacak olan tutuklu/hükümlülerin belirlenmesi
ve bu faaliyetlerin takibi “Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı
Gerçekleşme” ekranında yapılır.( )

9. “Psiko-Sosyal Servis Görüşme Bilgileri (Psikolog)” ekranı,
tutuklu/hükümlülerin çeşitli sebeplerle psikologla yapılan görüşme istek
bilgilerinin girildiği ekrandır.( )

10. Tanımlanan faaliyetlere katılacak tutuklu/hükümlülerin belirlenmesi ve bu
faaliyetlerin takibi işlemleri “Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı”
ekranında yapılır.( )

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.

MODÜL DEĞERLENDİRME



48

Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış şeklinde karşılarındaki
kutucuklara (X) işareti koyarak değerlendiriniz.

Doğru Yanlış
1 İlk muayenesi yapılan tutuklu/hükümlünün muayene

bilgileri ve sonuçları “İlk Muayene Bilgileri” ekranında
girilir.

2 “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranı, UYAP’IN “Ceza İnfaz
Kurumu” ekranlarının tamamında yer almaktadır.

3 “Hastane Bilgileri” ekranı, tutuklu/hükümlülerin tedavi için
götürülecekleri hastaneyi tanıtan bilgilerin girildiği ekrandır.

4 Tutuklu/hükümlünün revire sevkinden tekrar dönüşüne
kadar geçen zaman aralığındaki bilgileri “Revir Bilgileri”
ekranında girilebilir.

5 Tutuklu/hükümlüye kurum tabibi tarafından yazılan ilaçlar
“İlaç Bilgileri” ekranında girilmektedir.

6 “Seminer Bilgileri” ekranı “Koruyucu Hekimlik Hizmetleri”
seçenekleri altında yer alır.

7 Gıda ile ilgili bölümlerde görevli olan hükümlünün
bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden belli aralıklarla
muayene edilmesine portör muayenesi adı verilir.

8 Ceza infaz kurumlarında hükümlü/tutuklulara verilen
bireysel danışmanlık hizmetleri UYAP sistemine
aktarılamaz.

9 “Psiko-Sosyal Servis Görüşme Talep Yazısı (Psikolog)”
ekranı, psikoloğun tutuklu/hükümlülerle çeşitli sebeplerle
görüşme talebi işleminin yapıldığı ekrandır.

10 “Sosyal-Kültürel Faaliyet Tanımlama” ekranı Açık
“Ceza İnfaz Kurumu” ekranları arasında yer almaz.

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 diğer modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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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 C
2 B
3 A
4 C
5 D
6 B
7 D
8 D
9 Y

10 D

Sorular Cevaplar

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

10 D

Sorular Cevaplar

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

10 Y
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KAYNAKÇA

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

KAYNAKÇA


