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1. Aşağıdaki durumlardan hangisi ile Ceza ve Tu-
tukevleri Alt Sistemi kapsamındaki işlemler baş-
latılabilmektedir? 

A) İşlenen suçun yüz kızartıcı olması 
B) Tutuklu/hükümlünün nakil yoluyla ceza ve tu-

tukevine getirilmesi 
C) Hükümlünün suçsuz olduğuna karar verilmesi 
D) Hükümlünün ağır cezaya çarptırılması 
E) Mahkemede hükümlünün dinlenmesi 

 

 

 

2. Tutuklu/hükümlünün cezaevine yanında getirdi-
ği eşya, para, kıymetli eşya ve yayın, kişi cezae-
vine teslim alındığı sırada yapılan üst arama sı-
rasında kayıt işlemi için kullanılan ekran aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Üst arama bilgileri 
B) Nakil yoluyla cezaevine giriş 
C) Teslim alma 
D) Çoklu teslim etme bilgileri 
E) Nakil yoluyla çıkış 

 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi birim seçme ekranında 
sorgulama yapılırken görüntülenen bilgilerden 
biri değildir? 

A) Adı 
B) Birim kodu 
C) İli 
D) İlçesi 
E) Sicil numarası 

 

 

4. Kesin bir hükümle ayrılmamış olan iki veya daha 
çok suçun, aynı kişi tarafından işlenmesine ne 
ad verilir? 

A) Ağırlaştırılmış hüküm 
B) Hafif suç 
C) Suçların içtimaı 
D) Hakiki suç 
E) Düşünsel suç 

 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi tutuklu/hükümlünün 
yerleştirme karar bilgilerinin ve oda/koğuş bilgi-
lerinin girildiği ekrandır? 

A) Cezaevi koğuş/oda bilgileri 
B) Oda/koğuş sayım bilgileri 
C) Tutuklu/hükümlülerin oda/koğuşa yerleştirilmesi 
D) Oda/koğuşa doğrudan yerleştirme 
E) Mükâfatlandırma kararı 

 

6. Tanımlanmış olan vardiya ve vardiya gruplarının 
ve aylık nöbet çizelgesinin hazırlandığı ekran 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tanımlanmış vardiya programı 
B) Vardiya görevlendirme programı 
C) Vardiya programı 
D) Nöbet programı 
E) Vardiya tanımlama 

 

 

 

7. Islahevlerinde bulunan hükümlü çocukların dı-
şarıda çalışmalarına ilişkin olarak, tanımlanmış 
olan iş yeri ile ilgili hükümlünün çalışma talebi 
bilgilerinin girildiği ve cezaevi yetkililerinin onay 
bilgilerinin girildiği ekran aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) Dış görev onay talep bilgileri 
B) Dış görev onay 
C) Psiko sosyal işlemler 
D) Psiko-sosyal servis görüşme bilgileri 
E) Faaliyet grubu tanımlama 

 

 

8. Mükâfatlandırılmasına karar verilen bir hükümlü 
ile ilgili olarak cezaevi disiplin kurulu tarafından 
karar alınmasına ilişkin bilgilerin kaydı işleminin 
yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Açık cezaevi rejimine geçiş için iyi hal kararı 
B) Kapalı cezaevine iade kararı 
C) Mükâfatlandırma kararı 
D) Disiplin cezasının ertelenmesi kararı 
E) Psiko-sosyal servis bilgilendirme kararı 

 

 

9. Tutuklu/hükümlüye gelen veya tutuklu/hüküm-
lünün göndermek istediği postaların takibi ve 
denetlenmesi ile ilgili işlemlerin kaydının yapıl-
dığı ekran aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gelen/giden mektup bilgileri 
B) Mektup okuma komisyonu tutanağı 
C) Mektup değerlendirme 
D) Mektup yapılan işlem 
E) Mektup işlemleri 

 

 

 

10. Tutuklu/hükümlülerin görüş programının belir-
lenmesi amacıyla yapılan işlemlerin kayıt altına 
alındığı ekran aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Haftalık ziyaret programı 
B) Ziyaretçi giriş/çıkış bilgileri 
C) Avukat ziyaret programı 
D) Savcılık onaylı ziyaret programı 
E) Aylık açık ziyaret programı 
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11. Ceza ve tutukevlerinde, tutuklu ve hükümlüyle 
gelen yayınların kaydının yapılmasıyla ilgili iş-
lemlerin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayınların Takibi 
B) Yayın Değerlendirme 
C) Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayın Bilgileri 
D) Yasaklı Yayınlar Listesi 
E) Gelen/Giden Evrak 

 

 

12. Cezaevinden firar eden tutuklu/hükümlülerle ilgi-
li bilgilerin kaydı ve firar tutanağının hazırlan-
ması işlemlerinin yapıldığı ekran aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Firar ihbarları 
B) Kaçak bilgileri 
C) Firar bilgileri 
D) İçtima kararı 
E) Hüküm özeti 

 

 

13. Dava ilk açılışta davacının açılış için ödemesi 
gereken harç masraflarının hesaplanması işlem-
lerinin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) Dava açılış harçlandırma işlemi 
B) Seri dava açılış harçlandırma işlemi 
C) Görevsizlik/yetkisizlik nedeniyle gelen dosyanın 

tevzi edilmesi 
D) Dosya tevzi işlemi 
E) Tek mahkemeli dava tevzi işlemi 

 

 

14. Dava dosyasında bulunması gereken tüm bilgi-
lerin görüntülendiği, tarafların dosyadaki duru-
munun izlendiği ve dosyada bulunan evrakların 
listelendiği ekran aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hâkimin not defteri 
B) Dava tensip zaptının hazırlanması 
C) Dosya ayrıntı bilgileri 
D) Sisteme bilirkişi ekleme 
E) Hakem sıfatlı dosya aktarma 

 

 

15. I.  Reddi hâkim alt modülü 
II.  Reddi hâkim/kâtip dilekçesinin kaydedilmesi 
III. Reddi hâkim talep sonucunun kaydedilmesi ve 
     istinkâf işlemi 
Yukarıdakilerden hangileri gün verilmesi alt mo-
dülü kapsamında yer alır? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I, II ve III 
E) I ve II 

16. İlgili birime tevzi edilmiş ve birimde üzerinde iş-
lem yapılacak dosyanın belli kriterler girilerek 
sorgulama yapılmasını ve ilgili dosyanın seçil-
mesi işlemlerini kapsayan ekran aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Dosya arama ekranı 
B) Talimat arama ekranı 
C) Gen talimat arama ekranı 
D) Hâkimin not defteri 
E) Dava sorgulama ekranı 

 

 

 

17. Duruşma sonunda nihai karar verilmesi ile nihai 
karar gereklerinin gerçekleştirilmesi faaliyetleri-
nin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini 
kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Genel işlemler modülü 
B) Vezne işlemleri modülü 
C) Karar modülü 
D) Değişik iş işlemler modülü 
E) Temyiz işlemleri modülü 

 

 

 

18. Dava dosyası için yapılacak reddiyat ve tahsilat 
işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında 
gerçekleştirimini kapsayan alt modül aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Harç/masraf alt modülü 
B) Sarf ücreti hesapları alt modülü 
C) Reddiyat ve iade hesaplama alt modülü 
D) Harç/masraf reddiyatı hesaplama alt modülü 
E) Harç/masraf tahsilatı alt modülü 

 

 

 

19. Tereke işlemleri modülü kapsamında aşağıdaki 
ekranlardan hangisi yer almaz? 

A) Tereke tutanağının hazırlanması 
B) Tereke idare memuru ataması 
C) Taşınmaz mal girişi 
D) Miras hesaplama 
E) Tevzi kriterleri girişi 

 

 

 

20. Aşağıdaki modüllerden hangisi Hukuk Mahke-
mesi İşlemlerinde yer almaz? 

A) Karar Modülü 
B) Vezne İşlemleri Modülü 
C) Değişik İş İşlemleri Modülü 
D) Harç ve Kasa İşlemleri Modülü 
E) Temyiz İşlemleri Modülü 
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CEVAP ANAHTARI 
1 B 11 C 
2 A 12 C 
3 E 13 A 
4 C 14 C 
5 C 15 D 
6 C 16 A 
7 A 17 C 
8 C 18 A 
9 A 19 E 

10 A 20 D 
 


