TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN CEZA İNFAZ KURUMUMUZDA BULUNAN
HESAPLARINA HAVALE VEYA EFT İLE PARA GÖNDERME İŞLEMLERİ

Dünya genelinde ve ülkemizde insan sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını
nedeniyle kişisel temasın azaltılması amacıyla tutuklu ve hükümlülerin
kurumumuzda bulunan şahsi hesaplarına (kantin, posta vb. kişisel harcamaları için
kullanılan hesaplar) banka yoluyla havale ve EFT yapılabilmesi imkanı sağlanmıştır.
Tutuklu ve hükümlü yakınlarınca gönderilen (Türk Lirası) paralar, kurum
görevlilerince bu hesaptan alınarak ilgili tutuklu ve hükümlünün hesabına
aktarılacaktır.
Havale ve EFT işlemlerinin sıhhatli bir şekilde yapılabilmesi ve de herhangi bir
karışıklığa sebebiyet verilmemesi için; havale veya EFT yapacak kişi, alıcı kısmına
Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, açıklama kısmına ise tutuklu
veya hükümlünün adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasını, kendi IBAN numarasını
yazmak zorundadır (adı veya soyadı kısmında herhangi bir kısaltma yapılmayacak,
nüfus kayıtlarına nasıl işlenmiş ise net ve doğru bir şekilde yazılacaktır).
Herhangi bir şekilde açıklama kısmına tutuklu veya hükümlünün adı veya soyadı ile
T.C. kimlik numarasının yanlış/eksik yazılması veya "IBAN numaram alıcıya
gösterilsin" butonunun seçilmemesi durumunda, havale veya EFT gönderen kişinin
hesabına iade edilecektir. Kurumumuz tarafından; telefon veya başka bir şekilde
tutuklu/hükümlünün T.C. kimlik numarası üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
Soru: Tutuklu/hükümlünün T.C. kimlik numarasını nasıl öğrenebilirim?
Cevap: Eğer daha önce kurumumuz veznesine para yatırdı iseniz, size
makbuzda tutuklu/hükümlünün T.C. kimlik numarası yazmaktadır. Birinci
yakını iseniz, e-devlet uygulaması üzerinden tutuklu/hükümlünün T.C.
numarasına ulaşabilirsiniz. Birinci derece yakını değilseniz, herhangi bir
derece yakını ile irtibata geçerek öğrenebilirsiniz.
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Not: Yabancı uyruklu tutuklu/hükümlülere banka aracılığıyla para göndermek
istendiğinde, öncelikle (434) 228 62 34 no'lu telefonun aranıp bilgi alınması
gerekmektedir.
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