T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN CEZA İNFAZ KURUMUMUZDA BULUNAN
HESAPLARINA HAVALE VEYA EFT İLE PARA GÖNDERME İŞLEMLERİ
Dünya genelinde ve Ülkemizde insan sağlığını tehdit eden korona virüsü
salgını nedeniyle kişisel temasın azaltılması amacıyla, hükümlü ve tutuklu yakınlarının
postanelere gitmeden banka hesabı üzerinden havale- eft yoluyla para aktarımı sağlaması
amacıyla geçici olarak banka hesabı açılmıştır, tutuklu ve hükümlü yakınlarınca gönderilen
(Türk Lirası) paralar, kurum görevlilerince bu hesaptan alınarak ilgili tutuklu ve hükümlünün
hesabına aktarılacaktır.
Havale ve EFT işlemlerinin yapılabilmesi ve de herhangi bir karışıklığa
sebebiyet verilmemesi için;
a) Açıklama kısmına mutlaka tutuklu veya hükümlünün adı soyadı ile T.C. kimlik
numarasını yazılması gerekmektedir.(tutuklu/hükümlünün adı soyadı kısmında herhangi bir
kısaltma yapılmayacak, nüfus kayıtlarına nasıl işlenmiş ise net ve doğru bir şekilde
yazılacaktır)
b) Alıcı kısmına ise Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü
yazılması gerekmektedir ( Tutuklu/hükümlünün ad ve soyadının YAZILMAMASI
gerekmektedir.)
Hesap Bilgileri:
Banka Adı : Türkiye Vakıflar Bankası
Alıcının Adı ve Soyadı: Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü
Alıcı Iban : TR18 0001 5001 5800 7310 1186 62
Hesap numarası : 00158007310118662
Açıklama Kısmına:
1) Tutuklu ve hükümlünün ad, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası ( Eksik veya hatalı
yazılması halinde havale/eft iade edilecektir)
2) Yabancı uyruklu ise tutuklu/hükümlü ad soyad ve yabancı kimlik numarası(Eksik veya
hatalı yazılması halinde havale/eft iade edilecektir)
Uyarı: a) Alıcı kısmına tutuklu/hükümlünün ad ve soyadının yazılması halinde
gönderilen para Banka sistemi tarafından iade edilmektedir.
b) T.C. Kimlik numarası ve tutuklu/hükümlü adı ve soyadı eksik veya hatalı girilmesi
durumunda Eft/havale parayı gönderen kişiye ya da hesaba varsa banka tarafından kesilecek
gönderim masrafları gönderilen paradan karşılanarak iade edilecektir.
c) Kurumumuz tarafından telefon veya başka bir şekilde tutuklu/hükümlünün T.C Kimlik
Numarası 3. Kişilerle paylaşılmayacaktır.
d) Enpara.com ve Papara Elektronik Para A.Ş. Kanalı ile gönderilen paralarda
göndericinin adı soyadı ve alıcı tutuklu/hükümlünün adı soyadı T.C. Kimlik numarası
mutlaka yazılması gerekmektedir aksi takdirde gönderilen para hak sahibine iade
edilecektir.

