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Bankalara Haciz İhbarnameleri 
Hukuk Partner ile istenen bankalara haciz ihbarnamelerini ister föy bazında ister belirlenen dosyalara topluca, hızlı ve 
kolay bir şekilde eklenir, hazırlanır ve gönderilebilir.  

Föy Bazında Seçilen Bankaların 3. Şahıs Olarak Eklenmesi 
Hangi dosyalar için Banka Haciz İhbarnamesi gönderilecek olduğu ile ilgili kendiniz bir çalışma yapabileceğiniz gibi Hukuk 
Partner’in Varlık Araştırması Yap raporundan da faydalanabilirsiniz. Hukuk Partner’de kesinleşmiş olan, henüz taahhüt 
alınmamış, dosyada herhangi bir taşınır/taşınmaz kaydı yok ise bu dosyalar için Varlık Araştırması istenir. 

 

İstenen föye gerek bu rapordan gerekse Alt+A arama penceresi yardımıyla ulaşın. Kişiler penceresine geçin. Buradan sağ 
tık ile gelen menüden Bankaları 3. Şahıs Olarak Ekle düğmesine tıklayın. 

 

Açılan “Föy Kişilerine Eklenecek Bankalar” penceresinden istediğiniz bankaların seçimini yapın. Ardından Tamam 
düğmesine tıklayın. 
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Bu işlem ile birlikte işaretlemiş olduğunuz bankaların 3. Şahıs olarak föye eklendiğini göreceksiniz. 

 

Haciz İhbarnamesinin Eklenmesi 
Bankaların 3. Şahıs olarak ilgili föye eklenmesinden sonra föyde Yazım sekmesine geçilir. Ardından sağ tık Ekle ile 
Müzekkere seçimi yapılır. 

 

Müzekkere seçimi yapılması ile birlikte yazım yapılacak 3. Şahısların listeden seçimini yapın. Sonrasında Hazırla ve Göster 
düğmesine tıklayın. 

 

İşaretlenen her bir banka için ayrı ayrı müzekkerenin hazırlandığını görebilirsiniz. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra Üst 
Menüden Tümünü Yaz düğmesine tıklayarak yazdırma işlemini başlatabilirsiniz.  
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Haciz İhbarnamesinin Barkodlu Zarfının Yazdırılması 
Föyde, Yazım sekmesinde sağ tık Ekle ile yazdırılacak Barkodlu (Böyle bir dizayn sisteminizde yoksa Destek Servisimizi 
arayıp hazırlanması için talepte bulunun.)  zarf aranır ve seçimi yapılır. Zarf seçimi ile birlikte otomatik oluşturulacak tebliğ 
kaydının Tebliğ Gönderim Şekli ve Tebliğ Şekli belirlenir. Ardından Gönderim yapılacak bankalar seçilir.  

 

Seçimler yapıldıktan sonra Hazırla ve Göster düğmesine tıklanır. İşaretlenen her bir banka için ayrı ayrı tebliğ zarflarının 
hazırlandığını görebilirsiniz. 
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Tebliğ Kayıtlarının oluşması 
Zarf basımı ile birlikte her bir banka için ayrı ayrı tebliğ kaydı barkod etiketi ile birlikte oluşur. 

 

Tebliğ kaydındaki bu barkod etiketlerinden PTT’den sorgulama yapılarak tebliğ sonucu takip edilir. Bunun için ilgili 3. Şahıs 
(Banka) üzerine tıklanır. Ardından sağ bölümdeki tebliğ kaydı tıklanır. Aktif olan PTT Gönderi Sorgula düğmesine (1) 
tıklanarak Ptt’den seçilen tebliğ kaydındaki barkod numarası PTT’den sorgulanır. Tebligat yapılmışsa “Kapat ve Belirlenen 
Sonucu Tebligata İşle” düğmesine (2) tıklanır. 

 

PTT sisteminden alınan tebliğ sonuçları gerçek tebliğ tarihi ile farklılık gösterebilir. Tebligatı işlerken bunu dikkate alınması 
gerekir. Hukuk Partner bu konudaki uyarıyı vermesinden sonra Tebligat sonucu föye işlenir. 

 

Toplu Birinci Haciz İhbarnamesi İşlemleri 
Hangi dosyalar için Banka Haciz İhbarnamesi gönderilecek olduğu ile ilgili kendiniz bir çalışma yapabileceğiniz gibi Hukuk 
Partner’in Varlık Araştırması Yap raporundan da faydalanabilirsiniz. Varlık Araştırması Yap başlığının altındaki dosyaların 
üzerinde sağ tıklayıp Excel Dosyasına kaydet yapın. Dosyayı bilgisayarda istenen konuma kaydedin. 
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Oluşturulan Excel dosyasındaki Föy No sahasındaki başlığı FoyNo olarak güncelleyin. Excel dosyası bu şekilde 
hazırlandıktan sonra Toplu İşlemler başlığının altındaki Belge Ekle-Yaz başlığını tıklayın. Föy Listesi Hazırla düğmesine 
tıklayın. Açılan Föy Listesi Oluştur penceresinde üst tarafında yer alan Excel Dosyasından düğmesine tıklayın. Az önce 
kaydettiğiniz (Toplu İşlem yapılacak föylerin listesi) Excel dosyasını açın. 

 

Gelen listedeki kayıtları ekleyin. İşlem yapılacak dosyalar listelendikten sonra Eklenecek Bilgiler sekmesine tıklanır. 
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Eklenecek Bilgiler sekmesine yazdırılacak belge seçimi yapılır. Kişi türlerinde 3. Şahıs seçimi yapılacak belge seçimi ile 
birlikte Bankalar Seçilecek sahası açılır. Bu seçeneğin tıklanmasıyla birlikte bu kez Föye Eklenecek/Seçilecek Bankalar 
sekmesi açılır. 

 

Açılan listeden 89/1 gönderimi yapılacak bankaların seçimi yapılır. (Tümünü seçmek için sağ tıkla Grup Kayıtlarını Seç 
seçimi yapabilirsiniz.) Ondan sonra Ekle-Yaz düğmesine tıklanır. Böylece Listelenen föylere seçim yapılan Bankalar, hem 3. 
Şahıs olarak dosyalara eklenir hem de Hazırlanır ve Yazdırılır. 

 

Toplu Zarf basımı da aynı şekilde yapılır. Ek olarak seçilen bankalar için tebliğ kaydı oluşturulur. 

 


