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Uyap Sorgu Modülü 
 Uyap Sorgu ekranından Safahat ve Duruşma Sorgulamasının yapılabilmesi sağlanmıştır.  

 Uyap Avukat Portalında yapılan güncelleme sonrası Safahat ve Duruşma sorguları yapılamamıştı. Uyap web sitesi değişikliğine 

uyum çalışmaları tamamlanmış ve sorgu penceresi daha kullanışlı bir şekilde tekrar devreye alınmıştır. Değişiklik dokümanını 

Eğitim Destek servisimizden talep ediniz.  

Föy Ekranları 
 Föy kişi ekranında Vergi Numarası için algoritma kontrolü eklenmiştir. Hatalı girilen vergi numaraları için uyarı mesajı 

görüntülenecektir.  

 Dava penceresi İstinaf mahkemeleri sekmesinde il seçimleri listesine Adana ve Bursa eklenmiştir.  

 Alacak Kalemi açıklama sahası 200 karaktere çıkartılmıştır. Böylece Kira Farkı alacakları gibi borcun sebebine ilişkin detayları 

alacak kalemleri bazında rahatça belirtebilirsiniz. 

 

 Gelişme ekranında seçilen gelişme türüne bağlı alt türler tanımlandı ise bu alt türlerin seçilebilmesi sağlanmıştır. (1)  

 
 Gelişme ekranında seçilen sonuç türünde Ek bilgi listesi tanımlandı ise Ek bilgi satırı açılıp listeden seçim yapılabilmesi 

sağlanmıştır. Örneğin telefon görüşmesi gelişmesinin sonuç Türü Ulaşılamadı seçilmiş ve Ek Bilgi olarak Telefon Hatalı, 

Yanıtlamadı, Başka kişi gibi ek bilgi seçenekleri tanımlanabilir ve gelişme ekranında seçilebilir. (2) 



 

 Gelişme ekranına Görüşme Tipi sahası eklenmiştir. Çağrı Merkezi modülü üzerinden gelen çağrı bilgisine göre bu sahada Gelen 

veya Giden bilgisi oluşacaktır.  

 
 Özel Kod alanı 30 karakterden 50 karaktere çıkartılmıştır.  

 Danışmanlık dosyalarında kişi eklendi ise kapak ekranında muhatap kişi seçilebilmesi sağlanmıştır. Böylece danışmanlık 

dosyalarındaki seçilen muhatap kişinin Cari Hesap ve diğer raporlarda listelenebilmesi sağlanmıştır.  

 Föy ara ekranında Föy Kişi sütununda sadece borçlu ve kefil isimlerinin görünmesi sağlandı.  

Tanım Modülleri 
 Kullanıcı ve yetki ekranlarına Tip sütunu eklenmiştir. Bu sütunda kullanıcıların Avukat veya Diğer kişi oluduğu belirtilecektir.  

 
 Gelişme Sonuç Türü tanım ekranına "Tarih Bilgisi Girilecek" parametresi eklenmiştir. Gelişme ekranında seçilen sonuç türünde 

bu saha seçildi ise Gelişme ekranında "Sonuç Tarih Bilgisi" girilebilecektir. Örneğin "Tekrar Aranacak" sonucuna bağlı olarak 

tarih bilgisi girilip Tekrar Arama yapılacak olan zaman bu sahaya girilebilir.  

 

 Gelişme Türü tanımına Tür Detay tanımlayabilme imkanı sağlanmıştır. Gelişme türüne bağlı alt türler/detaylar belirlemek 

istenirse bu sahaya girilebilir. Föy Gelişme girişi ekranında ilgili gelişme türlerinde seçenekler kullanıcıya sorulacaktır.  



 
 

 Gelişme Sonuç Türü tanım ekranına Ek Bilgi Listesi seçeneği eklenmiştir. Sonuç Türüne bağlı olarak ek bilgi seçenekleri alt alta 

girilebilir.  

 
 Ortak seçeneklerde Yazım seçeneklerine "Belge Eklerken İtiraz Var ise uyarı" seçeneği eklendi. Belge ekleme sırasında itiraz 

olan föylerde uyarı yapılması için bu seçeneği işaretleyebilirsiniz. Böylece itiraz olan bir dosya için yazım yapmaya 

çalıştığınızda program sizi uyaracaktır. 

 

 



İnteraktif Raporlar 
 İneraktif Raporlar ekranında Vekalet listesinin yanına rehberden seçim yapılabilmesi için vekalet rehberi butonu eklenmiştir. 

 

 
 

 Mehil ile ilgili uyarıların müv.borçlu icra dosyalarında da oluşması sağlandı.  

 İnteraktif Raporlarda Kişi Adı bulunan birçok başlığa TCKimlikNo sütunu eklendi.  

 

 
 

 Ortak Seçenekler İnteraktif Raporlar başlığına "Kişi Telefonlarını Göster" seçeneği eklenmiştir. İnteraktif Raporlarda Adres 

bilgisi olan başlıklarda bu seçenek seçildi ise Telefon ve CepTelefon bilgileri de listelenecektir.  

 

 



 

Yönetim Konsolu - Görevler 
 Görevler ekranında, Ofis Ajandası sekmesinden sağ tık ile not ekleme imkanı getirilmiştir. Eklenen bu notlar Toplu Ajanda İzle 

yetkisi olan kullanıcının kendisi tarafından izlenebilecektir. 

 
 

 Yönetim Konsolu - Görevler ekranına "Ajandayı Yaz" butonu eklendi. Kişi ajandası veya Ofis Ajandası çeşitli görünümlerde 

(günlük, haftalı, aylık vs) yazdırılabilir.  Bunun için önce Baskı Önizleme penceresinde ayarlar düğmesine tıklayın (2). Açılan 

Rapor Biçimi penceresinde Baskı Stilleri sekmesini tıklayın (3). Aşağı ok ile açılan listeden hangi biçimi istiyorsanız onu seçin 

(4). Buradaki örnekde Aylık baskı şeklinde seçim yapılmıştır.  

 

 
 

Haftalık ve daha detaylı açıklamalı görünüm için; Baskı Stilleri sekmesinden Haftalık Görünüm seçtikten sonra Yerleşim şeklini 

Güm Düzenini Tek sütun seçebilirsiniz. Diğer biçimleri de deneyip kendi büro ve çalışma şeklinize uygun olan yazım şeklini 

belirleyebilirsiniz.  

 



 Görev mail bildirimi aktif ise, görev yapılış zamanı girildiğinde görevi oluşturan kişiye görev yapıldı görevi kapatınız maili 

gitmesi sağlanmıştır.  

 

 
 

 Kullanıcının kapatacağı görev var ise sağ altta görünmesi ve bildirim yapılması sağlanmıştır.  

 

 
 

 Arabulucu Oturumu Görev türü tanımlandı. Arabulucu Oturumu tanımlandığında ilgili avukat için otomatik görev 

oluşturulacaktır.  

 



Finans Modülü 
 Finans Muavin (Hesap Hareketleri) raporuna Referans sahası eklenmiştir. Referans tanımlaması yapıldı ise referans sütunu 

görüntülenecektir.  

 

 
 

 Arabuluculuk hizmetlerinde, Mahkemelere Makbuz Keserken kullanılmak üzere; 24.1.2 kodlu "Mahkemelerden Alınan 

Vek.Ücr." hesabı oluşturulmuştur. Böylece Arabuluculuk V.Ü. Makbuzu Kesme fişinde 24.1.2 kodlu hesabın seçilebilmesi 

sağlanmıştır.  

 
 

 Menüye "Mahkemeden V.Ü. Tahsilatı" fişi kesme seçeneği eklenmiştir. Arabuluculuk dosyalarında mahkemelere kesilen 

Vek.Ücr. Makbuzlarının tahsil edilmesi işlemini bu menüden gerçekleştirebilirsiniz.  

 

 
 



 Karşıyan V.Ü. Makbuzu kesilirken dava dosyası seçilebilmesi sağlanmıştır. (1) 

 Karşı V.Ü. Makbuzu kesme ekranında Ek Açıklama seçeneklerine Dava Bilgileri de eklenmiştir. (2) 

 
 Personel Orta/Uzun Vadeli Borç hesabı oluşturulmuştur. Personele Borç Verme (1) ve Personel Borç Geri Ödemesi (2) fiş 

türleri ve menüleri oluşturulmuştur. Böylece Personele verilen harici borçlar takip edilir, borç geri ödeme işlemleri yapılır. 

Kalan bakiye otomatik olarak hesaplanır, raporlanabilir. 

 

 
 

 Müvekkil Cari Rapor ekranında FöyNo seçeneği eklendi. Bu seçeneğe föy no belirtilir ise sadece o föye ait cari hesap raporu 

alınacaktır.  

 

 
 

 Finans Fiş Açıklama alanı 150 karakterden 300 karaktere çıkartıldı.  



Toplu İşlemler 
 Toplu belge Ekle/Yaz ekranına Borçlu Alt Kişi Türü seçebilme imkanı sağlanmıştır. Örneğin Borçlu kişiler arasında sadece 

Varisler seçilerek yazım yapılabilecektir.  

 

 
 

 Takip atama ekranında Sözleşmeli Ofis/Vekalet listesinin Vekalet Kodu ve Vekalet Açıklaması şeklinde iki sütun olarak çıkması 

sağlanmıştır.  

 Föy Listesi oluştur ekranında Föy Durumu sütunu eklenmiştir. Sorgulanan kayıtların föy durumu görülebilir. Derdest olmayan 

dosyalar kırmızı olarak görünecektir.  

 
 Toplu Masraf Kesin Kayıt işleminde yapılan düzenleme ile (işlem yapılan kayıt sayısının çok fazla olması durumunda hissedilen) 

performans artışı sağlanmıştır.  

 Toplu Föy personel ata işleminde listede aynı föy birden fazla kere yer alıyor ise hata alınıyordu. Bu durumun dosya 

yüklenirken belirlenip hata verilmesi sağlandı.  

Diğer Modüller 
 Uyap XML oluşturulurken gerçek kişiler için TCKimlik numarasının 11 hane ve algoritmaya uygun olup olmadığı kontrol 

edilecek, uygun değil ise uyarı mesajı verilecektir.  

 Uyap XML oluşturulurken kurum tipli kişiler için Vergi numarasının 10 hane ve algoritmaya uygun olup olmadığı kontrol 

edilecek, uygun değil ise uyarı mesajı verilecektir.  

 Uyap XML oluşturulurken dövizli takipler için talep metninde düzenleme yapılmıştır.  

 Uyap XML hazırlarken borçlu adresi yok ise XMLde hata verilmeden oluşturulabilmesi sağlandı.  


