
Yenilikler 

İcra Modülü 

 "İcra (Müvekkil Borçlu)" dosya türü oluşturuldu. Müvekkilin borçlu olduğu icra takiplerini oluşturmak için yeni 
eklenen "Yasal Takip (Müvekkil Borçlu)" menüsüne yetki verilip bu menüden yeni takipler oluşturulabilir. Yetki 
işlemleri Klasör Yetkilerinden ilgili personel seçimi yapıldıktan sonra Menü Yetkilerinden yapılır.  

 
 

 Yeni eklenen Alacaklı Taraf kişi türü bu dosyalara Alacaklıyı eklemek için kullanılacaktır.  
 

 
 

 Bu takiplerdeki tahsilat, masraf, müvekkile ödeme kayıtları finans onay ve muhasebeleştirme işlemlerinde işlem 
dışı tutulmaktadır.  

  

Müvekkilin borçlu olduğu dosyalarda verilen ödeme taahhütleri için interaktif raporlarda Ödenecek Taahhüt başlığı 
oluşturulmuştur. 

.  



 Üçüncü Şahıs Alt Kişi Türlerine "İşyeri" seçeneği eklenmiştir. Borçlu işyeri tanımlandığında Alt Kişi Türü olarak İşYeri 
seçilebilir. 
 

 
 

 İşyeri bilgileri ekranında çalışan kişiler (borçlular) belirtilebilir (1) veya kişi bilgileri ekranından İşyeri seçilebilir (2). 
 

 
 

 Yeni İşyeri Aktarma menüsü oluşturulmuştur. Uyap sisteminden alınan İşyeri bilgileri bu menüden yüklenip Uyap 
Süreçleri üzerinden Maaş haczi ile ilgili belgeler oluşturulabilecektir. 

 Uyap süreçlerinde Yeni İşyeri bilgileri seçilerek maaş haczi açısından gönderilecek belgelerin hazırlanması 
sağlanabilecektir. 

 Takip tarihi olarak hafta sonu seçilirse engelleme yerine uyarı yapılması sağlandı.  
 

 
 Kapak ekranına Uyap için IBANNo sahası eklenmiştir. Uyap sistemine Föy bazında farklı IBAN No bildirilecek ise bu 

saha doldurulacaktır.  

 Föy Kapak ekranından föye belge eklenebilmesi sağlanmıştır. 
 

 
 

 21’e göre tebligat için tebliğ yerlerine Kendisine, Eşine, Birlikte Oturan yakınına seçeneklerinin çıkabilmesi 
sağlanmıştır.  

 Föye bağlı görevlerin belgelerinin de föy ile birlikte okunması, Föy Belgeler ekranında görevlere ait belgelerinde 
listelenmesi, görevler sekmesinde turuncu belirtecin de gerektiğinde görünmesi sağlandı.  



 

 Öndeğerler ekranına "Maaş Haczi ile birlikte “Haciz Sonrası Tahsil Harcı” uygulansın" satırı eklenmiştir.  

Föy Hacizler ekranına "Maaş Haczi ile birlikte “Haciz Sonrası Tahsil Harcı” uygulansın" seçeneği 

eklenmiştir. Yeni açılan föyler için bu bilgi öndeğerlerden alınacaktır. Kullanıcı tarafından föy bazında 

bu seçenek değiştirilebilir.  

 Taşınmaz açıklama sahasının uzunluğu 300'den 500'e çıkartılmıştır.  

 Ortak seçeneklere "Vekalet Dava No Uygulaması" seçeneği eklendi. "Vekalet Föy No" uygulaması ile birlikte 
çalışabilecektir. Uygulama aktif ise Dava ekranında "Vekalet Dava No" satırı görünecektir.  
 

 
 

 Toplu işlemlerdeki "Vekalet FöyNo Oluştur" menüsünden Vekalet FöyNo bilgileri ile birlikte davalar için de Vekalet 
Dava No bilgisi oluşacaktır. Föye dava eklendiğinde föyde Vekalet Föy No bilgisi var ise Vekalet Dava No bilgisi 
anında oluşturulacaktır.  

 

 
 

 Belge hazırlanırken kişi seçimi bölümüne eklenen sağ tık menüsü ile tüm kişilerin hızlı olarak seçilebilmesi sağlandı.  
 

 
 

 Kullanıcı tanım ekranından Statü bilgisinin (Kurum içi kullanıcı, Kurum dışı kullanıcı, Yetki Tanımlayıcı Kullanıcı) 
girilebilmesi için saha oluşturulmuştur.  



 Doküman kaydedilirken kayıt yapılan disk alanı yetersiz ise alınan hata detaylı hale getirildi.  

Toplu İşlemler ile ilgili Yenilikler: 

 Toplu işlemler menüsüne "Föye Belge Ekle" eklenmiştir. Bu menü üzerinden excel yardımıyla föylere toplu 
olarak belge eklenir. Belgeler farklı konumlarda (klasörlerde) kaydedilmişse ekleme sırasında excel 
dosyasında Dosya adları, konumlarıyla birlikte girilmelidir ve bu seçenek kullanılmalıdır (1). Eğer eklenecek 
belgelerin hepsi aynı konumda (klasörde) ise, “Dosyaların yeri belirtilen konumda” seçimi yapılır ve açılan 
“Dosyaların Konumu” sahasına belgelerin kayıtlı olduğu klasör girilir (2). 

 

 
 

 Toplu adres girişi ekranına “Adresten İl-İlçe Ayır” seçeneği eklendi. Eğer adres satırı il ve ilçe bilgisini 
içeriyorsa ve il ilçe alanı boşsa program mümkünse il ve ilçeyi adres alanından ayrıştıracaktır.  
 

 Toplu Takip Hazırlama ekranına "Seçilenleri İptal et" butonu eklenmiştir. Ön kabul işlemi yapılmış ancak 
hatalı kayıt veya başka bir sebeple föy oluşturma işlemi yapılmak istenmeyen kayıtlar seçilerek bu buton 
ile iptal edilebilir.  

 

 Toplu Takip Ön Kabul şablonunda "Kişi Türü" sütunu eklenmiştir. Bu sütunun kullanımı opsiyoneldir. Sütun 
var ise kişi türü seçilir. Sütun yok ise kişi türü borçlu olarak belirlenir.  

 

 Toplu Takip Hazırla ve Toplu Telefon girişi modüllerinde excel dosyasındaki telefon numaraları 10 hane 
ise önüne otomatik sıfır eklenmesi sağlandı.  

 

 Toplu Takip Açma şablonuna Taşınır ve Taşınmaz bilgilerini de girebilmek imkanı sağlanmıştır. Ön kabul 
işleminde Taşınır Grubu, Taşınır Türü, Taşınır Açıklama ve Taşınmaz Türü, Taşınmaz Açıklama sahaları 
kullanılabilir. Taşınmazlara ilişkin Rehin bilgileri varsa ilgili föylere girip bu bilgileri girdikten sonra Rehin 
bağlantısı yapmak gereklidir. 

 

 Toplu takip açma şablonunda "Uyap IBANNo" sahasının kullanılabilmesi sağlanmıştır. Saha kullanımı 
opsiyoneldir. Gerektiğinde kullanılabilir.  

Finans Modülü ile ilgili Yenilikler: 

 Müvekkil Cari ve Yaşlandırma raporlarına Yürüyen Bakiye sütunu eklendi. 


