
Yenilikler 

Yenilikler : 

 Özel Kod tanımına Sıra No sahası eklenmiştir. Föy ekranında sıra numarası dikkate alınarak Özel kod bilgileri 

listelenecektir.  

 Buna göre aşağıdaki örneği incelediğimizde föydeki Özel Kod sıralaması Müşteri Numarası ilk sırada yer 

alacaktır. Bunu takiben Abone Tipi özel kodu 2, Hizmet Türü 3, Sözleşme Tipi 4 sırada görünecektir. 

 

 Savcılıktan şikayet sonucu beklenen davaların İnteraktif Rapor ekranında Aktif Davalar grubu altında 

listelenmesi sağlanmıştır.  

 



 İnfaz Talebi yapılan föylerin İnteraktif Rapor ekranında Diğer grubu altında listelenmesi sağlanmıştır.  

 

 Fonksiyon menüsünden İnfaz talebi yapıldıktan sonra "İnfaz Talebi İptal Et" işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.  

 

 Dava dosyalarında Föy durumu olarak "İade" tipinin seçilebilmesi sağlanmıştır.  

 Danışmanlık dosyalarında döviz cinsinden masraf girilebilmesi sağlanmıştır.  

 Toplu İşlemler menülerine Vekalet Değişikliği menüsü eklendi. Onaylanmış parasal işlem kaydı yok ise föylerin 

vekaleti değiştirilebilecektir.  



 Yetkiye bağlı bir özelliktir, vekaleti değiştirilecek föy ya da föyler(1), Föy Listesi Oluştur penceresi (2) yardımıyla 

tespit edildikten sonra listelenir(3). Yeni vekalet seçimleri ilgili listeden yapılır(4). Ardından Atama İşlemine 

Başla düğmesi ile işlem başlatılır.  

 
 

 Toplu işlemler menüsüne "Karşı Vek.Ücr. Hesabı Değiştir" seçeneği eklenmiştir. Föy fonksiyon menüsündeki 

ilgili işlem toplu olarak bu menü üzerinden yapılabilecektir. 

 

 Toplu Tebligat kontrolü modülünde Tebliğ yerine göre Tebliğ şeklinin güncellenmesi sağlanmıştır. Örneğin 

tebliğ yeri "kapısına asıldı" olarak belirlenirse tebliğ şekli 35e göre değil ise tebliğ şekli 35e göre olarak 

değiştirilecektir.  

 Aşağıdaki örnekte de önceden Tebliğ Şekli Normal olan kayıt 35 e göre olarak güncellenmiştir. 



 

 Toplu Takip Açma ekranına uyumsuz ilçe bilgilerinin otomatik olarak adresin sonuna atılabilmesi için seçenek 

eklenmiştir.  

 

 Toplu Gelişme girişi ekranında listenin sağ tık menüsü ile Panoya veya Excele alınabilmesi sağlandı.  

 Tebliğ Türlerine Maaş Haczi Fekki, 89/1 Fekki, Taşınmaz Haczi Fekki, Para Celbi, Adres Araştırması türleri 

eklenmiştir.  

 Tebligat ekranında Tebliğ yeri sahasına 21e göre ve 35e göre tebligat için seçenekler eklenmiştir.  

 Barkod etiketi girişi ekranına Barkod Türü sahası eklenmiştir. Barkod etiketleri için Normal, APS, Müzekkere 

tiplerinden birisi seçilebilir. Barkod etiketleri bu tiplere göre kullanılacaktır.  

 Harçlar ve ücretler tanım ekranına "Müzekkere Tebligat Gideri" eklenmiştir.  

 Tebliğ Gönderim şekillerine Müzekkere eklenmiştir. Bu tip seçildiğinde ilgili barkod numarası ve tebliğ gideri 

kullanılacaktır.  



 Ortak Seçenekler ekranına APS ve Müzekkere barkod türü için uyarı adedi girilecek sahalar eklenmiştir.  


