21.07.2005'de YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER
1. Ortak vekil girişi buton adı “Avukat Bilgilerinin Girişi” şeklinde değiştirildi.
2. Avukat bilgileri giriş ekranında Vekil Tipinde, “Sigortalı” seçeneği eklendi.
3. Ortak taraf girişi buton adı “Taraf Bilgilerinin Girişi” şeklinde değiştirildi.
4. Ortak taraf girişi butonuna basıldığında açılan taraf kaydı ekranında taraf rolü olarak
alacaklı seçilmekte ve bu isteğe göre değiştirilebilmektedir.
5. Yeni bir işlem yapıp kaydet butonuna basıldığında “İşlem Başarı ile gerçekleşmiştir”
uyarısı verildikten sonra yeni kayıt yapılabilmesi için “Yeni Giriş“ butonu görüntüleniyor.
6. Taraf giriş ekranında Şahıslarda vergi numarası olmalı ve alacaklı Kurumlarda da vergi
numarası zorunlu oluştur.
7. Borçlu vekil kaydı yapılırken, Borçlu için sadece borçlu vekilleri görüntüleniyor.
8. Dosya Seç butonu, daha anlamlı olması için „Dosya Seç/Dosya Aç‟ şeklinde değiştirildi.
9. Tutar Türleri kısmında çok kullanılan para türlerinden YTL, Dolar, Euro ilk üç sıraya
konuldu.
10. Takip talebinde alacak kalemlerinin altına toplam çizgisi çekildi.
11. Alacak kalemi girişinde, faiz alacakları için, alacak açıklamasına faizin işlediği tarih
aralığı ve faiz oranı girildiğinde, takip talebinde bu bilgiler ilgili alacak kaleminin yanında
görüntülenir..
12. Takip Yolu, şekli ve türünde belirtilen örnek numaraları, yeni yönetmeliğe göre
düzenlenmiştir.
13. Takip talebinde alacaklı vergi numarası yazılması ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
14. İlamlı takipler için, vekil giriş ekranında borçlu vekili için vergi ve T.C. kimlik
numaralarının zorunlu olmaktan çıkarılmıştır.
15. Bilgileri gösterirken, seçilebilecek ana kaydın daha kolay anlaşılması koyu yapılmıştır.
16. Alacak kalemi girişinde, alacak kalemlerinin taraflarının seçilmesi zorunlu yapılmıştır.
17. Faiz tipleri ve oranları güncellenmiştir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.06.2005'de YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER
1.ilam bilgileri girişi ekranları düzenlenmiştir.
2. Yeni faiz Tipleri eklenmiştir.

3. Çek bilgilerinde, banka girişi serbest alan yapılmıştır. Özellikle xml'leri kendi oluşturan
banka arama ve eşleme sorunları kalmayacaktır.
4. Uyap Sisteminde mevcut döviz kodları aktarılmıştır.
5. Takip talebi ana giriş ekranında, dosya belirleyicisi alanı konularak, girilen taleplerin takip
edilmesi kolaylaştırılmıştır.
6. e-Takip uygualamasında iletilen çeşitli geri dönüşler ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
7. DTD temel alınarak, mevcut sistemlerinden xml oluşturan kurumlarayönelik düzenlemeler
yapıldı.
8. Oluşturulan her xml dosyası için, düzenlen takip taleplerinin sayısının 100 adetten fazla
olmaması, icra dairelerinde tevzi ve dosya açma işleminin daha etkin olmasını sağlayacaktır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.02.2005'de YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER
E-takip talebi uygulamasında işlemleri hızlandırmak ve kolaylaştırmak için yeni düzenlemeler
yapılmıştır.
Aşağıda bu düzenlemeler listelenmiştir.
1. Avukatların e-Takip Talep'lerini hazırlaması ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.
Avukatlara sunulan uygulamalarda:
a. Takip talebi- Örnek 48 görüntülenebilmekte istenirse yazıcıdan basımı yapılabilmektedir.
b.Takip Talebi öncesi faiz hesabınında yapılabilmektedir.
c. Vekil bilgisi girilebilmekte, kamu avukat değilse vergi no girilmesi zorunlu tutulmaktadır.
d. Vekil bilgileri istenirse sisteme bir defa kaydedilecek. Takip talebi hazırlanırken bilgileri
tekrar girilmeden otomatik olarak getirilebilecek.
e. Aynı alacaklı kişi veya kurum için birden fazla takip dosyası hazırlanacağı durumlarda
istenirse, her takipte tekrar tekrar alacaklı isim, unvan ve adresleri girilmeden önceki girilen
isim,unvan ve adresler otomatik olarak ekrana yansıtılabilecektir.
f. Çek girişinde şube alanı kaldırılmıştır.
g. Alacak kalemi girişlerinde, alacak kalemi kaydı ile borçlu ve alacaklı bilgileri otomatik
olarak ilişkilendirilmiş olarak gelecek, istenirse bu ilişki kaldırılabilecektir.
2. İcra Dairesi Kullanıcılarının e-Takip Taleplerini sisteme aktarmaları ile ilgili yeni
düzenlemeler yapıldı.

a. Daha önce tevzisini yaptırmış avukatlar isterlerse, e-takip getirdiklerinde tekrar tevziye
gitmeden direkt olarak tevzisinin yapıldığı icra dairesine giderek takibini verebileceklerdir.
b. Harç ekranında harca esas toplam (takibe esas miktar) otomatik olarak gelecek, istenirse
değiştirilebilecektir.
c. Çek girişinde şube alanının zorunluluğu kaldırılmıştır.
d. Alacak kalemi girişlerinde, alacak kalemi kaydı ile borçlu ve alacaklı bilgileri otomatik
olarak ilişkilendirilmiş olarak gelecek, istenirse bu ilişki kaldırılabilecektir.
e. Taraf Girişleri, çok hızlı kontrol ve kayıt yapılabilmesi için yeniden düzenlenmiştir.
f. Taraf bilgisi ve harç bilgisini kaydettikten sonra, dosya detay bilgileri tektek ekrana
getirilmeden istenirse otomatik olarak kaydedilebilmektedir.
3.Yapılan yeni düzenlemeler kullanıcı el kitaplarına da yansıtılmıştır.
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