
 

27 Ocak 2023 Tarihli İcra Alt Sistemi Yükleme Duyurusu 

1- Dosya Açılış / Eski İcra Dosyasının Sisteme Girilmesi ekranında, iflas dosyası türü ile kayıt işleminde 

ilam bilgisi girilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. 

2- Dosya İşlem / Dosya İşlemleri / Yenilenen Dosyaların Sorgulanması Güncellenmesi ve İptali 

ekranında, yenileme kaydının iptali işleminde eski dosyanın kapanış tarihinin silinmesi hatası 

düzeltilmiştir. 

3- Dosya İşlem / Dosya İşlemleri / Toplu Dosya Kapatma ekranında, “İşlem Tipi” liste düğmesi 

oluşturularak, bu alandan “Son Tensip Tarihi, Son Safahat Tarihi, Son Tahsilat Tarihi ve Son Reddiyat 

Tarihi” seçimlerinin yapılarak dosyaların sorgulanabilmesi sağlanmıştır. 

4- Dosya İşlem / Avukat Portal Talep Karşılama ekranında, sorgulama sonucu “Bulunan İş Sayısı” ve 

“Detay İş Sayısı” bilgilerinin ekranda görüntülenmesi sağlanmıştır. 

5- Dosya İşlem / Avukat Portal Talep Karşılama ekranında, maaş haczi taleplerinin kabulü ile açılan genel 

haciz yazıları ekranında maaş haczi şablonun sabit gelmesi özelliği kaldırılmış olup istenilen şablonun 

seçilebilmesi sağlanmıştır. 

6- Genel İşlemler (İcra) / Birim Kapatma İşlemleri / Birim Kapatma ve Dosyaların Aktarılması ekranında, 

içinde tahsilat bulunan dosyaların aktarılması sırasında oluştuğu tespit edilen hata düzeltilmiştir. 

7- Haciz & Mal & Satış / TNB/EGM Araç Mahrumiyet Ekleme/Kaldırma İşlemleri ekranında, “Parka 

Çekme Bilgisi Sorgula” düğmesi oluşturularak bu düğme ile Parka Çekme Bilgileri ekranın açılması 

ekrandan parka çekme bilgilerinin görüntülenmesi ve sorgu sonucunun Rapor Al/Kaydet düğmesi ile 

dosyasına kayıt edilebilmesi sağlanmıştır. 

8- Haciz & Mal & Satış / TNB/EGM Araç Mahrumiyet Ekleme/Kaldırma İşlemleri ekranında, plaka ile 

yapılan sorgu sonucu “Yakıt Cinsi” ve “Çeki Demiri” bilgisinin ekrana gelmesi ve oluşturulan araç 

mahrumiyet bilgisi raporuna yansıtılması sağlanmıştır. 

9- Harç ve Kasa / Toplu Makbuz İşlemleri / Toplu Harç/Masraf/Tahsilat ekranında, elektronik satış 

portalı üzerinden “E-Satış Satış Tutarı Kalanı Tahsilatıdır.” Açıklaması ile kesilen tahsilatların 

makbuzu kesilmiş tahsilatlar içinde gelmesi sağlanmıştır. 

10- Harç ve Kasa / Banka Hesap İşlemleri / Reddiyat Banka Ödemeleri ekranında, açıklamanın 

güncellemesi işlemi ile değiştirilmiş bulunan açıklama metninin UYAP ortamında oluşturulan dekont 

da yansıması sağlanmıştır. 

11- Raporlar / Dosya İşlemleri Kontrol Listeleri ekranında, “İhale Günleri Geçtiği Halde Satış 

Sonuçlandırma İşlemi Yapılmamış Dosyalar” sorgusunda tespit edilen hata giderilmiştir. 

12- İcra Daireleri Başkanlığı rollerinde, “İcra Dairesi Birim İşlemleri (Yetkili)” isminde ekran 

oluşturulmuştur. Bu ekrandan yargı çevresi dâhilinde bulunan icra daireleri için; “Avukat Portal Talep 

Karşılama Ekranı İşlem Sayısı”, “Banka Hesap Hareketleri”, “Dosya İşlemleri Kontrol Listeleri”, 

“Dosya Kontrol Listeleri”, “Esas Defteri”, “Esas Dosyası Kapalı Talimat Dosyaları”, “Hacizli 

Mal/Yediemin Raporlama”, “Harç/Kasa Sorgu Raporları”, “Derdest ve Hitam Listesi Raporu”, “İş 

Cetveli ve İstatistik Raporu”, “Kapalı/Durdurulmuş Dosya Sorgulama”, “Silinmiş Taraflar Raporu”, 

“Talimat Defteri” ve “TNB/EGM Aktif Araç Mahrumiyetleri Raporu“ işlemlerinin yapılabilmesi 

sağlanmıştır. 

13- Avukat Portal / Talep Gönderme ekranında, “Diğer Talepler / Dosyanın İşlemden Kaldırılması” 

talebinde “7420 Sayılı Kanunun Geçici 2.Maddesi Kapsamında Feragat” ismi ile talep 

gönderilebilmesi seçeneği eklenilmiştir. 

14- Avukat Portal / Evrak Gönderme ekranında, “7420 Sayılı Kanunun Geçici 2.Maddesi Kapsamında 

Feragat” ismi ile talep gönderilebilmesi seçeneği eklenilmiştir. 

15- Merkezi Takip Sistemi / MTS Dosyası Kapat ekranında, “7420 Sayılı Kanunun Geçici 2.Maddesi 

Kapsamında Feragat” ismi ile dosyanın kapatılması seçeneği eklenilmiştir. 



16- Kurum Portal / Evrak Gönderme ekranında, “7420 Sayılı Kanunun Geçici 2.Maddesi Kapsamında 

Feragat” ismi ile talep gönderilebilmesi seçeneği eklenilmiştir. 

17- Dosya İşlem / Dosya İşlemleri / Dosya Kapatma ekranında, İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı 

rollerinde “7420 Sayılı Kanunun Geçici 2.Maddesi Kapsamında Feragat” ismi ile dosyanın kapatılması 

seçeneği eklenilmiştir.  

7420 Sayılı Kanunun Geçici 2.Maddesi Kapsamında Feragat İşlemi İçin Açıklama   

25.01.2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı 

Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2. 

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında; 

• Avukat portal talep karşılama ekranından dosya kapatma işlemine kabul kararı verilmesi 

halinde açılacak ekranda avukatın talep oluştururken seçtiği kapatma nedeninin ekranda seçili gelmesi 

sağlanmıştır.  

• Avukatlar ve kurumlar tarafından evrak gönderme alanlarından da bu yönde talepler 

gönderilebileceği için iş listesine düşen bu taleplerin dosyasına kaydı ile “Talep/Karar Tensip” 

ekranları kullanılarak dosyanın kapatılmasına karar verilerek dosya kapatma ekranından dosyanın 

kapatılması gerekmektedir.  

• Dosya kapatma ekranında yeni eklenen bu seçenek sadece icra müdürü ve müdür yardımcısı 

rollerinde görünecektir. 

• Bu kapatma nedeni seçildiğinde sistem 15.08.2022 tarihi itibarıyla alacak kalemi toplamını 

ve o tarih itibarıyla dosya hesabını ekranda gösterecektir. (Dosya esnek hale getirilmiş ise dosya hesabı 

görünmeyecektir.) 

• Yasa kapsamında takip çıkışı veya bakiye dosya hesabı 2.000,00 TL altındaki dosyalar 

kapatılabileceğinden yapılacak seçimlerde bu tutarın üzerindeki dosyaların kapatılmamasına dair 

kontrol bulunmaktadır. Dosya kapsamında ekrana yansıyan bilgilerin güncellenmesi gerekiyor ise 

kullanıcı tarafından manuel olarak 2.000,00 TL altında veri güncellemesi yaparak dosyayı 

kapatabilmesi sağlanmıştır. 

• Kanun kapsamında borçlusu gerçek kişiler kapsama dâhil olduğu için dosyada en az bir gerçek 

kişi bulunması halinde sistem dosyanın kapatılmasına izin verecektir. Hazırlanacak belgede alacaklı, 

vekili, borçlu gerçek kişi bilgileri, ekrandan takip miktarı veya bakiye tutar hangisi ile dosya kapatma 

işlemi yapılmış ise o bilgiler yansıyacaktır.  

• Dosya kapatma işlemi ile birlikte oluşacak belge de e-imza zorunluluğu bulunduğundan e-

imzası pasif personel tarafından bu nedenle kapatma işlemi yapılamayacaktır.  

• Kullanıcıların kanun kapsamında olmayan dosyaların hatalı olarak kapatması halinde 

“Yanlışlıkla Kapatılan Dosyaların Açılması” ekranından dosyayı açık hale getirmeleri halinde 

dosyadan hazırlanan belgenin durumunda dosya evraklarında “İptal” şeklinde görünecek ve evrak 

üzerinde “İptal” filigranı yansıyacaktır.  

• Mevzuat dâhilinde kurumlar UYAP bilgilerini esas alacağı için alacaklı kurumlar ve iş 

sahipleri ile ihtilaflı durumların oluşmaması için kapatma işlemlerinin titizlikle yerine getirilmesi 

gerekmektedir. 

 

 


