İlamsız Örnek 7 ve İlamlı Örnek 4-5 Takip Açılışlarında Zorunlu Hale Getirilen Takip Mahiyetlerine
İlişkin XML Uyum Kodları DUYURUSU 18/12/2015
İlamsız Örnek 7 ve İlamlı Örnek 4-5 takiplerinde 11/09/2015 tarihli yükleme takip mahiyeti
zorunlu hale getirilmiştir. İcra dairelerine xml ile açılan icra takiplerinde e-takip programı yapan
firmalarında programlarında İlamsız Örnek 7 ve İlamlı Örnek 4-5 takiplerinde takip mahiyetine ilişkin
bilgilerin xml e aktararak UYAP takip açılış aşamasında otomatik gelebilmesi için yazılımlarında
güncelleme yapması gerekmektedir. Bu iki takip türüne ilişkin uyum kodları aşağıda ve ayrıca avukat
portalda “İcra Takip Sistemindeki Verilerin UYAP İcra e-Takip Talebine Aktarılması İşlemi İçin XML” de
yer alan DTD dosyasında yer almaktadır.
NOT: İlamsız Örnek 7 takiplerde 13 adet, İlamlı Örnek 4-5 takiplerde ise 4 adet takip mahiyeti
bulunmaktadır. Bu takip mahiyetlerinden sadece bir tanesinin seçilmesi gerekmektedir. XML in içinde
Dosya etiketinin sonuna eklendikten (örneğin : mahiyetKodu kod="1007">) sonra dosya etiketini
kapatılması gerekmektedir.
MAHİYET KODLARI
<mahiyetKodu kod="1007"
<mahiyetKodu kod="1107"
<mahiyetKodu kod="1207"
<mahiyetKodu kod="1307"
<mahiyetKodu kod="1407"
<mahiyetKodu kod="2007"
<mahiyetKodu kod="3007"
<mahiyetKodu kod="4007"
<mahiyetKodu kod="5007"
<mahiyetKodu kod="6007"
<mahiyetKodu kod="7007"
<mahiyetKodu kod="8008"
<mahiyetKodu kod="9009"
<mahiyetKodu kod="1045"
<mahiyetKodu kod="2045"
<mahiyetKodu kod="3045"
<mahiyetKodu kod="4045"

aciklama="Telefon (Sabit) - Örnek 7 "/>
aciklama="Cocuk Teslimi - Örnek 7"/>
aciklama="Tük. Hakem Heyeti - Örnek 7"/>
aciklama="Belgesiz - Örnek 7"/>
aciklama="Sözleşme/Protokol - Örnek 7"/>
aciklama="Telefon (Cep) - Örnek 7" />
aciklama="İnternet/Tv - Örnek 7" />
aciklama="Su - Örnek 7"/>
aciklama="Elektrik - Örnek 7" />
aciklama="Doğal Gaz - Örnek 7"/>
aciklama="Kredi Kartı - Örnek 7"/>
aciklama="Kredi Sözleşmesi - Örnek 7" />
aciklama="Nafaka - Örnek 7"/>
aciklama="Nafaka - Örnek 4-5"/>
aciklama="Cocuk Teslimi - Örnek 4-5"/>
aciklama="Tük. Hakem Heyeti - Örnek 4-5"/>
aciklama="Para Alacağı - Örnek 4-5" />

Örnek xml ;
<dosya BK84MaddeUygulansin="E" BSMVUygulansin="H" KKDFUygulansin="H"
aciklama48e9="HACİZ" alacaklininTalepEttigiHak="6.648,25 TL Tutarındaki toplam alacağın tahsilde
tekerrür olmamak şartıyla, takip tarihinden itibaren - YILLIK (%) oranında ve değişen oranlarda
işleyecek , icra gideri ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili talebidir. (Fazlaya dair ve faiz oranlarındaki
artıştan doğan talep hakkımız saklıdır) TBK. 100.mad. gereğince kısmi ödemeler öncelikle varsa
işlemiş faiz, masraf ve ferilere mahsup edilecektir. " dosyaBelirleyicisi="TEST" dosyaTipi="Genel İcra
Dairesi" dosyaTuru="0" takipSekli="0" takipTuru="0" takipYolu="1"
mahiyetKodu="2045">

