
İTHALAT SİSTEMİ 

 

1-Beyannamede gtip değiştiğinde veya tarife çalıştırıldığında ith şekli : Normal olacak ve KDV 

alanı boş kalacak şekilde güncellenmesi sağlanılmıştır. 

2- Yükleme takip ekranından antrepo dosyası oluşturulduğunda sayfa 2 deki F8 antrepo düşüm 

kısmına ant tarihi atmama sorunu düzeltilmiştir. 

3-Beyannamede sayfa 2 deki özellik kısmına -13 Kullanılmış münferit makine -14 CKD -88 

Mutakıp zaptı  seçenekleri ilave edilmiştir. 

4-Beyannamede sayfa 2 deki hızlı girden aktar ekranına Özellik alanı ilave edilmiştir. 

5- Beyannamede izleme ekranında dosyaya sağ tık Gümrükleme bitti işlemi yapıldığında eğer dosya 

tescil olmamışsa  "Tescil tarihi boş olan dosyaya mal teslim tarihi girilemez." uyarısı vermesi 

sağlanılmıştır. 

6-Beyannamede hesaplama sayfasından peşin tah. alanından para talebe atarken kaydı eğer ini 

ayarları boş ise gelen uyarı "Kayıt Atılamadı. Inı parametresi boş. (H/GCB/DamgaVergisiMC)" 

olarak düzeltilmiştir. 

7-Beyannamede hızlı gir ekranından gitp alanına "*mal kodunuz" yazıldığında veya ürün girişinden 

gtip seçildiğinde gelen KDV seçim kategori ekranının birden fazla açılma sorunu düzeltilmiştir 

8-Beyannamede birleştirme yapıldığında eğer ödeme şekline bakarak  KKDF  yok ise otomatik 

çeltik atması problemi düzeltilmiştir. 

9-Özel rapor/detaysızda  Ant. Tarihinin yanlış gelmesi sorunu düzelmiştir. 

10-Fastrapor tasarımlara   iş takip butonu ilave edildi , oraya eklenen iş takipleri belgeleri döktüğü 

durumda iş takibe atması sağlanacaktır.Yetkiye bağlı olarak çalışmaktadır yetkinin adı :Fast Report 

İş Takip Yetkisidir 

11-Yurtiçi müşteride ödeme opsiyonlarda yapılan değişikliklerin, loglarda değişikliği yapan 

kullanıcı dışında başka birinin ismi görünmesi sorunu düzeltilmiştir. 

12-Aktarımlar/excelden mal kodu aktar kısmına 16. hane olarak muafiyet kodu ilave edilmiştir. 

13-Beyannamede konteyner listesini giriş sırasına göre tüm kalemlere aktarıp kaydetmeme sorunu 

düzelmiştir. 

14- 4053 ve 5353 rejimlerde kontrole gönderirken kur tarihleri ve referans tarihleri aynı değil ise 

"7171,7373,7153,4051,4053,4091,5353" rejimlerinde Kur Tarihi ve Referans Tarihi aynı olmalıdır."  

uyarısı vermesi sağlanılmıştır. 

15-İş plan kodu dolu olan beyannamelerde ara rota girilerek, iş plan kodunun belirlenen ara rotadaki 

iş plan koduna göre güncellenmesi sağlanmıştır. 

16-Beyannamede sayfa 2 deki vergiler, sayfa 1 deki kontrol ekranında görünmemekteydi, sorun 

düzeltildi. 

17-İkili anlaşmalar ile ilgili yapılan değişiklikler maddeler halinde inceleyebilirsiniz. 

 -Girilen Anlaşma Kodu İA ise Çıkış ülke anlaşması ve Menşe ülke anlaşması girilen 

Anlaşma koduyla aynı olacak. Değilse devam edemeyecek. "Anlaşma kodu ile çıkış ve menşe ülke 

uyumsuz" mesajı verecek 

 -Girilen Anlaşma Kodu AT veya ATRM ise Çıkış ülke anlaşması AT olacak. Değilse 

"Anlaşma kodu ile Çıkış Ülke uyumsuz(AT)" mesajı verecek. Devam edebilecek. 

 -Girilen Anlaşma EFTA ise Çıkış ülke anlaşması EFTA olacak. Değilse "Anlaşma kodu ile 

Çıkış Ülke uyumsuz(EFTA)" mesajı verecek. Devam edebilecek. 

 -Çıkış ülkesi anlaşma kodu ile Menşe anlaşma kodu aynı ise Girilen anlaşma kodu aynı 

olacak. Değilse "Çıkış ve Menşe Ülkesiyle anlaşma uyumsuz" mesajı verecek. Devam edebilecek.  

 -Çıkış ülkesi Anlaşması AT ise Girilen anlaşma kodu AT veya ATRM olacak. Değilse "Çıkış 

Ülkesiyle anlaşma uyumsuz(AT)" mesajı verecek. Devam edebilecek.  

 -Çıkış ülkesi Anlaşması EFTA ise Girilen anlaşma kodu EFTA olacak. Değilse "Çıkış 

Ülkesiyle anlaşma uyumsuz(EFTA)" mesajı verecek. Devam edebilecek. 



18- Beyannameye tamam dediğimizde hesaplama yaparken kalemlerden herhangi birinde menşesi 

AT veya EFTA , anlaşma kodu AT veya EFTA ise İGV oluşmuş ise “ Dikkat Vergilerde  İGV 

Hesaplandı!AT/EFTA anlaşma kodu girdiğiniz halde 0866, 0300, 0302, 0303, 0307, 0538, 0696, 

0763, 0773, 0842, 0876, 0974 belgelerinden birini girmediğinizden İGV hesaplanmıştır. İGV 

olmaması gerekiyorsa İGV yok işaretleyin veya ilgili belgeyi giriniz.“ uyarısı verecek şekilde 

güncellenmiştir. 

 

 

İHRACAT SİSTEMİ 

 

1-Beyannamede efatura oluşturulup entegratöre gönderilmediği durumda eğer beyannamede miktar, 

kıymet vs. değişiklik yapılır ise efatura kısmına geldiğinde "Beyanname bilgilerinde değişiklik 

yapıldı ise E-Fatura Güncellemeyi unutmayınız." uyarısı vermesi sağlanılmıştır. 

2-Beyannamede gtip alanından F12(ürün girişinde gtibin kalem notuna yazılan bilgiyi) ile seçilen 

gtibin bilgisini kalem notuna atmama sorunu düzeltilmiştir. 

3-Beyannamede yazdır işleminde beyanname basımı (Fast report) tan evrak numarası yazılarak 

döküldüğünde dizin ekranındaki beyan numarasına evrak numarasını atmama sorunu düzeltilmiştir. 

4-3151 beyannamede özetbeyan açma miktarı, ithalatın kalan miktarından fazla giriliyor ise tamam 

veya kapat aşamasında "Kalan miktardan fazla değer girmektesiniz. Kalan Miktar=0" şeklinde uyarı 

verilmesi sağlanmıştır. 

5-Ubl aktarımında ubl formatın içerisinde birden fazla gtip resmi tarife cetvelinde yok ise hepsinin  

kalem sırasını belirterek uyarı ekranında gösterilmesi sağlanmıştır. 

6-Ubl aktarımı olan dosyalarda diğer formlar/kapanış bilgileri / iptal kodun 0 atmaktaydı . Bu 

durumdaykende izleme ekranında dosyanın görünmeme sorunu düzeltilmiştir. 

7-İhracat Ubl den dosya oluşturma kısmında dosya numarası girildiyse o dosya numarasına bilgileri 

aktaracak eğer dosya numarası dolu ise uyarı verecek "Girdiğiniz dosya numarası dolu devam 

etmek istiyor musunuz " şeklinde uyarı verecek. Evet seçer iseniz vergi numarası aynı ise yani 

içerideki firmanın vergi numarası ile aktarılacak dosyanın vergi numarası aynı ise ve içerideki 

dosya tescil edilmediyse aktaracak. Girdiğiniz dosya içeride yoksa bir önceki dosyaya bakacak dolu 

ise aktaracak bir önceki dosyada boş ise  "Girdiğiniz dosya numarasından bir önceki numarada boş 

hatalı numara vermiş olabilirsiniz dikkat ediniz" devam etmek istiyor musunuz uyarısı verecek, evet 

derseniz devam edecek. Aktardıktan sonra gelen numara dosya numarasında gözükecek. 

8-İş plan kodu dolu olan beyannamelerde ara rota girilerek, iş plan kodunun belirlenen ara rotadaki 

iş plan koduna göre güncellenmesi sağlanmıştır. 

9-İhracat efaurayı firmadan oluşturuyor iseniz ana teslim şekliniz CIF kalemdeki teslim şekilleriniz 

FOB üzerinden oluşturulduğu durumlarda, ublden efatura aktarımında program "<cbc:ID 

schemeID="INCOTERMS">CIF</cbc:ID>" bu alana bakmakta , ana teslim şekli CIF ise CIF 

atmakta kalemlerdeki FOB görünüyor ise kalemleri de ona göre FOB oluşturmaktadır. 

10-Edi belgede tamam butonunun yanına "TPS Belge arttır" butonu ilave edildi. Arttırma işlemini 

gerçekleştirebilmek için bazı şartlar vardır 

-Edi belgede seçilen tps kalemin 1. satırı olması gerek. 

-Seçilen tps belgesinde tps numarasının 1734300.../1 şeklinde olması gerek. Sonrasında belge 

arttırma butonuna basılarak arttırılacak sayı girildiğinde yazılan kadar her kaleme tps leri 

aktaracaktır. 

 

 

 

 

 

 



MUHASEBE SİSTEMİ 

 

1-Veri girişi/fatura girişinde ekle diyerek ya da son dosyaya giderek ekle denildiğinde "Lütfen 

dosya tipi seciniz" uyarısı kaldırılmıştır. 

2-Yaşlandırmalı mizanda excele rapor aktarıldığında raporun başlıklarının çıkmama sorunu 

düzeltilmiştir. 

3-Fatura girişinden ekle denildiğinde ek gelir açıklamalarda kdv 0 ise ve muafiyet girilmemiş ise 

"E-Fatura için KDV %0 olan kayıtların, KDV muafiyet kodu girilmelidir. Lütfen Ek Gelir 

Açıklamalarından tanımlayınız." gelen uyarı faturaya tamam denildiğinde gelecek şekilde 

güncellenmiştir. 

4-Rapor1/ H-Dosya Masraf Cinsi Raporu  ve O- Ay Bazında Satış Raporlarına firma grubu ilave 

edilmiştir. 

5-Yurtiçi müşteriden firma silinmeye çalışıldığında eğer 120 veya 320 li hesaplar kullanılmış ise  

"Yurtiçi Müşteri Deniz ve Kara Nakliye Sistemindeki kayıtlar yüzünden silinemiyor." uyarısı 

vermesi sağlanılmıştır. 

6-Personel takibinde bordro sekmesine tıklanılıp herhangi bir ay sorgulamasında "CDSBordro: 

Cannot perform this operation on a closed dataset" hatası gelmekteydi, düzeltildi. 

7-Beyannameden iş takibe damga pulu iş takip kodu girildiğinde attığı fişe MM atmama sorunu 

düzeltilmiştir. 

8-Rapor1/Hesap Mizanı Rapor kısmına firma grubu ilave edilmiştir. 

9-Rapor2/Bütçe dağıtım raporuna "MM" alanı ilave edilmiştir. 

10-Fatura girişinde fatura toplamı 0 ise tamam denildiğinde "DİKKAT GİRDİĞİNİZ FATURADA 

TUTAR 0 DEVAM ETMEK İSTİYORMUSUNUZ" uyarısı vermesi sağlanılmıştır. 

11-Sistem/Evrak/MC kısıtlama alanı ilave edilmiştir. MC kısıtlama işlemine Tip, Mc , Firma nosunu 

belirterek kısıtlanan bu şartlara dekont kesilememesi için güncelleme yapılmıştır. Dekont 

keserkende mc kısıtlamada tanımlı olan bilgilerle işlem yapılır ise tamam denildiğinde “Kod x MC 

Kısıtlama tablosundan kısıtlanmıştır.” uyarısı verilecektir. 

 

 

GENEL MUHASEBE SİSTEMİ 

 

1-Genel muhasebe ve Ön muhasebe karşılaştırma raporunda ön muhasebe mizanı ile genel 

muhasebe mizanında bakiyeler tutmadığı durumda raporda tutmayanlar kısmına '*' koyacak şekilde 

güncellenmiştir. 

 

 

 

ÖZETBEYAN SİSTEMİ 

 

1-Özet beyan sisteminde yeni devreye girecek olan Gemi Takip sistemi ilave edilmiştir. 

 

 

 

YGM SİSTEMİ 

 

1-Giriş ekranında ekle denildiğinde "Tip:G" , "Kap Cinsi : KAP", Geldiği gümrük te antrepodan 

tanımlanan gümrük olarak sabit gelmeleri güncellenmiştir. Aynı zamanda Çıkış ekranında da giriş 

ekranındaki gibi sağ üst taraftaki tarih alanı güncellenmiştir. 

2-Giriş ekranında sağ tık beyanname durum sorgulama yapılarak gelen 

"LOGIN_GERÇEKLEŞMEDİ" hatası düzeltilmiştir. 

 

 


