
İTHALAT SİSTEMİ 
GELİŞTİRMELER 

1. Dosya statüleri izleme raporuna iştakip açıklamasının ilk 50 karakter olarak 
getirilmesi sağlanmıştır . 

2. Antrepo düşüm oluştur kısmından düşüm yapıp dosya oluştururken antrepo 
beyannamesinin kalemlerinde hızlı gir de yer alan AKTAR alanlarındaki bilgilerinde 
düşüm dosyasına gelmesi sağlanmıştır  

3. Veri girişi vergi  hesaplamada da bandrol kategori penceresi açılarak seçim imkanı 
sağlanmıştır. 

4. İstatistiki kıymet referans fiyatın altında uyarısını tescile gönderirken verilmesi 
sağlanmıştır. 

5. Beyannameyi tescile gönderirken eğer ticaret ülkesi, serbest bölge ise (İlk karakteri F 
ile başlar) Edi Belge ilk kalemde 0961 belgesi yoksa tescile gönderirken 
0961-Serbest Bölge İşlem Formu belgesi girilmemiş devam etmek istiyor musunuz 
şeklinde uyarı eklenmiştir. 

6. Fatura Yükleme Takip de  ON_Dosya_No alanı satırlara eklenmiştir kapalı olarak 
gösterilecektir  

7. ithalat beyannamesinde özet beyan alanında excel den al ve excel den toplu al 
kısmında open officede çalışacak şekilde geliştirilmiştir. 

8. ithalat veri girişi ön dosya bilgi girişinde  Değiştire basıp dosya oluştur tıklandığında 
gelen uyarı mesajı kaldırılmıştır ‘’Bu kalemi silemezsiniz. Silme kontrolü var’’ 

9. ithalat veri girişi ön dosya bilgi girişinde  dosya oluşturulduğunda oluşan dosyanın 
iştakip bilgisine dosyayı açan kullanıcının kullanıcı kodunu atması sağlanıldı  

10. ithalat veri girişi ön dosya bilgi girişinde  İthalat dosyası oluşturulduğunda da dosya 
sahibine dosyayı oluşturan kullanıcının kullanıcı kodu gelmesi sağlanmıştır  

11. Yurtiçi müşteride  vergi dairesi kodları kısmına yeni bir alan açılmıştır "ÖTV izin" bu 
alanda sadece X girilebilecek veya boş olabilecektir  ithalat beyannamesini kontrole 
gönderirken kalemlerden birinde 93 vergi kodu varsa ve gönderende VD kod alanı 
boşsa veya tanımlı kodda X yoksa "Bu firma için 93-ÖTV girilmiş ancak vergi dairesi 
kodu yetkili vergi dairesi değil lütfen yurtiçi müşterideki VD Kod alanını kontrol ediniz" 
şeklinde uyarı eklenmiştir. 

12.  iş takip dizinde Aşamanın yanına Eksik Evrak tiki eklenmiştir 3.Tescil edilmeyen 
dosyalar seçilip ve burası işaretli ise Evrak arşivde kaydedilen arşivler içinde geliş 
tarihi boş olan kayıtların belge isimlerini Belge adları alanında gösterecektir  

13. İthalat beyanname girişi Evrak arşiv kısmında Default bölümü açılmıştır  ve buraya 
default gelmesi istediğimiz evrakların gelmesi sağlanmıştır  

14. İthalat beyannamesinde Alttaki Onay ile Byn.Kont işaretli ise (veya herhangi biri) 
beyanname  tescil olmadıysa yetkisi olmayan kullanıcın bu checkleri  kaldırıp değişiklik 
yapabilmesi sağlanmıştır .Nedeni ise ;  Kontrolden gelen cevaplar sonrasında 
beyannamede bir çok değişiklik yapılması gerekiyor   özetbeyan onaylanmamış, TCGB 
yeterli miktar yok vs, buda sürekli bir onay kaldır tekrar onayla şeklinde vakit kaybı 
yaratmasının önüne geçilmesi adına değişiklik yapılmıştır, onayı herkes kaldırabiliyor 
ancak sadece yetkisi olanlar verebiliyor   

 
15. İthalat beyannamesinde Birlik dosyası oluştura basıldığında eğer kalemlerdeki gtipler  alt 

kod gerektiriyorsa toplu uyarı vermesi sağlanmıştır  
16. Özel rapor detaylıda 39 nolu verginin oranını EMYOran olarak eklenmiştir. 



17. İthalat>Aktarımlar>Textten Beyannameye AktarI ‘ e rejim alanı eklenmiştir . 
18. İthalat veri girişi ithalat beyannamesi Edi belge girişinde referans alanında F4 ile 

açıldığında ürün koduna ve mal tanımına göre sorgulama parametresi eklenmiş olup 
içinde geçene göre arama yapacaktır. 

19. İthalat>Verigirişi>İthalatBeyannamesi>Sayfa3>Tareksxml alanı eklenmiş olup ,evrim 
üzerinden tareks başuvurusu yapılabilmektedir  

20.  KKDF hesaplaması  kalemdeki ödeme şekillerinde girilen ödeme tutarı üzerinden 
hesaplanması sağlanmıştır. 

21. Mevzuat menüsü altına gtip bazlı mevzuat raporu eklenmiş olup gtipleri  X sayılı listelere 
göre vergiler ve mevzuatlarıyla  gtip bazlı gösterilmesi sağlanmıştır .1,2,3 sayılı listeler 
olarak da sorgulanabilmektedir  

22. Yurtdışı müşteride Kimlik türü alanı açılmış olup ,alan içerisinde  AEO seçilebilsin kimlik 
türü alanında seçilmiş veri varsa vergi numarası alanında yazan bilgiyi gümrüğe 
gönderimi sağlanmaktadır  

23. Dosya kopyalamada hızlı gir de  kalemlerdeki sipariş no alanında bilgi var ise dosya 
kopyalamada ve ant çhecklenip kopyalamada oluşan beyannameye gelmesi sağlanmıştır. 

24. Yardım menüsü altında yer alan toplu kapamada kapama yapılınca iş takipe atılan 
kapama koduna işlemi yapan kullanıcının kullanıcı kodu bilgisi gelmesi sağlanmıştır. 

25. İhracat beyannamesinde beyanname görüntüsü(Fastraport) ekli listede açıklama alanı 
genişletilmiştir. 

26. Beyannamede 51 numaralı verginin oranı gümrüğe gönderimi sağlanmıştır  
27. Teşvik takibinde  yeni kayıt eklerden,excelden aktarırken ve xmlden aktarırken süre 

bitimini geçme otomatik  işaretli olacaktır 
28. Veri girişi ürün girişi alanına Gtip bazlı mevzuat eklenmiştir.Bu alan ürün girişinde 

sorguladığınız firmaya ait gtipleri gruplayarak getirirek sizlere mevzuata dair bilgileri liste 
bazında göstermektedir  

29. Beyanname girişi sayfa 2 vergiler tablosunun hemen altında gtip bazlı mevzuat raporu 
ilave edilmiş olup beyannamede bulunan gtipler üzerinde gruplayarak liste bazında 
mevzuat bilgilerini göstermektedir  

30. Sorgulama menüsünde yer alan antrepo stok raporunda EK-83 raporunda teminat alanına 
beyannamede yer alan ödenecek teminatın gelmesi sağlanmıştır  

31. Beyannameyi kaydederken 100888 madde numarası varsa rejim 51XX ise kalemde 
muafiyetlerde DIZIN varsa ."Eşyanız dahilde işleme izin verilmeyecek eşya listesi 
kapsamındadır devam etmek istiyor musunuz?" şeklinde uyarı verilmesi sağlanmıştır. 

32. İthalat yükleme takip fatura yükleme takipte antrepo beyannamesi oluştura basıldığında 
ON olan dosyadaki iş takip kodlarını oluşan beyannamesinin iş takip koduna 
kopyalanması sağlanmıştır 

33. ithalat beyannamesinde ürün kodundan seçim yapıldığında eğer gtip , gtip uyarı 
mesajlarında var ise ve ürün kodu beyannamede seçilen ürün kodu ise kalem notuna gtip 
uyarı mesajlarındaki mesajın gelmesi sağlanmıştır . 

34. İthalat beyannamesi sayfa 3 te yer alan antrepo dosyası oluştur butonu ile antrepo ya veri 
gönderirken özet beyandaki bilgilerinin ilk satırının antrepo Ara konşimento alanına 
gelmesi sağlanmıştır. 

35. Veri girişi Belge takibine excelden al ilave edilmiştir.Belge takibinde sağ alt köşeye örnek 
excel eklenmiştir. 

36. Çok kalemli bir beyannamede Edi belgede 0300 kodunun tüm kalemlere aktarımında hız 
iyileştirmesi yapılmıştır 



37. Teşvik girişine satırlara anlaşma kodu alanı ilave edilmiştir  girişi izin ver kısmı ile birlikte 
çalışacak çoklu seçim olabilecektir  (anlaşma kodu girilmişse izin ver seçilmeli ) 
beyannamede teşvik seçimi yapılırken teşviğin anlaşma kodu ve izin ver kısmına bakarak 
eğer izin ver seçilmişse sadece tanımlı anlaşma kodlarına izin verecek,eğer izin verme 
seçilmişse tanımlı anlaşma kodlarına izin vermeyecektir. 

38. İthalat beyannamesinde kopyalama yaparken , kopyala diyerek antrepo düşüm yapılırken 
ve ANT düşüm tıklanarak satır bazında düşüm yapılırken de kopyalanacak dosyadaki 
nakliyeci ve eşyanın bulunduğu yer kısmındaki kodda kopyalanacaktır. 

39. Ceza takibine tebligat tarih/sayı alanları aşağıdaki gride sutun olarak getirilmiştir. 
40. Beyannamenin arşivinde bozuk bir dosya yapısı olduğunda tüm arşivi göstermiyordu artık 

bozuk olan dosyanın üzerine bozuk simgesi gösterip diğer arşivleri gösterecektir  
41. İthalat Beyannmesinde hesaplama sayfasında Teminat alanında bulunan TİP kısmına 

"GSM" ve GSM1 tipi de ilave edilmiştir 
42. İthalat beyannamesinde ilgili dosyada edi belgeye aşağıdaki belgeler girilerek cevap 

kısmına Y yazıldığında igv yok işaretlememesi sağlanıldı  
                   "0819, 0866, 0300, 0302, 0303, 0307, 0538, 0696, 0763, 0773, 0842, 0876, 0974,1000" 
       45.İthalat beyannamesinde KKDF hesaplaması kalem ödeme şekillerinde yazılan tutar 
üzerinden yapılmakta olduğu için hesaplama sayfasında yer alan KKDF tutar alanı ve işaretleme 
çentiği kaldırılmıştır. 
       46.ithalat / özel raporlar malcinsi raporuna Muaf2,Muaf3,Muaf4,MUaf5 alanları eklenmiştir 
       47.İthalat /Özel rapor/detaylı raporuna İGV Oran , İGV Matrah , EMY Oran , EMY Matrah 
alanları eklenmiştir 
       48.53XX rejimde KISM muafiyet girildiğinde kkdf yi kdv matrahına ekleyecektir. 
       49.İthalat beyannamesi hızlı gir ekranına sol üst köşeye menşe ilave edilmiştir  
 
 
 
 
 
                        HATALAR 

1. Beyanname tamam konumunda iken sayfa 2 de  gtip alanında F4'e basıldığında gtip 
seçimi yapılabiliyor ve beyannamedeki veriler değişiyor ve ara denildiğinde tekrar 
eski haline geri dönüyordu , F4 ile açılabilsin ancak gtip seçimi yapılsa dahi 
beyannameyi güncellemeyecektir 

2. İthalat>Veri Girişi>Sayfa2>Hızlı gir>Hızlı Gir Aktar>Giriş  çıkış amacı aktarırken 
gelen hata mesajı düzeltilmiştir. 

3. Yurt dışı müşteri, diğer bilgilerde yer alan Birlik alt kod kısmında F4'e basıldığında 
aşağıdaki mesajı veriyordu sorun düzeltildi  

            Access violation at address 0176405B in module 'IthalSQL.exe'. Read of address 
0000025C 

4.  İş takip ve kapanışta silme yapıldığında loga giriş yapan kullanıcının kullanıcı 
kodunu atıyordu sorun düzeltildi 

5.  Muafiyet koduna NKIST girildiğinde 93 nolu verginin oranını kaldırıyordu sorun 
düzeltildi  

6.  İthalat / Tarife Cetveli Ekranında 0811.90.95.00.14 Tarifesinde Dipnot girişi 
olmamasına Tarife Cetveli ekranıda D-8 Kısmında vergi oranın altında (50) nolu 
dipnot gelmekteydi sorun düzeltildi  



7.  Beyanname kontrol ekranında girilen tutar ile beyannamede girilen tutardan küçük 
ise uyarı vermiyordu sorun düzeltildi  

8.  Programdan evrim destek masasına kayıt yapılırken alınan teknik  hata veren uyarı 
mesajı düzeltilmiştir . 

9. ithalat programını açtığınızda eğer ithalat beyannamesi görevlendirme alanında size 
görev tanımlı ise liste halinde gelmesi tekrar sağlanıldı  

10. Gtip uyarı mesajlarında tanımlı olan gtip ve mal kodu beyannamede girildiğinde kalem 
notuna tanımlı olan açıklamayı aynı gtip için ürün kodu olmayan satırlara da atıyordu 
sorun düzeltildi  

11. Dosyanın Arşivi  içerisinde herhangi bir kayıt sınırlı yetki işaretli ise ve kullanıcının  arşiv 
yetkili tanımı  işaretli değilse dosyaları göremiyordu sorun düzeltildi  

12. İthalat / sorgulama /arşiv sorgulamada dosya sorgulanıp toplu görüntülediğimizde 
üzerine tıkladığımız kaydın kullanıcısı değişiyordu sorun düzeltildi  

13. Veri girişi vergi hesaplamada damping hesaplaması yapmaması gereken kalemde 
damping hesaplıyordu sorun düzeltildi 

14. beyannamede rejim yazıldığında tarife çalıştırılsın mı sorusuna hayırı seçip beyannameye 
tamam dediğimizde rejim siliniyordu sorun düzeltildi 

 
 
 
 
 
 
 

İHRACAT SİSTEMİ 
GELİŞTİRMELER 

1. Dosya statüleri izleme raporuna iştakip açıklamasının ilk 50 karakter olarak 
getirilmesi sağlanmıştır  

2. Hızlı gir aktar için Ana rejim kontrolü kaldırılmış olup hızlı girde yapacağınız seçim 
kriterine göre istediğiniz tüm kalemlere rejim ve menşe kontrolü olmadan aktarım 
yapabilmeniz sağlanmıştır .Aktarımı yapabilmek için sadece aktarmak istediğiniz 
kalemleri cheklemeniz gerekmektedir  

3. 3141 rejimde Özetbeyan alanında F8 TCGB KAPATMA  Yapılabilmesi sağlanılmıştır  
4. Kalemde gtip alanında F12 ile ürün girişinde seçim imkanı var  ürün girişinde menşe 

tanımlı ise kaleme otomatik gelmesi sağlanmıştır. 
5. İhracatta Beyanname girişinde ekleye basıldığında kullanıcının users tablosunda 

tanımlı sektör bilgisini diğer formlar kısmına atıyoruz, bu işlemi UBL aktarımında da 
dosyaya atması sağlanmıştır. 

6. Eşyanın bulunduğu yerde F4 'e basıldığında imlecin açıklama ara alanına 
konumlanması sağlanmıştır 

7. Birlik kodunun yanına açtığımız birlik alt kod ve eşyanın yeri alanındaki veri enter la 
seçilebilmesi sağlanmıştır  

8. İhracat>Veri girişi>Beyanname bilgi formu>Dosya oluştur denildiğinde gelen uyarı 
mesajı kaldırılmıştır ‘’İptal koduna 1 giriniz veya boş bırakınız’’ 

9. İhracat beyannamesi diğer formlarda yer alan kapanış bilgilerinde iptal koduna 1 
dışında değer girilememesi sağlanmıştır  



10. Beyannamede Supalan kodu girilmişse (sıfır veya boş değilse) aşağıdaki uyarıyı 
vererek devam edilebilmesi sağlanmıştır.  

        ‘’Kur tarihi günün tarihinden farklı ! EDI ye transfer yapamazsınız.Transfer için kur 
tarihini düzeltmelisiniz.’’ 
     11.  İhracat için iniye İş takip  kodu açılmıştır  açalım UBLden aktarım yapıldığında 
tanımlanan  bu kodu atacaktır.ALAN ADI : İNİ /H/EFATURA UBLDEN AKTARILDI  
      12.  İhracat aktarımlar evrim texten ihracat beyannamesi oluştur da dosya sahibini 
textten okuyoruz eğer sistemde bulamazsa boş atıyorduk   bunun yerine aktarım yapan 
kullanıcının atılması sağlanmıştır  
     13. İhracat veri girişi ihracat beyannamesi alsat kod girişi yetkiye bağlanmıştır 0 ise giriş 
yapılamayacaktır . 
       14.İhracat veri girişi belge takip formunun yetkisi eklenmiştir  
       15.sorgulama dosya statüleri izleme raporunda ön tanımlı kaydederken fark hesaplama 
kısmındaki verileri kaydetmesi sağlanmıştır  
       16.F8 özetbeyan bilgilerine eski yapıdaki gibi kalem bazlı kalan miktar ilave edilmiştir. 
  
      17. ihracat beyannamesi kalemlerinde F12 yapılarak ürün koduna göre seçim 
yapıldığında ürün kodunda tanımlı imalatçı bilgisini kalem imalatçısına gelmesi sağlanmıştır. 
     18.İhracat/Diğer/Beyanname Sorgulama ‘ya  Müşteri temsilcisine göre sorgulama ilave 
edilmiştir  
     19.İhracat beyannamesinde sağ alt köşede yer alan hesap makinesinden CIFten FOB ve 
FOB tan CIF bulma işleminde hızda iyileştirme yapılmıştır  
    20.Veri girişi Belge takibine excelden al ilave edilmiştir.Belge takibinde sağ alt köşeye örnek 
excel eklenmiştir. 
    21.İhracat beyananmesinde onay chekbox işaretlendiğinde iş takip' e kayıt atıyoruz, işaret 
kaldırılıp tekrar işaretlendiğinde zamanı ve kullanıcıyı güncellemesi sağlanmıştır. 
    22.İhracat beyannamesi edi belgede girilen 0886 belgesi için beyanname  dökümde açıklama 
alanında gösteriyoruz cevapta S ise Sonra şeklinde gösterilmesi sağlanmıştır. 
 
  
 
 
 
 
 
 
HATALAR  

1. İhracatta beyannamesinde gönderen seçildiğinde Gönderen bilgi girişinde tanımlı bir 
not varsa bunu gelmesi sağlanmıştır  

2. Beyannamede gruplanmış kısmında kap adedinde bir değişikliği yapılığında ölçü 
miktarı kısmındaki tutarları tekrar topluyordu sorun düzeltildi  

3. İhracat /rapor süre sonu raporunda  gtip alanındaki bilgiyi aynı dosyanın ihracat 
referansından getiriyordu sorun düzeltildi 

4. Kap cinsi farklı olan beyanname kalemlerinin birleşme sorunu düzeltildi 
 
 



 
 
 
 
 

ÖN MUHASEBE SİSTEMİ 
 
   GELİŞTİRMELER 

1. Paratalep ekranında dosya no ya göre sıralanın altına cari ödeme tarihine göre 
sorgula ilave edilmiştir işaretli ise giriş bat bitiş tarihleri cari ödeme tarihleri ismiyle 
değişecek ve tarih kriterine göre arama yapılabilecektir  

2. Para Talep formuna  ve Fiş girişine Alt yüklenici alanları ilave edilmiştir. 
3. Muhasebe ortak beyan girişinde ekle deyip yeni dosya girdiğimizde girilen son dosya 

ekrandan kayboluyor tekrar yazıp ara dememiz gerekiyordu son kaydedilen dosyanın 
ekranda kalması sağlanmıştır. 

4. Gider faturası girişinde dizinde TL göster işaretlendiğinde satış kurundan hesaplama 
yaparak gösteriyor, fatura kalemlerinde TL tutar var TL tutar bilgisine göre görünmesi 
sağlanmıştır. 

5. Fiş girişinde borç veya alacağa eksi değer girildiğinde programın uyarı vermesi 
sağlanmıştır "Eksi değer giriyorsunuz.Lütfen dikkat edin" uyarısı eklenmiştir. 

6. Evrak zimmetle yaparken karne sahibi boş ise aynı evrak/Evraklar için karne sahibi 
boşaltıyordu  eğer zimmetleme sırasında boş ise bu alan için bir işlem yapmaması 
sağlanıldı  

7. Beyannamede supalan alanında 3 girilmişse fatura komisyon hesaplarken İTH-3 
işaretliyorduk bu alanda seçilen diğer kodlar içinde İTH-3 komisyonunun 
hesaplanması sağlanmıştır  

8. Muhasebe>Veri Girişi>Borç/Alacak Dekont>Credit note da yurtiçi müşterinin gelmesi 
sağlanmıştır  

9. Kartoteks not girişi formunda ödenecek tutar ve döviz cinsi alanı ilave edilmiş olup 
bu bilgiyi RaporII>CariKartoteks raporunda da gösterilmesi sağlanmıştır  

10. Bütçe dağıtım raporunda aşağıdaki ilaveler yapılmıştır; 
●   Hesap no aralığı girilebilecektir 
● Gider faturası kalemlere Bütçe dağıtım anahtarı alanı açılmıştır , muhasebeleştirirken 

fişede bu veriyi atacaktır  
●  Müşteri girişinde kartoteks kısmına MMerkez tablosunda dağıtım anahtarlarını 

combobox olarak seçme imkanı verilmiştir, bütçe dağıtım raporunda da gönderende 
girilmiş olan koda göre ilgili tarih aralığında fişteki gelir ayağı (600) olan kayıtların 
toplamının gelmesi sağlanmıştır. 

      11. Muhasebe iş takip formu ekle değiştir yetkisi ayrılmıştır .(İthalattaki yetki yapısıyla 
aynı olmuştur) 
      12. Paratalepte Alan hesap no ve çıkış hesap no alanına hesap planında olmayan bir 
hesap yazıldığında açılsın mı diye soruyoruz evet derse açıyordu ,program artık bu 
hesapları açmayarak hesap planında bulunamadı mesajı verecektir  
      13.Otomatik dekont formuna  Dekont tarihinin yanına  MM alanı ilave edilmiştir veri 
girilmişse dekont oluştururken  dekontta yukarıda yer alan MM alanına bu bilgiyi atacaktır . 



      14.Muhasebe>VeriGirişi>Fatura Girişi>Dizin>Yazdır>ExcelDetaylı’ya fatura seri 
numarası eklenmiştir  
      15.Hesap ekstresinde mail gönderirken mail gönderme formu üzerinden F4 ile müşteri 
seçildiğinde ilgililer kısmındaki mail adresine çift tıklandığında mail gönderme formu üzerine 
mail adresini atması sağlanıldı  
         16.Dekont girişi ekranında dizin kısmına dekontta yer alan döviz cinsi bilgisinin gelmesi 
sağlanmıştır.  
         17. Fiş girişinde  hızda iyileştirme yapılmıştır. 
         18.Veri girişi fatura girişinde sağ alt köşede yer alan faturadan dekont oluşturma 
işleminde giriş eleman alanı masrafların giriş elemanına göre işlem yapıyordu   faturanın 
eleman koduna göre işlem yapması sağlanıldı girilen sıra numarası aralığındaki faturalar ve 
o faturaları giren eleman şeklinde, eleman kodu boşsa sadece sıra numarası aralığındakilere 
fatura kesecektir  
       19.Para talepte kaydın üzerinde sağ tıklayıp kayıt kopyala veya shift+ctrl+1 yapıldığında 
sonraki satıra gelip kopyalanan kaydı yapıştır yapıldığında onay veren, çıktı onayı, onay2 
alanlarını boş bırakması sağlanmıştır  
      20.Mutabakat yazısı gönderildiğinde  mutabakat yazısı gönderildi mesajını kartotekse 
formuna atıyoruz, mutabakat raporunda bakiyesini gösterdiğimiz döviz cinsi farklı olan  bütün 
hesaplar için mesajın atılması sağlanılmıştır 
     21.Veri girişi Borç ve alacak dekontunda satırda yer alan fatura no alanına  fatura 
numarası yazıldığında uygun fatura varsa bulup dekontun satırına getiriyoruz e faturalarında 
gelmesi dağlanmıştır 
 
 
HATALAR  

1.  Personel Ekranında Bordro kısmına tıklayıp Yıl 2018 Ay 1 seçip Toplu Bordro 
işaretleyip rapor aldıktan sonra sadece tek personel için Yıl 2018 Ay 1 Toplu 
bordroya centik koymadan rapor almak istediğimizde "CDSBordro: Cannot perform 
this operation on an empty dataset" hatası gelmekteydi sorun düzeltildi  

2.  Toplu Bordro dökümü aldığımızda Bordro görüntüleme ekranında harekete 
edilememekte hangi satır seçildiyse sadece o satırda sağa sola oklarla ilerleme 
imkanı sağlanmış olup bu alanla çok tıklayınca veya benzeri bir durumda "Grid index 
out of range" hatası vermekteydi sorun düzeltildi. 

3. Muhasebe>Veri Girişi>BorçKapama>Excel işaretle denildiğinde alacak tarafı 
işaretleniyordu sorun düzeltildi  

4. Faturada komisyon hesaplamada varsayılan işaretleme yapıldığında eğer 
beyannamede 72.76.74 fasıllar varsa program ITH10 işaretliyordu  beyanname 
ödeme şekli bedelsizse İTH-12 işaretlemesi sağlanmıştır. 

 
5. Veri girişi gider makbuzu girişinde gelen aşağıdaki hata mesajı düzeltilmiştir 

             Access violation at address 00F67091 in module 'Muhsql.exe'. Read of address 
      6. Muhasebe /sistem/problemli müşteriler mesaj kullanıcılar  alanında  tanımlı olan 
kullanıcılara mesaj gitmiyordu sorun düzeltildi  
      7.Muhasebe faturasında müşteri komisyonu varsayılan işaretle denilerek fatura 
kesildiğinde bedelsiz bir beyannamede  4010 rejim için bedelsiz işaretlemiyordu sorun 
düzeltildi  



      8.Fatura da otomatik faturadan fatura kesildiğinde müşteri komisyonunda tanımlı 
iskontoyu her kalem için atıyordu sorun düzeltildi  

 
 

GENEL MUHASEBE  
HATALAR 

1. Genel muhasebe /rapor /fiş görüntüsü raporunda alandaki verilerin kaymasıyla ilgili 
sorun düzeltilmiştir. 

 
 

NCTS SİSTEMİ 
 

GELİŞTİRMELER 
1. NCTS sorgulama ekranına arama kriteri ve gelen rapora  olarak fatura firmasını ilave 

edilmiştir 
2. NCTS girişinde kalemlerdeki özetbeyan alanında belge kodu kısmına boşluk girişi 

yapılabiliyor bu aladan tabloda tanımlı kodlar dışında giriş yapılamaması 
sağlanmıştır. 

3. Sorgulamaya tescil sonrası bilgi girişindeki İştakip Kodu,Nakliyeci adı,IM/EX,Eşyanın 
bulunduğu yer,Kapanış tarihi,CIF tutar ve döviz bilgilerini ilave edilmiştir 

4. NCTS sol tarafta yer alan NCTS Web tıklandığında bakanlığın sayfasını açıyoruz 
burada karne sahiplerinin yer aldığı tablo nun gelmesi sağlanmış olup seçtiğiniz 
karneli bilgileirni otomatik açılan web sayfasına getirilecektir 

5. NCTS>NCTS Girişi>Belge Kalemleri>İlgili Beyanname alanına E tipi eklenmiştir. 
6. Ncts sistem teminat girişine teminat tipleri ilave edilmiştir ve iş takip kodu alanı 

eklenmiştir. Burada tanımlanan teminat beyannamede kullanılmış ise  iş takip’e 
tanımlanan kod bilgisini atacaktır  

7. Ana sayfada mouse Scroll sayfayı çok yavaş kaydırıyordu hızlandırılma sağlanıldı  
 
 HATALAR  

1. NCTS beyannameyi her açışımızda iş takip kontrol kodunu formu açan kullanıcı ile 
güncelliyordu sorun düzeltildi . 

 
SERBEST BÖLGE SİSTEMİ 

GELİŞTİRMELER 
1. Serbest Bölge Stok girişi  

 
 

DENİZ KARA VE HAVA NAKLİYE SİSTEMİ 
GELİŞTİRMELER  

1.  Planlama ekranındaki Bekleyen yükler kısmına aşağıdaki alanları ilave edilmiştir. 
● Gümrük 
● Pazarlama sorumlusu 
● Yük.Hazır. Tarihi 
● Yük.Plan Tarihi 
● Yük Tipi 



● Navlun Ve Döviz Cins 
2. Yük giriş kısmında gümrük ref oluştur tuşuna basıldığında yüke ait bilgileri ithalata 

aktarıyoruz, bunu yaparken yüke ait seferdeki muhtemel varış tarihininde sayfa3 deki 
muhtemel varış tarihine atılması sağlanmıştır 

3. Deniz nakliyede teklif girişine taşıma türünün IM/Ex olması durumuna göre gönderici 
alıcı alanları değişken duruma getirilmiş olup boşaltma ülkesinin üst kısmına 
ekenmiştir.Burada seçilen bilgiler ise rezervasyona veri olarak gönderildiğinde 
buradaki alıcı firmaya otomatik gelecektir. 

HATALAR  
1. Hava / ithalat iş takip'e tıklandığında "hqIsTakip: Field 'TarihDegisti' not found" hatası 

geliyordu sorun düzeltildi  
 

YURTİÇİ NAKLİYE  
HATALAR  

1. Yurt İçi Nakliye / 2.Veri girişi / A.Yük Girişi Kısmında Teslim Adresi kısmında F4 
yapıp Listelenen kayıtlardan birini Çift Tıklayarak seçtiğimizde "Dataset not in edit or 
insert mode" Hatası gelmekteydi sorun düzeltildi  

 
ANTREPO  

GELİŞTİRME  
1. .4.Raporlar / T. Antrepo ürün Bazlı Stok raporunda Ek 83 işaretli olarak rapor alıp 

Excele attığımızda Gelen Excelde kalan miktarın satır bazlı düşümlü olarak  kalan 
miktarların gelmesi sağlanmıştır  

2. .Antrepo>İhbar>Excel Dosya Aktarımı>statü alanı ilave edilmiştir excelin sonuna 
yazılacaktır  

3. .Antrepo / 4.Raporlar / T. Antrepo Ürün Bazlı Stok Raporunda Ek83 işaretli olarak 
rapor alıp excele at dediğimizde gelen excelde en son sütunda bulunan 24.Açıklama 
alanını Antrepo Girişteki Tebliğat bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır . 

4. .Antrepo>Veri GirişiII>Antrepo Düşüm Girişinde beyan tarihi günün tarihinden 
büyükse kaydetmeye izin vermeyecektir  

5. .ithalattan gümrükçüye gelen 71XX alanına gelen bilgilere net ağırlık eklenmiştir 
6. .Antrepo/  verigirişiII /  İş emri girişine iş emri hızlı girişi eklenmiştir.İş emri girişinde 

yeni bir sekmede yer almaktadır , sorgulama kriterleri iş emri ile aynı şekildedir  araya 
basıldığında yeni formdaysak eşleşen bilgileri getirecektir ,bir alt satıra üstteki satırın 
bilgilerini  ara ve ana konşimento hariç getirecektir. 

7. .Antrepo / 5 Aktarımlar / Gümrükçü Gelen Dosya / 2 Düşüm (xx71) kısmında 
excelden çıkış oluştur dediğimizde oluşan çıkış dosyalarındaki Malın Kıymetini Kalem 
Fiyat alanından alınması sağlanmıştır. 

8. .Antrepo veri girişi iş emri girişinde tamama basıldığında ara konşimento ve ara 
konşimento numarası antrepoda yok ise uyarı vereilecek olup kaydetmeye izin 
verilmeyecektir  

 
HATALAR 

1. .Antrepo veririşiII Antrepo girişinde Devir işlemi yapılırken oluşan çıkış bilgilerini 
hesaplarken başlangıç tarihi olarak giriş tarihi almıyordu sorun düzeltildi  



2. .Dosya numarası -’den sonra 6 karakter ise dosya kopyalamada 5 karakter dosya 
oluşturuyordu sorun giderildi  

 
 
 

DTS SİSTEMİ  
 

1. Dts / rapor / konteyner durum raporu konteyner bazlı excel'e atarken fatura 
numaralarının mağaza bazlı gelmesi ve gruplanarak gelmesi sağlanmıştır 

 
 
 

ÖZET BEYAN  
GELİŞTİRMELER  

1. Özet beyan formunda tamam denildiğinde farklı satırlarda aynı taşıma senedi varsa 
uyarı veriyoruz bu uyarıyı beyan türü AKT olduğunda vermemesi sağlanılmıştır. 

2. ETGB girişinde kalemlerde bulunan Gtip kısmında F4 ile kayıtlı gtiplerin  açılması 
sağlanmış olup  buradan seçim yaptığında gtip ve ticari tanım=Türkçe tanım  kısmına 
kayıtlı bilgileri getirecektir ve  gtip yazıldığında bu tabloda eşleşen kayıt varsa direkt 
olarak tanımı atacak , birden çok kayıt varsa formu açıp  kayıtları listeleyecektir 

3. Etgbde Mail kısmında X var ise  sağ tıklayıp mail gönderdiğimizde giden formdaki 
bilgiler boş geliyordu sorun düzeltildi  

4. Sistem > Diğer > Gümrük tablosuna "Havalimanı Gümrüğü" kolonu eklenmiştir . Bu 
kolona sadece X yazımına izin verilmiştir 

5. Özetbeyan > Veri Girişi > Özetbeyan dosyasında Beyan Türü AKT ise Varış 
Gümrüğünde seçilen gümrüğün "Havalimanı Gümrüğü" kolonunda X yok ise 
"Aktarmalı dosyada bu gümrüğü seçemezsiniz" uyarısı verecektir. X var ise ilgili 
gümrüğü seçmeye izin verecektir 

6.  
HATALAR  

1. Özet beyan etgb mail gönderim mail alanında X var ise sağ clik tekrar gönder 
dediğimde üzerinde bulunduğum satırı değil tüm satırların mailini gönderiyor 

YGM  
GELİŞTİRMELER 

1. Veri girişi YGMSwebAktarım sayım tutanakları Tür çıkış seçilip gönder yapıldığında 
listedeki kayıtları tek tek bakanlığa gönderiyoruz ve her kayıt için referans alıyoruz 
aldığız referansı ygmwsRefNo alanına her aldığımızda girişteki gibi yazılması 
sağlanmıştır  

OTOMAİL  
GELİŞTİRMELER 

1. İthalatta beyanname kontrole ve tescile gönderildiğinde bakanlıktan gelen kep statü 
mailleri yapısı bakanlıktan değiştirildiği için düşememekteydi gerekli güncelleme 
tarafımızdan yapılmıştır . 

 
 
 



                                                     USERS  
1. Çoklu yetki girişi / H - / alıcı satıcı girme yetkisi eklenmiştir. 
2. Çoklu yetki girişi /H- /kontrol belgesi takibi  
3. İNİ /H/EFATURA UBLDEN AKTARILDI  


