
 

                                   WEB GÜMRÜK 
GELİŞTİRMELER 
1. Web gümrük/Dashboard; 

● Web gümrük ana sayfada Dil Türkçeden İngilizceye çevrildiğinde 
Grafik kaybolma sorunu çözülmüştür. 

2. Web Gümrük/Ceza Takip Sorgulama/Arşiv Eklenmiştir; 
● Web gümrükte bulunan Ceza Takip Raporuna ilgili kayıt için 

eşleşen arşiv dosyalarının görüntülenmesini sağlanmıştır. Aynı 
beyanname sorgulama raporunda olduğu gibi bir arşiv butonu 
eklenmiştir. Toplu İndirme ve Görüntüleme yapılabilmesi için 
çalışma yapılmıştır. Aynı şekilde Arşiv Yükleme butonuyla web 
üzerinden yükleme de yapılabilmesi için çalışma yapılmıştır. 

● Arşivi olmayan kayıtlar için aynı beyanname sorgulamada olduğu 
gibi ' Dosyaya ait arşiv kaydı bulunamadı ' uyarısı verilmiştir. 

 

3. Web Gümrük Arşiv Görüntüleme; 
● Web Gümrük/Beyanname sorgulama/Arşiv indirme ve 

görüntüleme ekranında gelen hata mesajının tam olarak görülmesi 
için çalışma yapılmıştır. 
 

 4. Web Gümrük Beyanname Sorgulama; 
● Web gümrük/Beyanname Sorgulama ekranına Net Kg ve Brüt Kg 

eklenmesi için çalışma yapılmıştır. 
● Bu alanlara bilgi Ortkbyn tablosundaki Net Kg ve Brüt Kg 

alanlarından gelmesi için çalışma yapılmıştır. 
 

 
HATALAR 
1. Web gümrük Tarife Cetveli; 

● Web gümrük tarife cetveli ekranında girilen gtip in mevzuat bilgisi 
ithalattaki ile aynı görünmeme sorunu çözülmüştür. 

2. Web Gümrük Firma Seçimi; 
● Firma seçilip çarpı ikonuna tıklandığında firma seçiminin 

kaldırılama ma sorunu çözülmüştür. 

 



 
3. Web Gümrük/Kullanıcı Yönetimi Sayfası; 

● Admin olmayan kullanıcının kullanıcı yönetim panelini açması 
engellenmiştir. 

4. Web Gümrük/Mevzuat Görüntüleme Sorunu; 
● MHT Dosyasına tıklanır gerekli dosyanın görüntülenebilmesi için 

çalışma yapılmıştır. 
 
5. Web gümrük kullanıcı giriş sonrası şifre değiştir ekran hatası; 

● Kullanıcıların kendi şifrelerini değiştirebilme yetkisinin olması için 
çalışma yapılmıştır. 

 
                                    CEP GÜMRÜK 
GELİŞTİRMELER 
1. Cep Gümrük Geliştirme 

● IsTakip tablosunda Mobil alanında X olan bir iş takip kodunun cep 
gümrükten giriş yapıldığında giriş yapan kullanıcı tarafından 
silinebilmesi sağlanmıştır.Web gümrük üzerinden iş takip silme 
yetkisinin verilmesi gerekmektedir. 

2. Cep Gümrük/Geliştirmeler; 
● Cep gümrük Kullanıcı yönetim panelinde Mobil iş takip kodu 

alanında iş takip kodları yazıldığında gelmektedir. Seçilebilmesi ve 
işaretlenebilmesi için çalışma yapılmıştır. 

● Cep güm. baş. tar. alanı login tipindeki cep gümrüğü kapsayan 
login tip seçildiğinde boş kaydetmeye izin vermeyecek şekilde 
ayarlanmıştır. 

● Yeni kullanıcı ekleme ekranına mobil iş takip sekmesi eklenmiştir. 
● Cep gümrük ayarlardaki filtreler sekmesinde bulunan çoklu 

seçimler (gümrük seçimi/kullanıcı seçimi) için soldaki checkboxlar 
kapatılmıştır, seçili item rengi belirginleştirilmiştir. 

● Admin/yetkilendirme altındaki yetki düzenleme ekranlarındaki 
düzenleme tablolarında satıra tıklanma özelliği kapatılmıştır. 

3. Cep Gümrük Geliştirme Projesi; 
● Dosyanın detay görünümüne 7. no’lu Müşteri Referans No 

alanında yazan bilginin getirilmesi için çalışma yapılmıştır.  

 



 
● Tüm dosyaların filtrelendiği ekranda Referans Numarası bilgisine 

göre sorgulama yapılabilmesi için çalışma yapılmıştır. 
● Dosyanın detay görünümünde beyannamede yer alan iş kodu ve 

dosya sahibi bilgisi gelmesi için çalışma yapılmıştır. 
● Dosya Sahibi bilgisi tüm dosyaların filtrelendiği ekranda gözükmesi 

için çalışma yapılmıştır. 
● Dosyanın detay görünümüne Vergi Durumu diye bir alan 

eklenmiştir. Buraya 3 farklı durum atılmıştır. VERGİ VAR 
(ÖDENDİ), VERGİ VAR (ÖDENMEDİ) ve VERGİ YOK şeklinde 
durum bilgisi getirilmiştir. Vergi tutar bilgisini parantez içerisinde 
gösterilmiştir. ParaTalep tablosunda ilgili ReferansNo için ParaCikti 
ve ParaCikisTarihi alanları kontrol edilmiştir. Bu alanlar dolu ise 
VERGİ VAR (ÖDENDİ) olarak gösterilmiştir. Boş ise VERGİ VAR 
(ÖDENMEDİ) gösterilmiştir. Verginin tutarını Ggbmastr tablosunda 
PesinDeger alanından alınması için çalışma yapılmıştır. 
PesinDeger boş ise VERGİ YOK durumunun atılması için çalışma 
yapılmıştır. 

● Tüm dosyaların filtrelendiği ekranda dosyalar için ibare 
çıkarılmıştır.TescilSonrasiBilgiGirisi formunda AltStatü alanında 
tanımlanan bilginin ekranda gösterilmesi için çalışma yapılmıştır. 
 

4. Cep Gümrük/Bildirimler  
● İş Takip Açıklama Tablosunda notification alanı eklenmiştir. 

Buradan işaretlenmiş kayıtlar bildirim olarak gitmesi için çalışma 
yapılmıştır. 

● Gönderimi yaparken Dosyanın hangi Statü içerisinde yer aldığını 
tabloda yer alan Statü numarasından Eşleştirilecektir, Kime 
göndereceğini ise Tabloda yer alan Gümrük, Firma ve Eşyanın 
Bulunduğu yer ile eşleştirip bildirim gönderimini bu eşleştirmeye 
göre yapacaktır. 
 

 
 

 

 


