
 

İTHALAT  
 
1.Belge takip ve belge takip raporunda yapılan geliştirmeler aşağıdaki gibidir. 

● İthalat ve İhracat > Veri Girişi > Belge Takibi Master ekranda “Kapama” Alanı 
ve “Kapama açıklama” alanları eklenmiştir 

●  Kapama Kısmına  Boş veya X seçeneği eklenmiştir. 
●  Kapama Kısmında X varsa Açıklama Doldurulmadan Tamam yapılamayacak 

ve uyarı verecek Kapama alanında X girilmiş Açıklama bilgisinin girilmesi 
istenecektir. 

●  Belge Takip Stok Raporu  ekranında “Kalan Miktar Sıfır olanları göster” 
seçeneğinin ismi "Kalan Miktar Sıfır Olanları ve Kapananları Göster" olarak 
değiştirilmiştir. 

●  Belge Takip Stok Raporu  Sorgulama alındığında Belge Takibi İlgili Detay 
satırında Kapama alanına X konulan kayıt rapora gelmemekte. Sorgulama 
mantığı için Kalem alanında Kapama X varmı dan önce İlgili kaydın başlık 
kaydına bakacak ve başlık alanında X varsa Bütün kalemler Kapanmış olarak 
algılanacak ve Rapora getirmeyecek. (kalan miktarı olan belgeler ise 
kapanmış olsada rapora gelmeye devam edecektir) 

● .Aynı yapı ihracat içinde geçerlidir. 

2.Beyanname rejimi 7100 olduğunda özellikli tarifelerden biri beyannamede var ise, 
tescile gönderim esnasında ' GGM yazısına istinaden 30.09.2020 tarihine kadar 
antrepo işlemlerinde belirli tarifelerde teminat oranı %25 olmalıdır. Teminat tutarınızı 
kontrol ettiniz mi?' sorusunu soracak olup teminat oranı %25 değil ise devam 
ettirmeyecektir. 

3.İlave vergilerde yapılan değişikliklerde mevzuatsal olarak iki farklı oran ile de tescil 
alınabileceği durumlarda kullanıcının manuel olarak düzeltme yapması yerine seçim 
penceresinde seçilen oranın program tarafından otomatik olarak beyannameye 
yansıtılması sağlanmıştır. 

4.Veri girişi Ortak beyanname dizin formunda doysa numarası veya fatura tarihi ile 
arama kriteri zorunluluğu kaldırılmıştır. 

5.Konteyner ekranında tamam butonunun formdan çıkış yapmama sorunu 
giderilmiştir. 

 



 
 

 

 

 

 MUHASEBE  
1.Muhasebe / 2. Veri Girişi / E. Fatura Girişi  nde Dosya için Komisyon ekranında 
Varsayılan İşaretleme yapıldığında evrak sayısını fazla attığı durumlar olmaktaydı 
sorun giderildi. 
 

 

 

WEB GÜMRÜK ve CEP GÜMRÜK 
1.Web Gümrük / Admin / Cep Gümrük Ayarları / Statü Tanımları sekmesinde 
Programın mevcut statüleri eklenecek şekilde geliştirme yapılmıştır 

Bu yapı 

Herhangi bir statü tanımı yok ise "Varsayılan Statü Ekle " butonu ile aşağıdaki 
statüler eklenecektir. 

Statü Listesi : 

● Kapanmamış Tüm Dosyalar 
● Tescil Edilmeyen Dosyalar 
● Tescil Edilmiş Gümrükleme Bitmemiş 
● Tescil Edilmiş Kapanmamış 
● Tescil Edilmiş Fatura Çıkmamış 
● Gümrükleme Bİtmiş Fatura Çıkmamış 
● Faturası Çıkmamış Dosyalar 
● Tescil Edilmiş İntaç Tarihi Boş 
● Faturası Kesilmiş Kapanmamış 
● aGümrüklemesi Devam Edenler 



 
2cep gümrük ayarlarındaki  mobil gruplar kaldırılmıştır . Kişi tanımlamaları filtre 
tanımlama ekranında mobil gruplar yerinde olacaktır 

● Kişi veya gümrük tanımlarken birden fazla tanımlanabilecek şekilde 
güncellenmiştir 

● Tanımlarken tüm gümrük veya kişiler ekranda seçilir liste şeklinde açılacaktır. 
● Filtrede kullanıcı yok ise tüm kullanıcılarda gelecektir ve istenirse kişiler 

ayarlanabilecektir 

3.Web gümrükte cep gümrük tanımlamaları için hata düzeltmeleri yapılmış olup 
gerekli iyileştirmeler yapılmıştır. 

4Cep ve Web gümrük için vergi ödeme yeniliği sağlanmıştır.Vergi ödeme yetkisi 
tanımlandığında aktif olacaktır. 


