
 

                           İTHALAT  
GELİŞTİRMELER 

1. Beyanname Kontrol Aşamasında Hata kodlarını seçerek 
ceza tiplerinin Otomatik atması sağlanmıştır. 

a. İthalat /Sistem/Diğer/Beyanname Hata Kodları 
Ekranına Ceza Tipi adı altında  ekran eklenmiştir. 

b. Bu alana gelen bilgiler Sistem/Diğer/Ceza Tiplerinden 
gelmektedir. 
 

2. İthalat beyannamesi/Mal cinsi ekranın da bulunan alanlar 
Ürün Girişi ekranına da eklenmiştir. 

3. İthalat beyannamesi kalemlerde 103009 Madde 
numarasında bulunan Gtip Numarası için Muafiyet 
alanlarında herhangi birinde KKDFM muafiyet kodu 
seçildiğinde Kalem notuna '2015/7511 Sayılı BKK 
gereğince KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak uygulanır.' 
yerine  “2015/7511 sayılı BKK kapsamında KKDF’den 
muaftır”  yazısı atanması sağlanmıştır. 

a.  103009 Madde numarası içinde bulunmayan Gtip 
Numarası için Muafiyet alanlarında herhangi birinde 
KKDFM muafiyet kodu seçildiğinde kalem notuna 
atılacak ibare;Beyannamenin Ana rejimi 51xx ile 
başlıyorsa  "88/12944 sayılı BKK kapsamında 
KKDF’den muaftır" olacak şekilde ayarlanmıştır. 

4. İthalat beyannamesinde girilen  0300 menşe belgelerinin 
sorgulanabileceği yurtdışına ait 
https://certificates.iccwbo.org/ adresi bulunmaktadır. Bu 
sayfa beyanname üzerine eklenip sorgulama yapılması 
sağlanmıştır. 



 

İthalat beyannamesi > Sayfa 3  "Byn Durum Sorgulama" 
butonun altına "Menşe Sorgulama" butonu eklenmiştir. Bu 
butona tıklandığında 0300 girişi yapılmış belgeler 
listelenmekte ve seçtiğiniz belgenin sorgulaması 
yapılabilmektedir. 

5. Yurtiçi Müşteri > Diğer Bilgiler alanına Oto Para Talep 
Atma checkbox eklenmiştir. Bu işaretli olduğunda damga 
vergisini otomatik olarak para talebe gönderme özelliğini 
kullanan firmalarda, bu ayarlamayı yaptığı firma için 
otomatik işlem yapma özelliği duracaktır. 

6. İthalat,ihracat,muhasebe > Diğer > Arşiv Belge Türü 
Belirleme ekranında "Arşiv Belge Türü" alanına veri girilip 
Enter tuşuna basıldığında "Arşiv Belge Tipleri" ekranı 
açılmıyordu, açılması sağlanmıştır. 

7.İthalat Sistemi/Veri Girişi/İthalat beyannamesi Girişi/ 
Sayfa 2 'de Gtip Kullanıldığında soru penceresi eklenmiştir. 
‘Elektrik üretiminde mi kullanılacak? (2016/9073 karar 
kapsamında EMY uygulanır). 

● Evet seçildiğinde  yeni bir ekran açılacak. Oran 
Girilmesi istenecektir . Girilen oran vergi tablosunda 
Ki Orandan Küçükse Tabloda Ki oran İle Farkı alınarak 
EMY Hesaplaması yapacak.Oran Girmek 
Zorunludur.Aradaki fark vergi tablosunun altında 
kırmızı yazıyla görünecektir. 

● Eğer Girilen Oran Tablodakinden Büyükse veya Eşitse 
Mevcut hesaplama Devrede olacak fark hesaplaması 
yapmaycaktır 

● Soruya Hayır Denilirse  eskisi gibi çalışmaya devam 
Edecek 



 

 
HATALAR 

1. İthalat beyannamesi tarifede Toplu konut fonu için (70 
kodlu vergi) ekrana seçim ekranı gelmekte , seçim yapılan 
0 orana göre kaleme TFKTJ muafiyet kodu da atarak 70 
kodlu vergi sıfırlanmakta , Ek kod girince tekrardan 70 
kodlu vergi hesaplanmakta idi bu hesaplamanın tekrar 
etme durumu kaldırılmıştır. 

 
 

                                İHRACAT  
GELİŞTİRMELER 

1. İhracat efatura tasarımının üzerine efatura oluşturma tarih 
ve saati eklenmiştir. 

2. Birleşik Krallık STA Hk; 
a. İhracat sistemi /Diğer Bilgiler /Tev Hesapla Butonuna 

basıldığında 006(İngiltere) ülke Kodu için Tev 
Kontrolü 0842 veya 0301 belgesi için yapılıyor olması 
sağlanmıştır. 
 

HATALAR 
1. İthalat,İhracat ve Muhasebe programlarındaki Arşiv 

sorgulama > Toplu görüntü den PDF olarak kaydet 
butonuna basınca arşivin  görüntüsü bulanık gelmektedir 
bu sorun düzeltilmiştir. 
 

 
 

                                                 MUHASEBE 
GELİŞTİRMELER 



 

1. E-fatura Firmaları Text yazma Kurgusu değiştirilmiş ve 
Genel Güncellemeye bağlanmıştır. 

2. Ay bazında satış raporuna Tip boş bırakıldığında gelen 
faturaların hangi tiplere ait olduğunu görünmesini 
sağlanmıştır. Tiplerin görünmesi için detaylı gösterin seçili 
olması gerekmektedir. 

3. Ön Muhasebe/Veri Girişi/Fatura Girişi Ekranından Fatura 
oluşturulurken Müşteri No alanına yazılan müşterinin Vergi 
numarası 11 hane olduğunda Aktarımlar/E-fatura/Evrim 
Entegrasyon ekranında oluşturulmuş faturaya Çift 
tıklanarak görüntüsü açıldığında Firma Adı çıkmamaktadır 
bu alan düzeltildi. 

4. Ön Muhasebe Sistemi/2.Veri Girişi/H. Müşteri Komisyon 
Girişi, Ekranı açılır Firma Seçimi yapılır ve Kopyala 
Butonuna basılır.Açılan Ekranda Kopyalama yapılacak 
Firma seçilir ve tamam butona basıldığında Form Üzerinde 
Komisyon kalemlerinde  Bulunan Kırmızı Hat Oran ve 
Limit alanında bulunan Uzaklık Ücret Tipi 'de kopyalama 
Fonksiyonuna dahil edilmiştir. 

HATALAR 
1. Muhasebe sistemi  > Diğer > Para talep formu Ziraat 

bankası üzerinden para transfer işlemi yaparken Alan 
hesap no da seçili hesap numarası için Kartoteks 
ekranında IBAN dolu ise giden xmlde <tem:AliciHesapNo> 
ve <tem:AliciMusteriNo> alanlarında IBAN gitmekte idi , bu 
alanda gitmesi gereken bilgi Hesap No olduğu için ilgili 
alan düzeltilmiştir. 

2. Muhasebe sistemi > Evrim entegrasyonu kısayola 
eklenenince açılmamaktaydı bu alan düzeltilmiştir. 



 

3. Otomail üzerinden gönderilen maillerde ekte excel var ise 
excele gelen rapor 2.satırdan başlıyor. 1.satırı da boş 
atıyordu, bu sorun düzeltildi. 

4. Muhasebe Sistemi/Veri Girişi/Fiş Girişi Ekranın da bir fiş 
kaydında  borç -alacak tutmuyor uyarısını almamak için 
tüm şartları sağlamasına rağmen Karşı hesap alanında 
seçilen hesap numarasının Döviz Cinsi Boş ve TL dışında 
birşey ise Borç-Alacak Tutuyor uyarısı gelmektedir. Bu 
sorun düzeltilmiş bu uyarının gelmemesi sağlanmıştır. 

5. Fatura girişinden fatura keserken MM alanına girilen bilgiyi 
fişe kayıtları atarken de atmakta ancak 391 li hesaplara 
girilen MM yi atmamakta , düzeltilmiştir. 

6. muhasebe sistemi > veri girişi > borç kapama & adat 
hesaplama ekranındaki  dip toplamların göründüğü 
yerdeki yazıların arka fonu düzeltilmiştir. 
 

 

 
 

 
                                                  NCTS 
GELİŞTİRMELER 

1. NCTS girişi ekranındaki Kaydı Açan alanı değiştirilemiyor, 
bu alan değiştirilebilir hale getirildi. 

2. NCTS sistemi > Veri girişi > NCTS > Dizin  ekranına Dosya 
bilgileri ve Kalem Bilgileri bölümlerine Gönderen Vergi No 
, Gönderen Adres, Alıcı Vergi No , Alıcı adres isimleriyle 4 
tane yeni alan eklenmiştir. 
 
 



 

 
 
                                        DENİZ NAKLİYE  
GELİŞTİRMELER 

1. Deniz Kara Nakliye Sistemi > Kara ve Deniz başlıklarındaki 
İthalat ekrandan antrepoda dosya oluşturma işleminde 
bazı bilgilerin otomatik gelmesi sağlanmıştır. 

a. Kara İthalat dosyasında Sefer bölümündeki Nakliyeci, 
Plaka bilgileri alanı oluşan antrepo dosyasına 
otomatik olarak aktarılacak.  

b. Yükler bölümündeki Ebat bilgileri (Adet,Adet cinsi , 
Kilo , En, Boy, Yük , Hacim) açıklamalarıyla birlikte 
dolu olan alanlar antrepo dosyasında bulunan NOT 
alanına aktarılacak. 

c. Deniz İthalat için; Yükler bölümündeki Teslim Şekli 
bilgisi, oluşturulan antrepo dosyasında ki NOT 
alanına aktarılacak. 

 
HATALAR 

1. Deniz kara nakliye sisteminden Kara , deniz formlarında 
yükler bölümünden fatura butonuna tıklanıp fatura 
kesilirken tamam butonuna basılınca ara konşimento no 
alanı otomatik yükten gelmeme sorunu düzeltilmiştir. 

 
 

        ÖZETBEYAN 
GELİŞTİRMELER 

1. ETGB Boşaltma Listesi Gönderiminde kalemlerde Gelen 
Kap adedi alanı boş olan kalem var ise göndermemekte 
idik, aynı taşıma senedine ait kalemler var ve gelen kap 



 

adedi alanı boş ise gönderimi yapılacak şekilde 
ayarlanmıştır. 
 

                               YGM 
GELİŞTİRMELER 

1. Local Ygm İçerisine Antrepo Giriş ve Antrepo Çıkış kayıtları 
kontrol edilerek Gümrüğe giden kayıtların İçerisinde ki 
Türkçe karakter gönderimi ingilizceye çevrilmiştir. 

 
 

 


