
 

                           İTHALAT  
GELİŞTİRMELER 

1. İthalat Sistemi/ Özel Rapor/Özel Rapor Tasarım 
/Beyanname Bazında formuna liman kodu eklenmiştir. 

a. İhracat Sistemi/Özel Rapor/Özel Rapor Tasarım 
/Beyanname Bazında formuna liman kodu 
eklenmiştir. 

2. Yurtiçi Müşteriler Sorgulama Formuna Ekleme 
tarihi,Değiştiren,Değiştirme tarihi  alanları, Rapor Formuna 
ve Excel kolonlarına eklenmiştir. 

3. İthalat ve ihracat beyannamesi üzerinde Dzlt ekranı yetkiye 
bağlanmıştır.Users >Çoku Yetki girişi İthalat ve İhracat 
başlıklarına 2 yetki alanı açılmıştır. Yetkinin Adı 
"Beyanname Hata Düzeltildi" olarak bulunmaktadır. 

4. İthalat beyannamesinde 93 kodlu vergi Teminata 
bağlanması durumunda Teminat ekranındaki Anti 
Damping - Ötv ekranına eklenecek ve 93 kodlu verginin 
%100’ü alınmış olması sağlanmıştır. 

5. İthalat ve ihracat beyannamelerinde Nakliyeci alanının 
zorunlu yapılmıştır. 

6. İthalat beyannamesi > Sayfa 3 > Ncts excel butonuna 
basıldığında edi belgedeki tarih bilgisinin excele gelmesi 
sağlanmıştır. 

7. Ortak Beyanname ekranında Tır-konteyner sayısı alanına 
sayı dışında karakter girişi yapılmaması sağlanmıştır. 
(İthalat,İhracat,Muhasebe) 

 
 
 
 



 

 
HATALAR 

1. İthalat beyannamesi 2. sayfada bulunan kalem notu alanı 
altındaki gri alanda madde numaralarından gelen mevzuat 
notları bulunmaktadır.Ürün Güvenliği ve Denetimi tebliği 
için bulunan mevzuat notundaki satır bozuk 
gözükmektedir. Soru işareti alt satırda gözüküyor tüm ürün 
güvenliği denetimi tebliğleri için aynı şekilde sorun 
bulunmakta idi düzeltildi. 

2. İthalat sistemi > ürün girişinden seçilen mal kodunda 
arşivleme yaparken hata alınmaktadır, düzeltildi. 

 

                                İHRACAT  
GELİŞTİRMELER 

1. İhracat beyannamesi > Tobb Aktarımı (Tüm belgeler) 
ekranındaki Evraklar alanında evrak türü "Yurt Dışı Satış 
Faturası" dosya yoluna dosyadaki E-faturanın PDF’i 
eklenmiştir ve diğer formlar > E-fatura ekranına "E-fatura 
İndir" butonuna basıldığında pdf görüntünün 
kaydedilebilmesi sağlanmıştır. 
 

HATALAR 
1. İhracat beyannamesi > Kopyala > Tüm bilgileri kopyala 

butonu ile yeni dosya oluşturulduğunda eski dosyadaki 
dosya sahibi yeni dosyaya gelmektedir, düzeltildi. 
 
 

 
 
 
 



 

                                                 MUHASEBE 
GELİŞTİRMELER 

1. Muhasebe sistemi > Muh Gelir Gider Rapor hesap planı 
ekranına kopyala butonunun eklenmiştir. 

HATALAR 
1. Muhasebe > rapor 1  > fatura dekont analiz raporunda dip 

toplamlarda komisyon kolonu alanındaki sorun düzeltildi. 
2. Edi belgede aynı belge 2 kalem için kullanıldığında, 

program 2. satırda olan 2. kalemi farklı belge olarak 
algılayıp faturalandırma yapmakta idi bu hata düzeltildi. 

 

 
 

 
                                                  NCTS 
GELİŞTİRMELER 

1. İthalat ve İhracat üzerinde olan Beyanname onay mesaj 
sistemini NCTS içinde devreye alınmıştır. Users’ta yetki 
alanına Beyanname Onay Mesajları başlığı altında 
yetkilendirme alanı açılmıştır. 
 

 
 
 
        ÖZETBEYAN 
GELİŞTİRMELER 

1. Çoğaltma İşlemi yapılırken Çoğaltılan dosyalara taşıma 
senedi numaralarının da farklı şekilde gelmesi için ara 



 

forma alan eklenmiştir.(Özet beyan /Veri Girişi/Özet 
beyan/Dosya Seçilir/Kopyala butonu altındaki alan) 
 

 
 
HATALAR 

1. Çoklu yetki girişinde kullanıcıdan yetki kopyalandığında 
bazı alanların yetkisi kopyalanmıyor , düzeltildi. 

                              GENEL MUHASEBE 
GELİŞTİRMELER 

1. Genel muhasebe tek düzen hesap planına 8 ve 9 lu 
hesaplar eklenmiştir tek düzen hesap planı 
oluşturulduğunda program otomatik olarak ekleyecektir 

  

 
 

 

 

Hesap No  Hesap Adı  Döviz  Gen.Muh.Hes.No 

8__-__-___-___  SERBEST  TL  X 

9__-__-___-___  NAZIM HESAPLAR  TL  X 


