
 

                           İTHALAT  
GELİŞTİRMELER 

1. Antrepo kodu seçildiğinde, antrepoya tanımlı teminat 
numarası gibi teminat tipininde Teminat sayfasına 
otomatik atılması sağlanmıştır. 

2. İthalat beyannamesi > Hesapla sayfasına KKDF matrah 
kutucuğunun bulunduğu satırın sonuna “KKDF Matrah 
Bulma” butonu eklenmiştir.  

3. Antrepo Teminat Tutarı Hatası ; 
a. Teminat Kullanıldıktan Sonra 

İthalat/3.Sorgulama/L.Antrepo Teminat 
Raporu(DlgAntrepoTeminatRaporu) ekranında 
Teminat numarası yazılır ve Sorgulama Butonuna 
basılır gelen kayıtta Giriş Temiant Vergisi ve 
Kullanılan Teminat alanları Beyannamedeki 
hesaplanan Tutardan fazla gelmekteydi sorun 
düzeltildi. 
  

4. İthalat /Veri Girişi/G.Ürün Girişi (FormMalKodlari) 
ekranın da özellik etiketli Combox alanın içerisi 
aşağıdaki maddelerle doldurulmuştur. 



 

 
Eğer Ürün Girişinde bu alan doluysa Beyanname 
Girişinde 

İthalat (FormGGB); 
 sayfa 2 /Gtip  alanında F12 ile açıldığında ürün kodu 

seçildiğinde , 
 Hızlı Gir ekranında Mal Cinsi alanından giriş 

yapıldığında  
 
İhracat(FormGCB); 

 Sayfa 1 de Gtip Alanına F12 ile Giriş Yapıldığında 
Sayfa birde Mal Kodu alanından giriş yapıldığında 
özellik alanı dolmaktadır. 

5. İthalat beyannamesi > Alıcı seçilip sayfa 2 den teşvik 
seçimi yapılmak istendiğinde Access hatası veriyor, 
Access veren kayıtlar için uyarı mesajı eklendi. 

6. İthalat sistemi<Sorgulama<Beyanname raporunda 
Müşteri Temsilcisi seçilip kur yada tescil tarihi girişi 



 

yapılarak sorgu çekildiğinde 'QueryGGB: Field 
'Liman_Kod' not found' hatası düzeltilmiştir 

7. İthalat beyannamesi > Sayfa 3  > Tareks Xml Butonu 
ile açılan ekrana 

● 106377 madde numarasına sahip gtiplerin 
gelmesi sağlanmıştır. 

● Kod listesine "ÜRÜN CİNSİ (DERİ-TEKS-KONF)" 
seçeneği ekleyelim."ÜRÜN CİNSİ 
(DERİ-TEKS-KONF)" seçilince DEĞER alanı boş 
kalacak, DEĞER 2 alanına manuel yazılacaktır. 

● XML OLUŞTUR butonuna basıldığında KOD 
alanında "ÜRÜN CİNSİ (DERİ-TEKS-KONF)" seçilen 
kalemler için dinamikler alanında model bilgisi 
oluşmayacaktır,Faturayı düzenleyen firma alanına 
yurtdışı firma ünvanı gelecektir, İmalatçı ünvanı 
oluşmayacaktır. 

● Formda Sol bölümde GTİP kolonunun yanında 
Tebliğ No alanı mevcut. Buraya 2021/18 
seçeneğini de eklenmiştir. 

● 106377 madde numarasına sahip bir gtipte 
"104912 veya 104911" madde numarası var ise 
ürün grubu seçimi zorunlu olmalı. Tareks xml 
oluştur ekranında Xml oluştur butonuna 
basıldığında belirtilen madde numaralı gtipler için 
ürün grubu boş ise uyarı verip , işleme devam 
etmeyecektir. 



 

● Formda sağ bölüme Belge no alanının altına "Ürün 
grubu" alanı eklenmiştir 

○ Seçimli olacak. Seçeneklerinde aşağıdaki 
başlıklar olacaktır. 

■ DERİ TEKSTİL KONFEKSİYON  
■ TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ 
■ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR 

  

 
 

                                İHRACAT  
GELİŞTİRMELER 

1. İhracat beyannamesi  > tobb aktarım ekranı 
ekranlarındaki alıcı ünvan , alıcı adres, gönderen ünvan 
, gönderen adres , taş. işil. bilgiler alanları F8’e 
basmadan değiştirilebilir hale getirilmiştir. 

2. İhracat beyannamesi GTİP alanına çift tıklandığında 
resmi tarife cetvelinin otomatik açılması sağlanmıştır. 

3. İhracat Sistemi >hızlı aktar ekranına Fatura Miktar cinsi 
alanı eklenmiştir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                 MUHASEBE 
GELİŞTİRMELER 

1. Muhasebe ortak beyanname ekranına Byn görüntü ve 
iş plan girişi eklenmiştir. Users>çoklu yetki girişi 
Muhasebe.ini "İş plan girişi" yetkisi açılmıştır. 
 

2. Muhasebe sistemi > Diğer > para talep formu > Para 
Transfer ile "Ziraat” bankasında giden xml de "eft 
açıklamanın" gittiği Açıklama alanlarının 100 karakter 
olarak gönderilmesi sağlanmıştır. 

3. Toplu faturadan toplu dekont oluşturulduğunda toplu 
dekonttaki evrak tarihine valor tarihi gelmektedir, 
düzeltildi. 

4.Muhasebe Sistemi<Veri girişi<Fatura Girişi ekranından 
tevkifatlı fatura kesilip Aktarımlar<E-Fatura<Evrim 
Entegrasyon penceresinden görsel alındığında vergiler dahil 
toplam tutar alanın 1000 tl  ve yukarısı için faturada  
Vergiler Dahil toplam tutar=Mal ve Hizmet Tutarı+kdv tutarı 
toplamlı olarak gelmesi sağlanmıştır. 
 
HATALAR 

1. Muhasebe sistemi > Veri girişi > Fatura girişi ekranında 
Ekle veya değiştir konumunda iken hesap makinesi 
butonuna basıldığında Tutarları getirmeli, bu alan 
düzeltildi. 

2. Ön Muhasebe Programında /Veri Girişi/Hesap Planı 
Girişinde Genel Muhasebe Hesap No alanında Bir 



 

hesap tanımlıysa ve Devir Tipi Alanında Dosya Önemse 
Seçiliyse , 
Yardım başlığı altından /Yıl Sonu devri(FormDevir ) 
açılır /devir detaydan hesap tanımlı seçilir ,  hesap 
numarası aralığı yazılır ve devri başlat işlemi 
yapıldığında .Ekranda aktarılan tutarları göstermesine 
rağmen; 

● Eğer Bir Fiş kaydının ilk bakiyesi 0 ise diğer satırlarıda 
sıfır olarak aktarıyor 

● İlk bakiyesi varsa onu aktarıp diğer kalemleri 0 olarak 
aktarıyor, 

● İlk satırdan sonra ki kalemlerin tipini bozuyor du 
sorunlar düzeltildi 
 

 
 

 
 
   
 
 
                         SERBEST BÖLGE 
GELİŞTİRMELER 

1. Serbest Bölge/Veri Girişi/Serbest Bölge 
Formu(FormSerbestBolge) master Döviz Cinsi 
doldurulunca Ortak beyanname deki döviz cinsi alanına 
gelecektir. 



 

● Dosya Üzerinde Silinirse ortak beyannameden de 
silinecektir. 

● Değiştirilirse Ortak beyannamede de değişecek. 
● Eski kayıtların gelmesi için Değiştir-Tamam 

yapılması gerekmektedir. 
 

 
 
 
   
 

 
      

ARŞİV 
GELİŞTİRMELER 

1. Arşiv sisteminde arşivi yapan kullanıcı bazında iş takip 
kodu atma işlemi sağlanmıştır. Eğer arşivi yapan 
kullanıcının bir tanımlaması yoksa İni’deki İş Takibi 
atmaya devam edecektir. Users/Sistem/Kullanıcı 
(FormKullaniciGir) ekranına yeni bir alan 
açılmıştır(Arşiv Kodu). Bu alandan kullanıcıya özel 
arşiv kodu eklenmektedir. 
 
 
 
 
 



 

                                 DTS 
HATALAR 

1. Evrim Dts > Tahmini maliyet çalışması ekranında 
hesapla butonuna basılınca hata gelmektedir , 
düzeltildi. 
 

 

 


