
İTHALAT
GELİŞTİRMELER

1. İthalat Sistemi > Veri Girişi > İthalat Beyannamesi > Sayfa2
> Edi Belge ekranında; kalem seçilip Referans alanına F4
tuşu ile Kontrol Belgesi Dizin ekranına giriş yapılır ise
Kontrol Belgesi Dizin ekranında bulunan "Mal Tanımı"
alanına kalemin ticari tanım bilgisi akmaktadır.

2. İthalat Sistemi > Aktarımlar > Excelden Beyannameye
Aktar formundan, mal kodu ile ithalat beyannamesi
oluşturma işlemlerinde;
○ Eğer Excel den aktarım ayarlarında ve excel de

tanımlı motor  bilgileri (Model Yılı, Motor Hacmi,
Renk, Vites Türü, Silindir, Motor Gücü, Motor Tipi,
Motor no) mevcut ise, beyannameyi oluştururken
bilgileri excelden alacak.

○ Eğer excel de motor bilgileri (Model Yılı, Motor Hacmi,
Renk, Vites Türü, Silindir, Motor Gücü, Motor Tipi,
Motor no) mevcut değil ise bilgileri veri girişi>Ürün
girişinden motor bilgilerini alacak. Ürün girişinde
motor bilgileri boşsa boş atacak.

3. İthalat Sistemi > İthalat beyannamesi > Hesapla > Sigorta
Talep  butonu ile açılan sigorta talep ekranından başarılı
poliçe talep edilme işleminden sonra ekrana gelen poliçe
pdf ekranına Yazdır butonu eklenmiştir.

4. İthalat Sistemi > İthalat Beyannamesi > Hesapla > Sigorta
Talep butonu ile GULF sigorta ile işlem yapılırken
gönderilen xml içerisine Dosya no eklenmiştir.



5. İthalat sistemi > Veri Girişi > İthalat beyannamesi 5100
rejimli dosya ile düşümü, 3151 rejimli ihracat dosyası ile
çıkışı yapılır ve çıkış dosyası tescil edilmemiş ise İthalat
Sistemi > Veri Girişi>Süre Sonu işlemler girişi formunda
tescilsiz çıkış dosyaları sarı renk ile işaretlenmiş olarak
sorgulama ekranına gelmesi sağlanmıştır.

HATALAR
1. İthalat Sistemi > Veri Girişi > İthalat Beyannamesi 71xx

rejimli dosyanın edi belge içerisinde 0100 belgesi var
Fatura no ve Fatura tarihi dolu ise düşüm işlemlerinde
Antrepo ve Ambar stoklarından düşüm  ekranında edi
belge içerisinde fatura no ve fatura tarihinin kalemlere
hatalı gelme sorunu düzeltilmiştir.

İHRACAT
GELİŞTİRMELER

1. İhracat Sistemi > Sorgula > İhracat Beyanname
ekranındaki "Teşvik" alanının ismi "Teşvik No" olarak
güncellenmiştir.

HATALAR
1. İhracat programı > Veri Girişi > Evrak Teslim ekranında

"Dosya No Ara" alanına herhangi bir dosya numarası
yazıldığında "Ara" butonuna ile işlem yapılır sonra "Ekle"
işlemi yapıldığında "Hesap Cet. İşle" butonu pasif sorunu
düzeltilmiştir.



MUHASEBE
GELİŞTİRMELER

1. Muhasebe & İthalat & İhracat Sistemi > Diğer > Para Talep
Formu üzerinden Para transfer butonuna ile(Ziraat
Bankası) yapılan eft ve havale işlemlerinde oluşan dekont
görüntülenmesi için iligli para talep sağ tıklanarak "Para
Transfer Dekont Görüntüle" butonu eklenmiştir.

2. Muhasebe Sistemi > Veri Girişi > Fatura Girişi ekranında
Fatura sayısı;
● 1001 ve 1001 den büyük ise uyarı "Fatura Sayınız

1000 adeti geçmiştir. İskontolu fatura kesmelisiniz"
şeklinde uyarı gelmesi sağlanmıştır.

● Fatura sayısı 2501 ve 2501 den büyük ise uyarı
"Fatura Sayınız 2500 adeti geçmiştir. İskontolu fatura
kesmelisiniz" şeklinde uyarı gelmesi sağlanmıştır.

HATALAR
1. Muhasebe Sistemi > Aktarımlar > Efatura >

E-Fatura>Evrim Entegrasyon ekranından gönderilen
faturaların otomatik arşivleme aşamasında fatura
içerisinde bulunan Türkçe karakterlerin bozulma sorunu
düzeltilmiştir.

2. Muhasebe Sistemi > Aktarımlar > E-fatura > Evrim
Entegrasyon > Gelen Fatura ekranında bir fatura seçilip
gider faturası oluştur butonu ile otomatik fatura
oluşturduğunda KDV oranı dolu iken KDV tutarının boş
gelme sorunu düzeltilmiştir.



NCTS
HATALAR

1. NCTS Sistemi > Veri Girişi > NCTS Girişi > Belge Kalemleri
> Detay Görünüm ekranında  kalem bilgileri, konteyner ve
eşya tanımı alanlarında bulunan görsel sorunlar
düzeltilmiştir.

2. NCTS programı>2.Veri Girişi>A.NCTS Girişi ekranında Yeni
bir dosya oluşturulduğunda veya Özet Beyan Açmalar
sekmesinde boş olan bir dosya kopyalandığında özet
beyan açmalar alanında 1 boş satır oluşma hatası
düzeltilmiştir.

3. NCTS programı>2.Veri Girişi>A.NCTS Girişi ekranında Yeni
bir dosya oluşturulduğunda veya Teminat Referans
Numarası sekmesinde boş olan bir dosya kopyalandığında
Teminat Referans Numarası alanında 1 boş satır oluşma
hatası düzeltilmiştir.

ÖZET BEYAN
HATALAR

1. Özet Beyan Sistemi > E-ticaret > TCGB > Yazdır >  ETGB
TASIMA SENEDI BAZINDA tasarımında çağırlan verilerin
hatalı gelme durumu düzeltilmiştir.



SERBEST BÖLGE
GELİŞTİRMELER

1. Serbest Bölge Sistemi > Veri Girişi > Serbest Bölge Formu
detay alanında seçilen kalem veya kalemlerin mal kodu
bilgisi dolu ise sağ tık ürünlere ekle butonu ile mal
kodlarını sisteme otomatik ekleme işlemi yapılacaktır.

2. Serbest Bölge>Veri Girişi>Serbest Bölge Formu>Kalemler
ekranında seçilen kalem veya kalemlerin menşe ve mal
kodu ise ilgili alanlara sağ tık ile "seçilen kaydı kopyala" ve
"seçilen kaydı yapıştır" seçenekleri eklenmiştir. Seçilen
Kaydı kopyala butonu ile alandaki bilgileri kopyalanır
seçilen kaydı yapıştır butonu ile kopyalanan veri ilgili alana
aktarılır.

NAKLİYE
HATALAR

1. Nakliye programı>2.Veri Girişi>A.Yük Girişi ekranındaki
Veri girişi sekmesindeki adet,Adet, En, Boy, Yükseklik
alanlarının olduğu yerde satır yoksa ; Hacim alanına
yazılan sayı yük girişi ekranındaki tamam butonu ile kayıt
etme işlemi yapıldığında silinme hatası düzeltilmiştir.



DENİZ NAKLİYE
HATALAR

1. Deniz Nakliye Sistemi > Kara > Kara İthalat, Kara İhracat
ekranında yeni dosya oluşturma işlemlerinde
numaratörden hatalı dosya no alma sorunu düzeltilmiştir.

2. Deniz Nakliye Sistemi > Hava > Hava İthalat, Hava İhracat
ekranında yeni dosya oluşturma işlemlerinde
numaratörden hatalı dosya no alma sorunu düzeltilmiştir.

USERS
GELİŞTİRMELER

1. Bütün programlar > Sistem > Kullanıcı > Parola Değiştir
ekranındaki şifremi periyodik olarak değiştireceğim
checkboxı işaretli ise;
● Users>Sistem>Ini Dosya Ayarları>Sistem.Ini iken

başlık; users, altbaşlık; sifrekullanımSure satırındaki
metin sütununa girilen süre sonrasında kullanıcı
programa giriş yaptığı an parola değiştir ekranı
ekrana gelecek.

● şifremi periyodik olarak değiştireceğim checkboxı
işaretli değilse uyarı ekrana gelmeyecektir.


