Tahsilat Girişi
Tazminat başvurusu yaptığınız VGA bildirimleri için Tazminat İzleme ekranından tahsilat girişi yapabilirsiniz.
Bunun için;
1.

Tazminat İzleme ekranında arama yapıp tazminat dosyasını seçtikten sonra, Detay Görüntüle butonuna
tıklayınız.
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2.

Ardından seçilmiş olan dosya için, başvurudakine benzeyen aşağıdaki sevkiyat detay ekranı ile
karşılaşacaksınız.
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3.
4.
5.

6.
7.

8.

Buradan önce tahsilat girmek istediğiniz sevkiyatı seçiniz.
Ardından bu sevkiyatın altındaki tahsilatın mahsup edileceği faturayı seçiniz. (Çok büyük ihtimalle bir
sevkiyatın altında yine bir fatura olacağından, mevcut fatura seçili olarak gelecektir.)
Tahsilat Girişi butonuna tıkladığınızda, seçilen fatura için aşağıdaki tahsilat giriş ekranı karşınıza
çıkacaktır.

Tahsilat girişi için yukarıdaki menüde yer alan işaretli boş alanları doldurunuz ve tahsilata ilişkin belgeyi
(swift mesajı, credit note, yazışma vs...) yükleyiniz.
Banka Adı ve Banka Şubesi girişi zorunludur. Tahsilatın yapıldığı yurt içindeki bankanın ve şubesinin,
birkaç harfini ilgili boşluğa yazdığınızda, banka ve şube isimleri listelenecektir. Burada uygun banka ve
şubeyi seçiniz. Eğer uygun şube yok ise herhangi bir şube seçebilir, daha sonra aşağıdaki Açıklama
kısmına gerçek şubeyi belirtebilirsiniz.
Yüklenen tahsilat kaydı, daha önceki ekranda görüleceği gibi Tahsilatlar bloğu altında gösterilir.
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TAHSİLATA İLİŞKİN UYARILAR:
Fatura Para Biriminden Farklı Bir Para Birimi İle Tahsilat Yapılması Halinde: Kur farklılıklarında mutabakat
sağlanması açısından, sevkiyat para biriminin dışında başka bir para biriminden tahsilat girilmesine e-şube
üzerinden izin verilmemektedir. Gerek duyulduğu takdirde, tazminat uzmanı daha sonra ödeme belgesini
inceleyerek bu kayıtları düzeltebilir. Bu sebeple eğer fatura para biriminden farklı bir para birimi ile tahsilat
yaptıysanız, tahsilat tarihindeki TCMB çapraz kuru üzerinden mahsup edilecek tutarı hesaplayıp, bu tutarı giriniz.
Swiftte Yer Alan Açıklamalar Ve Muhabir Banka Masrafları: Ödeme swifti üzerinde belli bir faturaya referans
verilmişse, lütfen siz de tahsilatı bu fatura için giriniz. Uluslararası ödemelerde alıcı firmanın ödeme yaptığı bedel
üzerinden muhabir banka masrafı kesilerek bedeller hesabınıza yatırılmış olabilir. Lütfen hesabınıza geçen değil,
alıcı firma tarafından yatırılan (masraf dahil) tutarı tahsilat olarak giriniz.
Tahsilata İlişkin Banka Bilgisi Bulunmaması Halinde: Bir tahsilat işleminde banka bilgileri söz konusu değilse
(örneğin iade, mahsup, credit note, indirim, nakit peşinat vb.) banka ve şube olarak TURK EXIMBANK ve GENEL
MÜDÜRLÜK seçerek devam edebilirsiniz.
Girilen Tahsilatın Uzman Tarafından Onaylanması/İptal Edilmesi: Girişi yapılan tahsilat, bakiyeyi değiştireceği
için sonradan sigortalı tarafından silinemez veya güncellenemez. Aynı, belgelerde olduğu gibi durumu
“Beklemede” şeklinde oluşur. Daha sonra swift mesajı uzman tarafından incelenecek ve tahsilat verileri doğruysa
onaylanacaktır. Onaylanan tahsilatın durumu “onaylı” olarak değişir. Ancak, onaylı tahsilat tutarları bakiyeden
düşer. Eğer oluşturduğunuz tahsilat kaydı üzerinde bir yanlışlık varsa veya düzeltme yapılması gerekiyorsa,
tazminat uzmanınızla iletişime geçiniz. Böylece uzmanınız, bu tahsilat işlemini iptal edebilir veya düzeltebilir.
Dolayısıyla her halükarda “bakiye tutar”, tazminat uzmanının bilgisi ve kontrolünde olacaktır ve bu bakiyeye göre
sürecini ilerletecek, yazışmalarını ve tazminat onaylarını bu bakiyeye göre düzenleyecektir.
Tahsilat Tablosunun Yorumlanması: Tahsilatlar tablosu, fatura bazında değil, dosyanın tamamı esas alınarak
düzenlenmiştir. Seçilen faturaya göre tahsilat bloğu değişmez. Aynı dosya içinde farklı para birimlerinden
sevkiyatlar olabileceği için bu tabloda Bakiye Tutarı “USD” cinsinden gösterilmektedir. Tahsilat tutarları ise fatura
para biriminden gösterilmektedir.
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