
 

 

 

  

15xx versiyonu/ 07.09.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 

 

1-KDV Beyannamesi ile ilgili güncelleme programlarımıza eklenmiştir.  

01.09.2016 - 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliği; 

 

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde "Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun"un (6/2-a) maddesine istinaden, 

kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaların kayda 

geçirilmesine yönelik olarak, "Matrah" ve "Sonuç Hesapları" bölümlerinde 

değişiklik yapılmıştır. 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde, söz konusu 

maddeye göre ödenmesi gereken katma değer vergisi doğan ve bunu 

taksitlendirmek isteyen mükellefler, 1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile 

aynı dönemde, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı 

Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) ekinde yer alan EK:21 no.lu "Katma Değer 

Vergisi Beyannamesi (EK)" beyannamesini de düzenlemesi gerekmektedir.  

KDV Beyannamesine aşağıdaki 6736 sayılı Kanunun (6/2-a) maddesi 

kapsamındaki işlemler sekmesi eklenmiştir. Bu bölüm manuel düzenlenmelidir.  

 

Diğer Bilgiler Kısmına aşağıdaki seçenek ayrıca eklenmiştir. 

 

KDV Beyanname versiyonu 22 olmuştur. 

 



 

 

 

2- Excel formatında gelen alış ve satış fatura verilerinin, Mikro programlarına Alış 

ve Satış faturası olarak aktarılması sağlanmıştır. 

Bu düzenleme sonucu Stok yönetimine Excel’den fatura oluşturma (z raporu 

deparman stoğuna göre)(010400) ve Excel’den fatura oluşturma 

(ayrıntılı)(010401) menüleri eklenmiştir. 

 

 

***Not : Yapılan bu düzenleme sadece 9000 serisi programlarımız içerisinde yer 

almaktadır.  

 

 



 

 

 

 

3-e-Fatura Modülünde Gelen faturalar (360025) nolu menüde işlem yaparken, 

irsaliye eşleme ekranı için tarih aralığı verilebilmesi sağlanmıştır. 

 

***Not : Yapılan bu düzenleme sadece 9000 serisi programlarımız içerisinde yer 

almaktadır.  

4-Demirbaş fihristi dökümü (041890)’nde KDV tutarının raporlanması 

sağlanmıştır. 

5-E-Defter Yönetim Paneli devreye alınmıştır. 

Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan toplantılar neticesinde, e-Defter Uyumlu 

Yazılım firmaları tarafından yapılması gereken, berat gönderiminde daha önce 

mükellef tarafından yapılan beyanlarla uygunluğuna yönelik kontroller 

eklenmiştir. Mükelleflerin defter ve beratları standartlara uygun 

hazırlanmasını sağlamak amacıyla , e-Defter Yönetim Paneli’nin devreye 

alınacağı bilgisini önemle paylaşmak isteriz.  

e-Defter Uyumlu Yazılım Firması Mikro Yazılım olarak, e-defter kullanıcılarımızın,  

e-defter xml ve beratlarında yer alan genel firma bilgileri ve e-defter hareketleri 

servislerimizde kayıt altında tek platformda oluşturularak ve sonraki süreçlerde 

kontrolünün sağlanması hedeflenmektedir. 

e-Defter Uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkten e-defter Uygulama 

dokümanını inceleyebilirsiniz. 

https://www.emikro.com.tr/content/pdf/edefter.pdf 

 

 

https://www.emikro.com.tr/content/pdf/edefter.pdf


 

 

 

6-GİB tarafından istenen e-defter düzenlemeleri çerçevesinde; 

Firma tanıtım kartı (501110) -> Firma temsilcileri tanıtım kartındaki  

“Sıfatı” alanı içinde yer alan “SM/SMM” ayrılmıştır. 

Eski “SM/SMM” seçeneği -> “SMMM” olarak değiştirilmiştir. 

Yeni seçenek olarak “SM” eklenmiştir. 

7-İş emri ürün giriş evraklarında üretilen ürün malzeme planında tanımlaman 

ürün/ürünlerden farklı olmaması parametreye bağlanmıştır. 

Mikrokur programında Program  Akış parametreleri (091400) -> Üretim 

parametreleri ->”Ürün  Giriş ve Üretime çıkışda malzeme planı dışına çıkılamasın” 

parametresi eklenmiştir. 

8-Detay takip şekli “Parti bazında takip” olan stoğa ait evrak silindiğinde Parti-lot 

kartı’nın da silinmesine yönelik Program akış parametreleri (091400)-Stok 

parametreleri-94-“Parti-lot takibinde tek hareketi normal giriş olan evrak 

silindiğinde kartı da silinsin.” parametresi eklenmiştir. 

9-Stok kartı F10 seçim ekranlarında sağ tuş ile  Kimlere satıldı / Kimlerden satın 

alındı ekranlarında tarih kriteri verilerek , belirlenen tarih aralığında stok 

hareketlerinin raporlanabilmesi sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10-Fiyat değişikliği evrakları yönetimi (038004)'ne evrağı kopyalarak eski fiyata 

geri döndürecek bir operasyon eklenmesi talebi üzerine “Seçili evraklarda eski 

fiyata geri dönülsün" seçeneği  eklenmiştir. 

 

***Not : Yapılan bu düzenleme sadece 9000 serisi programlarımız içerisinde yer 

almaktadır.  

11-Servis iş emri kartı(822440) cihaz kartına ait açık bir iş emri varsa yeni bir iş 

emri açılıp açılmamasına yönelik Program Akış Parametreleri /Bakım 

parametrelerine 31 –Bir cihaza ait açık servis iş emri var ise yeni servis iş emri 

açılamasın parametresi eklenmiştir. 

***Not : Yapılan bu düzenleme sadece 9000 serisi programlarımız içerisinde yer 

almaktadır.  

12-Çocuk yardımı GV muaf limitleri (01.07.2016-31.12.2016) programlarımızda 

düzenlenmiştir. 

01.07.2016-31.12.2016 

0-6 yaş grubu için      -  46,63 TL 

Diğer çocuklar için       - 23,31 TL 

13-Makine iş emri tanıtım kartında (801500) bakımcının yaptığı işleri 

özetleyeceği üç adet açıklama alanı eklenmiştir. 

 

 



 

 

 

 

14-Makine iş emri kartları yönetimi (803100)'nde başlama saati ile bitiş saatinin 

farkı olarak toplam sürenin saat olarak ayrı bir sütunda raporlanması 

sağlanmıştır. 

 

15-İşletmelerin bakım sırasında kendi  firmalarında  sarf  ettikleri bakım 

malzemelerini de takip edebilmelerine yönelik  Bakım sarfiyat  fişi 

programlarımıza eklenmiştir. 

Ayrıca  bir  operasyon ekranı  ile  Bakım sarfiyat  fişinden Seçili evraklar  

için   Sarf  çıkışı ambar fişi oluşturabilmesi, bu hareketler  sonrasında  Sarf-Fire 

Analizi (014501) ile  bu işlemlerin analizinin de  yapılabilmesi sağlanmıştır. 

“Bakım sarfiyat fişi (237501)” ekranı, “Bakım sarfiyat operasyonları (238001)” 

operasyon ekranı düzenlenmiştir.Operasyon ekranında "Seçili evraklar için sarf 

çıkışı ambar fişi oluştur" operasyonu ayrıca eklenmiştir. 

 

Bakım bölümü çalışanları, Bakım sarfiyat fişi (237501)  ile kullandıkları 

sarf  ettikleri  stokları  kayıt altına  alabilecektir. 



 

 

Bakım sarfiyat operasyonları (238001)’nda  yer  alan Seçili evraklar için 

sarf  çıkışı ambar  fişi oluştur ile de istedikleri  bakım sarfiyat  fişinden Sarf çıkışı 

ambar  fişi oluşturabilecektir. Hem  stoklardan düşüm olacak  hem de  muhasebe 

entegrasyonu sağlanmış olacaktır. 

16-Gelir Geçici Vergi İstisna Türü alanı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

 

17-Terazilere toplu stok aktarımı (101361) stok gönderiminde depo bazlı 

gönderimlerde depo detaylarındaki pozisyon parametrelerini (aktif/pasif) kontrol 

ederek dosya oluşturması sağlanmıştır. 

18-Banka ekstresi (044130) menüsüne kur bilgisi eklenmiştir. 

19-İşletme defteri tutan firmalar için, faturalarını  işletme gider hareketleri 

(261100) ve işletme gelir hareketleri (261200) menülerinden manuel girişlerde 

İşletme hareketleri ekranlarına evrak tipi seçeneği eklenmiştir.  

20-Stok etiket basımı evrağı (102960)’nda Basım tipi alanındaki 

seçeneklere Asorti  barkodu eklenmiştir. 

 

21-Personel puantajında çocuk yardımındaki yaş kontrolünün aile fertleri 

bölümünden yapılabilmesi adına; Yasal Parametreler (116215) menüsüne Vergi 

İndirimleri sekmesine seçenek eklenmiştir. 

 



 

 

 

 

 

22-Asorti detaylı stokların barkodlarının oluşturulması (019578) ekranında 

parametrelerdeki Barkod Tipi seçeneklerine Code-39 seçeneği eklenmiştir.  

 

23-İş emri rota planlama fişi (232800)'nde Alt+D ile girilen satır açıklamalarının 

(Rtp_Aciklama) bu evrağın ekranında da yer alması için ekran dizaynı seçeneğine 

açıklama alanı eklenmiştir. 

-Servis iş emri formu tanımlama (822441) formundaki 

ServisMalzeme_planlama_tablo_alanlari bölümüne satırdaki malzeme adı  

eklenmiştir. 

-Servis iş emri formu tanımlama (822441) formundaki 

ServisRota_planlama_tablo_alanlari bölümüne satırdaki operasyon (hizmet) adı 

eklenmiştir. 

***Not : Yapılan bu düzenleme sadece 9000 serisi programlarımız içerisinde yer 

almaktadır.  

24-Cihaz kartları servis yönetimi (828034) menüsüne Operasyon sekmesinde yer 

alacak şekilde Son Servis Evrağına Git seçeneği eklenmiştir.  

 

 

 



 

 

25-Sattığımız mallar ile ilgili gelen açık fiyat farkı (iskonto) faturası (064150) 

Shift+F5 ile mal faturası çağrıldığında kaynak evrakta plasiyer/proje  kodu varsa 

evrak satırlarına da atanması sağlanmıştır.  

26-Operasyon Maliyet Analizi (230050) ekranına ilk tarih - son tarih aralığı 

verilmesi sağlanmış olup operasyon kodu/adı alanları ve önceki/sonraki butonları  

eklenmiştir. 

 

27- Satılan malın maliyeti fişi oluşturma (098340) menüsünde depo seçiminin 

çoklu yapılabilmesi sağlanmıştır. 

 

28- Satış tipi, Vardiya tarihi ve vardiya numarası aşağıdaki föylere eklenmiştir. 

 -Stok hareket föyü (011920) 

 - Finansal stok hareket analiz föyü (011925) 

 - Genel Stok Hareket Föyü (019100) 

 

 

 

 



 

 

 

 

29-Belli bir mali yıl ve sonrasını yeni bir veri tabanına aktarma ve devir (098478) 

ekranında Cari hareketleri devirde belirli carilerin devredilmemesi talebi üzerine 

dbo.fn_DevirEdilecekKayitlar isimli SQL fonksiyonu eklenmiştir. Bu fonksiyon 

içerisine, kayıt sayısı fazla olabilecek 3 tablo eklenmiştir. 

Cari hesaplar, Stoklar ve ödeme emirleri… 

Bu fonksiyon içeriği, bu 3 tablo için, aktarılması istenen kayıtlara göre 

düzenlenmelidir. 

Aşağıdaki linkte yer alan örnek fonksiyonları inceleyebilirsiniz; 

www.akademikro.com/Content/ContentFiles/files/Belli bir mali yıl ve 

sonrasını yeni bir veri tabanına aktarma ve devir (098478).docx 

***Not : Yapılan bu düzenleme sadece 9000 serisi programlarımız içerisinde yer 

almaktadır.  

30- e-Fatura Parametreleri  (096158)/Bağlantı Adresinde Canlı Ortam/Test 

Ortamı seçenekleri eklenmiştir. 

e-Fatura parametreleri menüsünde yapılan düzenleme ile bağlantı adresinin 

manuel yazılması yerine sistem üzerinde önceden tanımlı iki farklı bağlantı 

seçeneği getirilmiştir. Bu seçeneklerden ilki, Mikro test ortamıdır. Mikro test 

ortamı seçiminin yapılıp diğer tanımlamaların da yapılması durumunda  test 

ortamında işlem yapılabilmesi mümkün olacaktır. 

Diğer seçenek olan Mikro GİB canlı ortam ise kullanıcıların kendilerine ait 

bilgiler (vergi numarası, alias bilgisi) ile işlem yapabileceği gerçek 

ortamdır.  

 

http://www.akademikro.com/Content/ContentFiles/files/Belli%20bir%20mali%20y%C4%B1l%20ve%20sonras%C4%B1n%C4%B1%20yeni%20bir%20veri%20taban%C4%B1na%20aktarma%20ve%20devir%20(098478).docx
http://www.akademikro.com/Content/ContentFiles/files/Belli%20bir%20mali%20y%C4%B1l%20ve%20sonras%C4%B1n%C4%B1%20yeni%20bir%20veri%20taban%C4%B1na%20aktarma%20ve%20devir%20(098478).docx


 

 

 

 

Test ortamı bağlantı ayarları için yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir: 

Testi yapabilmek için iki veritabanı açılmalıdır. İlk veritabanı bilgileri aşağıdaki 

gibi olmalıdır: 

İlk veritabanında Vergi numarası alanına 1111111111 girilmelidir.  

Cari karttaki alias bilgisi urn:mail:test2pk@mikro.com.tr olmalıdır. 

 

Şifre alanına Mikro yazılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

İkinci veritabanı bilgileri aşağıdaki şekilde olmalıdır: 

İkinci veritabanında Vergi numarası alanına 2222222222 girilmelidir. 

Cari karttaki alias kodu urn:mail:test1pk@mikro.com.tr olmalıdır. 

 

Şifre alanına Mikro yazılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Teknik düzenlemeler  

-Aşağıdaki tablolarda, açıklama kolonlarında belirtilen değişikler 

yapılmıştır. 

 



 

 

 

 
 

 
 
07.09.2016 tarihli programların güncellemesi için, 

http://crm.mikro.com.tr ye alternatif indirme linkleri aşağıdadır.  
 

Güncelleme hizmetine sahip değilseniz alternatif güncelleme linklerini de 
kullanmayınız. Güncelleme hizmetine sahip olduğunuzu, kuruluş 

programına girip Mikro Asistan  kaydı (504002) menüsünü açtıktan 
sonra Online hizmetler bitiş tarihinizin günün tarihi ve sonrası olduğunu 
teyit ediniz.  

 
 

 
 
 

Mikro Asistan Kaydınız ile ilgili detaylı bilgi için 0216 544 20 00 /5’i 
tuşlayarak Mikro Asistan Hattımızdan bilgi edinebilirsiniz. 

 
 
Seri9000 için,  

 
https://drive.google.com/open?id=0B6tS7WzjYDEfWVoxTHdKRTFOalE 

 
Standart Seri için,  

 
https://drive.google.com/open?id=0B7ZOpqcnygvub3c0MEhvT0l6czA 

Ekonomik seri için,  

 
https://drive.google.com/open?id=0B6tS7WzjYDEfYUc5OXBrckNHMkk 

 
Uygulamalar hakkında detaylı bilgi, soru ve ek bilgi talepleriniz için 0216 

544 20 00 destek hattımıza ulaşabilir, crm.mikro.com.tr adresimizde 

destek sekmesinden maillerinizi iletebilirsiniz. 

https://drive.google.com/open?id=0B7ZOpqcnygvub3c0MEhvT0l6czA

