
 

 

 

        

            15xx versiyonu 08.05.2017 Tarihli Arşivin İçeriği 

 

1. Mikro Yazılım e-Defter Versiyonumuz Güncellenmiştir ("Mikro Edefter 

1.02").  

 

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan son düzenleme sonucu, e-

defter XML ve beratlarının versiyon numarası güncellenmiştir. Bu 

düzenleme ile birlikte e-defter XML ve beratlarının oluşturulma ve 

gönderiminde versiyon bilgisinin güncel versiyon ile oluşturulması 

gerekecektir. 

 

Mikro Yazılım Programlarımızda, yapılan bu düzenlemelerin yer aldığı ve e-

defter versiyonunun güncel olacağı arşivimiz 08.05.2017 tarihli arşiv ve 

sonrası için geçerli olacaktır. Tüm e-defter kullanıcılarımızın bu 

düzenlemeyi göz önüne alarak arşiv için kurulum hazırlıklarını 

tamamlamaları önemle rica olunur.  

 

31.05.2017 tarihine kadar hem eski versiyon ile hem de yeni versiyon ile 

yüklemeler Gelir İdaresi Başkanlığı’nca kabul edilecektir. 

 

ÖNEMLİ NOT: 31.05.2017 tarihinden sonra gönderilecek olan e-

defter ve beratlarının mutlaka güncel arşiv ve Mikro Edefter 1.02 

versiyonu ile oluşturulması gerekmektedir. Bu tarihten itibaren 

www.edefter.gov.tr sitesinden eski versiyon ile yüklenen beratlar 

geçerli olmayacaktır.  

 

2. Kurum Geçici Vergisi Beyannamesindeki değişikler programlarımıza 

eklenmiştir. 

2017/1. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler 

kısmına "SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA TABLOSU" alanı 

eklenmiştir. Ayrıca beyannamenin “ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK 

İSTİSNA VE İNDİRİMLER” bölümüne yeni kodlar eklenmiştir.  

Teknik düzenleme:  

 Sınai mülkiyet haklarında istisna tablosuna ait 2 sekme eklenmiştir. 

 Kar olması halinde indirimler menüsüne en sona 5 madde eklenmiştir. 

 Zarar olsa dahi indirimler menüsünde 330 ve 340 geçersiz olarak             

değiştirilmiştir. En sona 6 madde eklenmiştir. 

 

 

 

 

http://www.edefter.gov.tr/


 

 

 

 

 

3. E-fatura modülümüze program içinden Kayıtlı e-Posta (KEP) ile entegre 

edilerek, temel e-fatura itirazının yapılabilmesi ve KEP/noter aracılığıyla 

itiraz edilen e-faturaların takibine yönelik geliştirmeler yapılmıştır.  

 

Bu düzenleme ile temel e-fatura itirazına yönelik; Gelen faturalar (360025) 

menüsünde operasyon seçeneklerine aşağıdaki gibi 2 adet seçenek 

eklenmiştir.  

               

“Temel e-fatura itirazı noter” seçildiğinde itiraza yönelik kanıt amacıyla dosya 

seçebilir ve itiraz sebebi ile ilgili açıklama girişi yapabilirsiniz.  

 

“Temel e-fatura itirazı KEP” seçildiğinde, aynı Vergi Kimlik Numarasına ait birden 

fazla cari hesap kartı var ise, seçim ekranı sunulacak, yok ise seçim yapılmadan 

devam edilecektir. 

KEP adresinden yapılacak olan itiraz kapsamında temel e-faturaya ait konu, var 

ise açıklama ve dosya seçim ekranı karşınıza gelecektir.  

 



 

 

 

 

Bu işlemlerin ardından e-imza için şifre cep telefonuna yönlendirilecek, sertifika 

seçimi işlemleri yapıldıktan sonra, KEP’ten başarılı sonuç dönmesi durumunda 

itiraz sisteme kaydolacaktır. Bu geliştirme sayesinde, KEP hesabınıza giriş 

yapılmasına gerek olmaksızın Mikro programınızda gelen faturalar ekranından 

hesabınızla entegre edilerek itiraz işleminiz gerçekleştirilmiş olacaktır.  

İtirazı yapılan temel e-faturaların takibi  “Temel fatura itirazlar(368014)” 

operasyonundan yapılabilecektir.  

Bu operasyon ekranından sadece  “Temel e-fatura itirazı noter” seçeneği ile 

yapılan işlemlerde itiraz ekini görüntüleme, silme ve güncelleme işlemleri 

yapılabilir olacaktır.  

 

 

Not :E-fatura modülünüzden temel faturaya itiraz işlemi KEP adresinden 

yapılacak ise öncelikle KEP hesap bilgilerinin kuruluş programında programa 

giren kullanıcı kartına ait KEP Hesap Bilgileri bölümünde eksiksiz ve doğru 

tanımlanmış olması gerekmektedir. KEP ile itiraz yönteminde itirazı yapacak olan 

e-imza yetkilisinin kurum adına işlem yetkilisi olması gerekmektedir.  

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK-8 Eşleştirme Bildirimi için, “SGK 

Şubesi VKN eşleştirme bildirimi (EK 8) Excel dosyası oluşturma 

operasyonu (114935)” menüsü programlarımıza eklenmiştir. Bu menü ile 

Excel dosyası program tarafından seçili veri tabanları bazında otomatik 

oluşturularak, oluşturulan Excel dosyasının internet vergi dairesi üzerinden 

yüklenmesi yeterli olacaktır. 

 

 
 

 

5. Muhtasar Beyannamede Ödemeye ait düzenlenen belgenin türü alanına, 

Manuel muhasebe fişinden/Özel mahsup fişinden düzenlenen Kira evrak 

tipinin atanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.  

Bu işlem için öncelikle Evrak detaylı standart muhasebe fişi ve Özel 

mahsup fişi evraklarından Kira mahsubunda evrak detaylarının 

düzenlenmiş olması gerekmektedir.  

http://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2017-40.aspx


 

 

 
 

 

Böylece Muhtasar beyannamede evrak türü otomatik atanmış olacaktır. 

 

   
 

6. E-fatura Modülünde yer alan Cari hareket e-Fatura Bağ Raporu (360101)'na 

tarih kriteri ve gelen/gönderilmiş e-fatura belirleme kriteri eklenmiştir. 

Böylece gelen ve gönderilmiş e-faturalar bazında, belirlenen tarih aralığında 

bağlı olan /bağlı olmayan e-faturalara yönelik kontrolünüzü sağlayabilirsiniz. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

7. E-fatura XML'ine BrandName ve ModelName alanlarının yönlendirilmesi 

sağlanmıştır. 

BrandName  alanı için STOK_MARKALARI.mrk_ismi, 

ModelName  alanı için STOK_MODEL_TANIMLARI.mdl_ismi 

kullanılabilecektir. 

 

8. Entegrasyon şekil parametreleri (096113) - Genel ticari entegrasyon 

parametreleri 2 -“Muhasebe fişi açıklamasında fatura stok satır açıklaması 

olsun.” parametresi eklenmiştir. Böyle faturalarınızda satır açıklamalarına 

girilen verilerin muhasebe fiş açıklamasında yer alıp almayacağını tercihe göre 

belirleyebilirsiniz. 

 

 
 

9. Kuruluş programında/Program akış parametreleri (091400)/Genel  

parametreler /35. Evrak çağırmada yardımcı tablo taşıma parametrelerine 

Teklif > Sipariş seçeneği eklenmiştir. Böylece teklif evraklarında düzenlenen 

yardımcı tablo verilerinin sipariş evraklarına aktarımını sağlayabilirsiniz. 

 

 
 

 

10.Teklif fişlerinden sipariş evrakı oluşturma veya kapama operasyonu (031303) 

menüsünden sipariş aktarma işleminde parametrik olarak teklif belge 

no/belge tarihi alanlarının sipariş evrakına taşınmasına yönelik seçenek 

eklenmiştir.  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

11.Stok kartı alanları toplu değişiklik (012700) ekranından stok birimlerini de 

değiştirilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile değişiklik 

ekranına birimler butonu eklenmiştir.  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

12.E-fatura ve e-arşiv faturaları yönetim ekranlarına Cari hesap tanıtım 

kartındaki cari unvan 2 alanı eklenmesi talebi kapsamında, eğer ünvan2 

tanımlı ise “CARİ İSMİ”  alanının sonuna ilave edilerek listelenecektir. 

13.Performans değerlendirme raporu (128100)‘na Performans değerlendirme 

formunda bulunan Değerlendirmeye tabi puan bilgisi eklenmiştir. 

14.Ceza yönetimine (121620) ceza tanımlamalarında bulunan alanlar eklenerek, 

yönetim ekranından izlenebilmesi sağlanmıştır.  

15. Alınan eğitimler raporu (Saatli) (125700)’nun parametreler ekranına personel 

ilk kod-son kod-kod  yapısı seçimi eklenmiştir. Eğitim Tanımlamaları 

(121500)’nda tanımlanan ''Sertifika var/yok'' seçiminin gelmesi ve detaylı 

alınabilmesi sağlanmıştır. 

16.Personel belge yönetimine (112963), “sadece belgesi olanlar listelensin, 

sadece çalışan personeller listelensin” seçenekleri eklenmiştir. 

 
 

17.Firma reel kredi kartı hareket raporları programlarımıza eklenmiştir.  

Tarih aralıklı Firma Reel Kredi Kartı bakiye durum raporu (045977) 

Günlük Firma Reel Kredi Kartı Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046011) 

 

Not: Bu maddemizde belirtilen program geliştirmesi ürün gruplarımızdan 

sadece Seri9000 ürünlerimizde uygulanabilir olacaktır. 



 

 

 

 

18. Eldeki hammadde miktarı ile bu hammaddelerin kullanıldığı ürünlerden ne 

kadar üretilebileceği bilgisinin raporlanmasına yönelik Hammadde ürün 

raporunda (235000) geliştirme yapılmıştır. Raporun parametreler ekranına; 

eldeki miktar için bakılacak depolar  seçim alanı ile rapora  eldeki miktar 

kolonu ve Üretilebilecek miktar kolonları eklenmiştir. 

           

19. Personel puantaj kartları (112100) numaralı menüde/Kazanç tablosu alanına 

eklenmiş olan “Saatlik mazeret izni” bilgisinin PDKS dosyasından aktarımı için, 

PDKS formatına alan eklenmiş ve bilgi aktarımı sağlanmıştır.  

         103 Saatlik mazeret izni Saat 

         104 Saatlik mazeret izni Tutar 

20.Personel icra tanımları listesi (118003) 

Personel icra ödemeleri listesi (118004) 

Personel icra ödeme evrakı operasyonu (118005) menülerine icra dairesi 

adı yeni kolon olarak eklenmiştir. 

 

21.İcra tanımları girişi (118002) menüsüne Kamu ve İcra dosyaları için Taahhütlü 

seçeneği eklenmiştir.  

 

Düzenleme ile personelin birden fazla icra dosyası bulunması durumunda, 

tercihe göre, personelin ilgili dönem (puantaj ayı) içerisinde ve yeterli net 

ücreti var ise, dosyaların tümü için kesinti yapılabilecektir. 

 

 
 



 

 

 

22.687 sayılı kanundan doğan personel payı indirimini ayrıca görebilmek 

amacıyla Genel icmal raporu (113231)’na ek alan (SGK Personel payı indirimi) 

eklenmiştir.  

23.Rapor tanımlama (113501) menüsünde yer alan GV İndirim kolonlarında, 

indirim alanının daha net ayırt edilebilirliğini sağlamak amacıyla başlıklarda 

düzenleme yapılmıştır.  

 
24.Kasalara stok kartı aktarımı (101700) menüsünden dövizli stokların kasaya 

gönderiminde, fiyatın dövizli değeri mi TL değeri çevrim mi olmasına yönelik 

tercih sunmak amacıyla parametre eklenmiştir.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

25.Stok etiket basımı (102100) menüsünden  etiket dökümünde kullanılan Yeni 

tip dizayn içerisinde kullanılabilmek üzere, barkod tablosuna bağlı yeni 

değişken @KOD eklenmiştir. 

Böylece bu tasarıma özel, 3 ayrı tablodan, recno ile giderek sorgu 

yazabilirsiniz. 

 

@KOD   => barkod tanımları tablosu 

@STH   => stok hareket tablosu 

@SNO  => stok tablosu 

Örnek sorgusu:  

SELECT 

BARKOD_TANIMLARI.bar_partikodu AS [Parti Kod], 

BARKOD_TANIMLARI.bar_lotno AS [Parti Lot], 

BARKOD_TANIMLARI.bar_stokkodu AS [Bar.Stok Kod], 

BARKOD_TANIMLARI.bar_RECno AS [Bar.RECno], 

dbo.fn_PartiLotMiktar(bar_partikodu,bar_lotno,bar_stokkodu) AS 

[P.L.MİKTAR] /* MİKTAR */  

FROM BARKOD_TANIMLARI 

WHERE BARKOD_TANIMLARI.bar_RECno = @KOD 

 

 
 



 

 

 

26.Stok depo detay kartları operasyonu – detaylı(010019) menüsünde Verilen ve 

alınan sipariş biriminin değiştirilmesini sağlamak amacıyla birim alanları 

eklenmiştir.  

 
 

27.Program lisanslama işlemlerinde SRV-Supervisor kullanıcısının dışında, 

herhangi bir kullanıcının şifre silme (Ctrl+L) işlemi yapamamasına yönelik 

kontrol programlarımıza eklenmiştir. 

28.POS'lardan günlük satış hareketleri aktarımı (100002) menüsünden, Tera 

yazılımdan aktarımlarda, yemek çeki ile yapılan satışlar için, evrak tipinin 

irsaliye olarak ana veri tabanına aktarılması sağlanmıştır.  

29.IBM kasalardan gelen gider pusulasının irsaliye yerine  fatura olarak 

aktarılması sağlanmıştır. 

Ayrıca bu tür kayıtların ana veri tabanına aktarımı esnasında muhasebe fiş 

detayları oluşurken, evrak tipi olarak “gider pusulası” yazılmasına yönelik 

düzenleme yapılmıştır. 

30.Kuruluş programında yer alan, menü dosyalarındaki dizin bilgisini güncelleme 

(504019) menüsü kaldırılmış olup SRV kullanıcısının menü sağ tuş 

özelliklerine eklenmiştir. 

 
Not: Bu maddemizde belirtilen program geliştirmesi ürün 

gruplarımızdan sadece Seri9000 ürünlerimizde uygulanabilir 

olacaktır. 

 

 



 

 

 

 

31.TamaSor Uygulamasında Müşteri çeklerinin de sorgulanabilmesine yönelik 

geliştirme programlarımıza eklenmiştir.  

Çek sahibi=”Kendisi’’ ise, çekte seçilmiş olan cari kartının Vergi kimlik numarası 

bilgisi çek sorgulama servisine gönderilecektir. 

Çek sahibi=”Müşterisi’’ ise, çek detaylarında açıklama alanına yazılmış olan, Vergi 

Kimlik Numarası  bilgisi çek sorgulama servisine gönderilecektir. 

 

32.Ödeme emri operasyonlarında çek belirleme işleminde döviz cinsine göre çek 

tutarı belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.  

 

Bu düzenlemenin kapsamı, operasyon ekranında çek belirleme işlemi için, 

döviz grubuna göre süzülüp vadeye göre gruplandırılarak, tutara göre 

sıralandığı zaman doğru seçimi sağlamaya yöneliktir. 

 

 
 

Örneğin;  

Sadece TL çeklerde arama yapılmak isteniyorsa, “DÖVİZ” kolonunda 

sadece TL olanlar süzülerek belirleme işlemi çalıştırılabilir. 

Veya benzer şekilde, “DÖVİZ” cinsi TL olan, “CARİ KODU” ABC olan çekler 

süzülürse, belirleme işlemi sadece bu kayıtlar için çalıştırılabilir. 

 

 

 



 

 

İlave olarak, örneğin tutarın 50.000 TL girilmiş olduğunu varsayarsak, ilgili 

ekranı tutara göre küçükten büyüğe sıralarsanız, belirleme işlemi en düşük 

meblağdan başlar ve artarak devam eder.  

Veya ters varsayımla, ilgili ekranı tutara göre büyükten küçüğe 

sıralarsanız, belirleme işlemi en büyük meblağdan başlar ve azalarak 

devam eder.  

 

Belirleme işlemi, varsa girilen vade ile aynı vadedeki kayıtlardan yapılır. 

Bulunamazsa diğer satırlar sıralamaya bağlı olarak taranmaya 

başlayacaktır. 

 

33.Personel modülünde yer alan rapor tanımlama (113501) menüsüne, sicil 

kartındaki KEP adresi alanı eklenmiştir. Diğer eklenen raporlar, Serbest rapor 

tanımlama (113503), Personel form tanımlama (113620),Rapor tanımlama 

(113500), Bordro zarfı tanımlama (113150) menüleridir. 

 

34.Alınan sipariş sevk veya kapama operasyonları (038000), Proforma alınan 

sipariş hareketleri yönetimi (038006), seçili satırları verilen siparişe çevirme 

operasyonu ekranında Cari ismi ile carinin aranması amacıyla , cari adı kolonu 

eklenmiştir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

35.BES uygulamasına tabi personellerde toplu güncelleme ile ilgili Sicil kartları 

toplu değişiklik (111700) menüsüne ilave alanlar eklenmiştir. 

Otomatik BES’e tabi, BES şirketi ve oranı alanlarının böylece toplu 

güncellenmesi sağlanabilecektir.  

 

 

Toplu değişiklik ekranından kullanıcılarımızın ihtiyacına yönelik bir işlem örneğini 

ayrıca paylaşmak isteriz. Bu ekranda personel seçim aşamasında yer alan seçim 

kriterlerinden, sadece belirlenen kriterlerdeki personelleriniz için güncelleme 

sağlayabilirsiniz.  

 



 

 

 

Örneğin Kullanıcı seçimli sorgu kriterleri butonundan personelin doğum tarihi 

kolonuna göre 45 yaşından büyük personelleri listeleyerek, bu personeller için 

BES değişikliğini toplu sağlayabilirsiniz.  

 

 

36.Performans Değerlendirme Yönetimi (128200) Operasyon sekmesine=> 

Benzer evrak oluştur  (Ctrl+E)  uygulaması eklenmiştir.  

 

37.1 No.lu KDV beyannamesi değişikliği programlarımıza eklenmiştir. 

Yapılan düzenleme ile ; 23/02/2017 tarihli ve 6824 sayılı Kanunun 7’nci maddesi 

ile 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesinin birinci fıkrasına (i) bendi eklenerek Türkiye’de ikamet etmeyenlere 

konut ve iş yeri teslimleri KDV’den istisna edilmiştir. 

Teknik düzenleme :İstisna detayları tablosu ekranına 3065 sayılı Kanun alanı 

eklenmiştir. Açılan pencerede istisnalara yönelik girişler yapılarak, xml içinde bu 

alanların oluşması sağlanabilecektir. 

38.Damga vergisi beyannamesi (086531)’nin versiyonu DAMGA_5 olarak 

düzenlenmiştir.  

 

39.Üretim hareket fişi (233000)’nde, ürün giriş fişindeki Stok hareket 

barkodunun okunması sağlanmıştır (Shift+Ctrl+H). 

 

 

 

 



 

 

 

40.İş emri formu tanımlama (Yeni tip) (230043)‘daki İş Emri Bilgi alanları 

bölümüne, iş emrinin bağlı olduğu Master iş emri kodu, Master iş emrinde 

üretilen  stok kodu, stok adı ve üretim miktarı alanları eklenmiştir. 

 
 

41.Üretime çıkış fişi (233110)’nde Program akış parametreleri (091400) -  Üretim 

parametreleri – 39-  “Ürün giriş ve üretime çıkışta malzeme planı dışına 

çıkılamasın”  işaretli ise,  barkod okutulduktan sonra “Miktar” ve “Depo” 

bilgisinin  İş emri malzeme planlama fişi (232200)’ nden bulunarak evrağa 

aktarılması sağlandı. 

 

42.Planlanmış iş emri operasyonları (230070) ekranının operasyon menüsüne, 

seçili iş emirlerini fason iş emri olarak atanmasını sağlamak amacıyla “Seçili iş 

emirlerini fason iş emri yap Ctrl+N” seçeneği eklenmiştir. 

 

43.Açık iade alınan mal alımı gider pusulası (066303)‘na alış iade talep fişi 

(satışın iadesi) (023005)’nden yapılan kayıtların çağrılması sağlanabilir mi ? 

 

44.Açık iade alınan mal alımı gider pusulası (066303)‘na alış iade talep fişi 

(satışın iadesi) (023005)’nden yapılan kayıtların çağrılması sağlanmıştır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

08.05.2017 tarihli ve 15.16e versiyon numarasına sahip 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. 

 
 

Series 9000 için, 
 
https://drive.google.com/open?id=0BxxHtiacQqNdd1NpdXFnVEhhUTQ 

 
 

Standart Seri için,  
 

https://drive.google.com/open?id=0BxL1JwMei57iQmU3dzZqVlJkaXM 
 
 

Ekonomik Seri için,  
 

https://drive.google.com/open?id=0B-C9XLAgPeEeRkhqd2hUYzN2U0k 
 
 

adreslerinden kullanmış olduğunuz seriye ait kurulum programlarını 
indirebilirsiniz. 

 
 

 

https://drive.google.com/open?id=0BxxHtiacQqNdd1NpdXFnVEhhUTQ
https://drive.google.com/open?id=0BxL1JwMei57iQmU3dzZqVlJkaXM
https://drive.google.com/open?id=0B-C9XLAgPeEeRkhqd2hUYzN2U0k


 

 

 

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 bize iletebilirsiniz. 

 

Teknik düzenlemeler  

Tablo (Tables), görünüm (views), fonkiyon (functions), stored prosedure 

değişikliklerinin yer aldığı Teknik düzenlemeleri, aşağıdaki linkde yer 

alan dokumandan inceleyebilirsiniz. 

 

https://drive.google.com/open?id=0BxxHtiacQqNddWQ2UXBYZWlZMU0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0BxxHtiacQqNddWQ2UXBYZWlZMU0

