
 

 

 

  

 

15xx versiyonu / 19.07.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 

 

1-KDV1 - Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerinde 01.07.2016 tarihinde yapılan 

değişiklik programlarımıza eklenmiştir.  

-2016 Dönemi 2.dönem Kurum geçici ve Gelir geçici beyannamelerine fatura çeşidi (Kağıt 

Fatura, E-Fatura, E-Arşiv) alanı eklenmiştir. Bu alanda e-fatura ve e-arşiv seçilmesi 

durumunda matbaa bilgileri girilmesi zorunlu değildir. KDV1 Beyannamesinin sonuç 

hesapları kulakçığına belge bilgileri eklenmiştir. Bu beyannameleri vermesi gereken 

mükelleflerin ve meslek mensuplarının güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) 

“Gerekli Programlar” bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir. 

 

Evrak detaylı standart muhasebe fişinden manuel düzenlenen evrak girişlerinden 

Beyannamede yer alacak olan belge tiplerinin okunması sağlanmıştır.  

Ctrl+Z veya Alt+C kısayolu ile evrak detaylarının oluşturulmasında Evrak tipi Satış Belgesi 

seçilerek Evrak cinsi Diğer ve Evrak adında belge tiplerinde yer alan türlerden biri 

seçildiğinde (bire bir yazıldığında), Beyannamede belge bilgileri otomatik 

güncellenebilecektir.  



 

 

 

Bu kapsamda, Beyannamede Belge bilgileri sekmesinden Belge bilgilerini güncelleme 

butonuna tıkladığınızda Muhasebe fiş detaylarından tiplerin otomatik oluşturulmasını 

sağlayabilirsiniz. 

 

 

2- 01.07.2016 tarihinden itibaren uygulanacak Yasal Parametrelerde; 01.01.2016’ya göre 

sadece kıdem tazminatı matrahı değişmiştir. Yeni kıdem tazminatı matrahı, 4.297,21 TL’dir. 

Bu değişiklik sadece aktif olan V15 program serimiz için, Yasal parametrelerde (116215) 

geçerlilik tarihi 01.07.2016 seçildikten sonra, “Dönemlik olarak değişen değerleri 

güncelle”  butonuna basılıp, seçimler yapıldıktan sonra güncellenebilecektir.  

3- Gönderilmiş Faturalar menüsünde Faturaya bağla seçeneği ile otomatik entegrasyon ve 

muhasebe fişine GİB Belge numarasının yazılmasına yönelik geliştirme programlarımıza 

eklenmiştir. 

Bu düzenleme için; 

Mikrokur programında e-fatura parametrelerinde (096158) Genel parametreler sekmesinde, 

 

“Satış faturası bağlamada belge no’ya GİB no” ata ve “Satış faturası yeniden 

entegrasyonunda fiş açıklamasında belge no kullan” parametreleri işaretli olmalıdır. 

 



 

 

 

 

Böylece e-fatura Satış Faturası yönetiminden GİB sistemine gönderildikten sonra , 

Gönderilmiş faturalar (360015)  menüsünden sağ tuş /operasyon “Faturaya bağla “ 

seçildiğinde, hem faturanın belge numarasına hem de otomatik faturanın tekrar 

entegrasyonu sağlanarak muhasebe fişi açıklamasında belge numarasının yazılması 

sağlanmıştır.  

 

 

e-faturaya  bağlama işlemi sonucu Satış faturasının belge numarasına ve entegrasyon 

sonucu oluşan muhasebe fiş açıklamasında e-fatura GİB numarası örneğini aşağıda 

görebilirsiniz: 

 

 



 

 

 

 

 

4-Personel puantaj kartlarında (112100) seçilebilen Eksik gün nedenlerinde revizyon 

yapılmıştır.  

 

5- e-Fatura satış faturalarında, aynı hizmet satırlarında birleştirme ve sorumluluk 

merkezi/proje kodu farklı olup olmasına yönelik birleştirme parametreleri e-fatura 

parametreleri (096158) menüsüne eklenmiştir.  

-Satışta Hizmet Birleştir  

-Hizmet Birleştirmede Sorumluluk Merkezi /Proje ayrımı yapmadan stok birleştir 



 

 

 

 

6-Genel amaçlı virman dekontu (043300) içerisinde kullanılan Cari hesap bakiye yuvarlama 

Ctrl+E uygulamasına Cari bakiye kriteri eklenmiştir.  

Eklenen kriter ile;  belirlenen değerin altındaki  bakiyesi olan cari hesapların, istenilen değere 

yuvarlanması sağlanmış olacaktır.  

Örneğin; 

31.06.2016 tarih sonu itibariyeler bakiyesi 1 TL’nin altındaki carilerin bakiyesini 0’a 

yuvarlama. 



 

 

 

7-Servis formunda (824055) detaylar bölümünde bulunan ekip bilgilerinin değiştirilebilmesine 

yönelik düzenleme yapılmıştır.  

8-Finansbank POS ödeme verisi işlenmesi (074030) menüsüne ait değişen dosya yapısı 

sonucu kredi kartı numarasına ait bilgilerin bulunduğu alanda düzenleme yapılmıştır.  

9- Alternatif Mizan parametreleri (083012) menüsüne, Alternatif şirketler bazında mizanlarda 

‘Açıklama’ alanı ve asıl hesap numarası alanları eklenmiştir. 

10- PDKS'den bilgi aktarımı(112400) menüsü ile yapılan PKDS aktarım formatında 101 ve 

102. alana eksik gün nedeni alanları ilave edilmiştir. Dosya formatının son haline F1 Yardım 

ekranından ulaşabilirsiniz. 

101 Eksik gün nedeni (Seçimli) 

102 Eksik gün nedeni 

 

11- Akaryakıt istasyonları yönetiminde Otomatik fatura oluşturma (Akaryakıt bilgileri alt alta) 

(148105) ekranından program içine bilgi alırken Depo no-Sorumluluk merkezi kodu-Proje 

kodu-ödeme günü değişkenlerinin eklenebilmesi sağlanmıştır. 



 

 

 

 

12- Fason hareket fişi (233010) iş emri seçim ekranında kapanmış iş emri dışındaki iş 

emirlerinin listelenmesi sağlanmıştır. 

13- Ürün reçetesi (231200) evrağında araya satır girme özelliği eklenmiştir. 

14- Akaryakıt modülünde aradaki bir vardiyanın tek başına açılıp sadece o vardiyada 

değişiklik yapılarak tekrar kapatılması sağlanmıştır. Böylelikle bütün vardiyaları açma süresi 

ve vardiya sonunda oluşan kasa hareketleriyle fatura dengelemede oluşan stok faturalarının 

değişmemesi sağlanmış olacaktır.  

İşlem sadece SRV için çalışır. Kabul/iptal edilecek vardiya tarihi ve numarası sorulmaktadır. 

15-Servis iş emri kartından (822440) manuel iş emri açılırken, ilgili makineye ait açık bir iş 

emri varsa, yeni  bir iş emri açılmasının engellenmesi sağlanmıştır. 

16- Fason evraklarındaki iş emri seçim ekranlarında, iş emri kartındaki Fason Var mı "Evet" 

olan iş emirlerinin listelenmesi talebi üzerine;  

 Program Akış parametreleri -> Üretim Parametreleri->”38-Fason evraklarında iş emri 

kartında fason olan iş emirleri seçilebilsin “ parametresi eklenmiştir. 

17- EnPOS kasalara stok kartı aktarımı (SQL online)(101760) stok kart ve barkod birim tanım 

değil ise program stok gönderimde Default ADET gönderilmesi sağlanmıştır. 

18-Satın alma taleplerinden sipariş evrağı oluşturma veya kapama operasyonunda (028004) 

/ operasyon sekmesinde Seçili satırlardan ithalat sipariş fişi oluşturma aşamasında daha 

sonra girilmek üzere ithalat kodu boş olarak ithalat sipariş fişi oluşturulabilirliği sağlanmıştır. 

19-Depolar arası sipariş fişi (022900) menüsünde dinamik alana teslim tarihi bilgisi eklenmiş 

ve ilgili evrakta F4 üst satırı kopyalama tuşu aktif hale getirilmiştir.  

 

20-Gelen havale (042310) ve Giden havale (042410) evraklarında seçilen banka hesabına 

ait bakiye bilgisinin sol altta yer alarak izlenebilmesi sağlanmıştır.  



 

 

 

21-Aktif iş emri operasyonları (230071) menüsünden “seçili iş emrinin operasyon 

tamamlama evrakını yap” seçeneğine işlem tercihleri eklenmiştir.  

Böylece sadece yapılan operasyonların evrakın içine taşınarak kaydedilmesi 

sağlanabilecektir. 

 

22- Teklif evrakları yönetimi menüsünden bağlantı /bağlantılı hareketler seçeneği ile, teklife 

bağlı iş emri varsa izlenebilmesi ve  detayına ulaşım  iş emrine bağlı servis formu varsa 

ayrıca izlenebilmesi ve erişimi sağlanmıştır.  

23- e-Fatura Yönetimi\Gönderilmiş faturalar (360015) ve e-Arşiv Yönetimi\Gönderilmiş 

faturalar (360016) menülerinde kullanıcı görünümleri ile ilgili değişikliklere ait tutulan 

dosyalarda düzenleme yapılmış ve görünüm dosyaları ayrıştırılmıştır.  

24-Turkcell Peros aktarımının yeni web versiyonuna ait  aktarımı için Turkcell - Pruva (Web 

Servis) Entegrasyonu (243102) menüsü eklenmiştir.  

25-Stok asorti tanıtım kartında (011750); asorti tanımı yaparken miktar yazılmayan renkleri 

asortiye dahil edilmemesi (örneğin;miktar yazılmayan renk satırlarının barkodunu 

oluşturulmaması) sağlanmıştır.  

26-Asorti detaylı stokların barkodlarının oluşturulması (019578) barkod oluştururken asorti 

tanımında seçilen renk ve bedenlere barkod oluşturması sağlanmıştır. 

27-Stok asorti tanıtım kartına (011750) “Asorti tanım kodu” eklenmiştir 

Stok barkod tanıtım kartına (011500) “Asorti tanım kodu” eklenmiştir. 

 



 

 

 

 

28-Beden tanıtım kartı (011730) ve Renk tanıtım kartı (011270);  kartlarında kırılımlar 

sekmesindeki açıklama alanında F10 ile daha önce girilen bilgilerin seçilebilmesi 

sağlanmıştır. 

29-Cari hesap ekstre föyü (041439) menüsü programlarımıza eklenmiştir. 

 

30-e-Defter Beratları oluşturulduktan sonra Kullanıcı/Grup hak tanımlama (501300) 

menüsünden kullanıcı özel kullanım tarihlerinin de kilitlenmesi sağlanmıştır.  

 

31- 5746 sayılı kanundan yararlanacak Arge Destek ve Tasarım personelleri  için yapılan 

uygulama değişikliği programlarımıza eklenmiştir.  

Doktoralı olanlar ile 5746 sayılı Kanun kapsamındaki temel bilimler alanlarından birinde en 

az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i, 

Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar 

için yüzde 90’ı ve 

Diğerleri için yüzde 80’i 

Bu kapsamda Yasal Parametreler (116215) menüsüne; 

5746 Yüksek lisans personeli yüzdesi 

 eklenmiştir. 

 

 



 

 

 

 

 

Personel sicil kartı -> Kimlik bilgileri -> Tahsili alanına “Fakülte/Lisans (Temel bilgi),Yüksek 

Lisans (Temel bilgi)” seçenekleri eklenmiştir. 

 

32-Firma tanıtım kartı (501110) mali yıl genel parametrelerden kullanım tarihleri 

kısıtlamasının sadece entegre evraklar için geçerli olmasına yönelik parametre eklenmiştir. 

Program akış parametreleri (091400) -> Genel parametreler -> 73 numara eklenmiştir. 

 

Bu parametre açıldığında, geçmişe dönük entegre olmayan tüm evraklar düzenlenebilir. 

Ek Not : Eklenen parametre aktif edilmeden, Evrak genel açıklama ve detay tanımları 

(099610) menüsünden istenen evraklar için tek tek “Kullanım tarihi kontrolü yapılmasın” 

parametresi ayrıca seçilebilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Teknik düzenlemeler 

-Aşağıdaki tablolarda, açıklama kolonlarında belirtilen değişikler yapılmıştır. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

19.07.2016 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, Web hizmetleri kullanıcı kaydı (504002) menüsünü 

açtıktan sonra Online hizmetler bitiş tarihinizin günün tarihi ve sonrası 

olduğunu teyit ediniz. 

 

 

Seri9000 için, 

https://drive.google.com/open?id=0B6vCDuACFmzyUGZSek5RR0hmUEE 

Standart Seri için, 

https://drive.google.com/open?id=0B6vCDuACFmzyU1JfVzEyNGpDMUE 

Ekonomik seri için, 

https://drive.google.com/open?id=0B6vCDuACFmzyTXZ1NHVTRllWUUk 

 

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. 

 

http://crm.mikro.com.tr/
https://drive.google.com/open?id=0B6vCDuACFmzyUGZSek5RR0hmUEE
https://drive.google.com/open?id=0B6vCDuACFmzyU1JfVzEyNGpDMUE
https://drive.google.com/open?id=0B6vCDuACFmzyTXZ1NHVTRllWUUk

