15xx VERSİYONU 08.05.2018 TARİHLİ SÜRÜM İÇERİĞİ
1. İade faturalarında e-Fatura tipi olarak ‘Temel fatura’ olmak zorunluluğu GİB tarafından
getirilmiştir.
Programlarımızda yapılan güncellemeyle, satış faturası oluşturulurken, faturanın tipi iade
seçildiğinde detaylar sekmesinde ‘e-Fatura tipi’ alanı ‘Temel’ olarak otomatik gelecektir.
Bu sayede iade faturalarınızın gönderimi sırasında uyarı almayacaksınız ve faturayı
düzeltmek zorunda kalmayacaksınız.

2. 487 nolu tebliğ taslağı aynen yayınlanması durumunda e-İrsaliye kullanımı zorunlu hale
gelecektir. Taslak ile, E-Fatura kullanıcılarına 1.1.2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye
zorunluluğu getirilmektedir.
Mevcut mevzuatta firmalar isteğe bağlı olarak e-İrsaliye uygulamasına geçebilmektedir.
İsteğe bağlı olarak e-İrsaliye uygulamasına geçen e-Fatura mükelleflerinin listesine
http://www.efatura.gov.tr/eirsaliyekayitlikullanicilar.html linkinden ulaşılabilir.
e-İrsaliye aktivasyonunun satın alınması ve kullanımı ile ilgili dokümana
https://drive.google.com/open?id=1w4wWO1K2KaFGiYyePJSuj096o-ZxFlFP linkinden
ulaşabilirsiniz.
3. Defter-Beyan sistemi ile entegrasyonu ile ilgili iyileştirmeler ve geliştirmeler yapılmıştır.
Entegrasyon için, gerekli bilgilerin olduğu dokümana
https://drive.google.com/open?id=1E_9WZxrkB4GkfN-yxytokKbwbzrWlOD6 linkinden
ulaşabilirsiniz.
a. ‘Serbest Meslek Defteri’ hariçindeki mükellefleri için, ‘İşletme Defteri’, ‘Çiftçi İşletme
Defteri’, ‘Basit Usul’ defter tiplerini oluşturabilme imkanı sağlanmıştır.
Eğer bu alan tanımsız bırakılırsa, işletme/serbest meslek hareket girişlerinde defter
beyan için eklenen kolonlar ve kontroller çalışmayacaktır. Aynı VKN’ye sahip birden

fazla defter olması mümkündür (‘Serbest Meslek Defteri’ ile birlikte ‘İşletme Defteri’
tutmak zorunda olan mükellefler) tüm defterlerinin ‘Defter beyan’ sistemine entegre
edilmesi sağlanmıştır.

b. Noterler birliği şifreniz tanımlandıysanız, Gelir/Gider hareketleri menüsüne eklenen
‘TCKN VKN’ kolonu ile, önceden kartını açmadığınız firmaların VKN/TCKN’lerini yazıp
kayıtlarına ulaşıp, cari kart oluşturabilme özelliği eklenmiştir.

c. Cari hesap tanıtım kartına (041110) ‘Vergi dairesi kodu’ alanı eklenmiştir. Cari kartını
açmış olduğunuz alıcı/satıcılar için vergi daire kodunu tanımlayabilirsiniz.
4. Personel sicil kartları (111100) / Personel kimlik bilgileri menüsündeki tabi olduğu kanun
alanına 17103, 27103, 37103 teşvik kanunları eklenmiştir. Teşvik kanunlarının faydasının
tamamı iş verene olacaktır. Muhasebe entegrasyonu sırasında oluşan kayıtta teşvik
değerlerine göre fiş oluşacaktır.

08.05.2018 tarihli ve 15.19c 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 0850 225 10 10 numaralı telefonumuzu aradıktan sonra önce 1’i
ardından 3 ‘ü tuşlayarak bilgi edinebilirsiniz.

Series 9000
Seri9000_v15xx_Server_Setup.exe için, https://we.tl/gcPahVBeuQ
Seri9000_v15xx_Client_Setup.exe için, https://we.tl/MK0hgZfV5J
Seri9000_v15xx_Buro9000_Setup.exe için, https://we.tl/7p6snOYo8C
Seri9000_v15xx_eDefter_Setup.exe için, https://we.tl/wQXvWjunpw

Standart Seri
Standard_v15xx_Server_Setup.exe için, https://we.tl/DK5xXjtvUR
Standard_v15xx_Client_Setup.exe için, https://we.tl/xlhD1b6qoR
Standard_v15xx_MikBuro_Setup.exe için, https://we.tl/8KXA3SPMQt
Standard_v15xx_eDefter_Setup.exe için, https://we.tl/W5iAaApnz2

Ekonomik Seri
Ekonomik_v15xx_Server_Setup.exe için, https://we.tl/iWmOCHFkkL
Ekonomik_v15xx_Client_Setup.exe için, https://we.tl/D35DlJkN8d
Linklerinden kullanmış olduğunuz seriye ait kurulum programlarını indirebilirsiniz.

Uygulamalar hakkında detaylı bilgi, soru ve ek bilgi talepleriniz için 0850 225 10 10
numaralı telefonumuzdan destek hattımıza ulaşabilir veya crm.mikro.com.tr
adresimizde destek sekmesinden maillerinizi bize iletebilirsiniz.

Retail ürünlerimizi (Mikshop, Mikroshop) Yeni Nesil ÖKC ile kullanıcılarımız, POS Setup
kurulum dosyasını, linkinden indirebilirsiniz.
https://we.tl/SmpAmaK3CA

Teknik düzenlemeler
Tablo (Tables), görünüm (views), fonkiyon (functions), stored prosedure
değişikliklerinin yer aldığı Teknik düzenlemeleri, aşağıdaki linkte yer alan dokumandan
inceleyebilirsiniz.
https://drive.google.com/open?id=1wGF1O7G4BHXCa7qjP050jHlnASa4TG4m

