
 

 

15xx Versiyonu 22.10.2018 Tarihli 15.20a Sürüm İçeriği 
 

 

 
1. Yerli Malı Etiket Yönetmeliği ile İlgili Düzenlemeler Yapılmıştır. 

 

 
 

a. Stok tanıtım kartı pozisyon bayrakları sekmesine “Menşei ülke” alanı 
eklenmiştir. Alanın varsayılan değeri “Yerli” yerli üründür, yabancı ürünler için 
manuel veya Db EXIM kullanılarak “Yabancı” olarak değiştirilmelidir. 



 

 

 
b. Stok tanıtım kartındaki grup tanıtım kodları sekmesine “Menşei” alanı 

eklenmiştir. İlgili alandan üretilen ülke seçilebilecektir. 
 

c. Barkod etiket tasarımı (102300) menüsünde “yerli üretim” görselinin kullanımı, 
son fiyat değişiklik tarihinin tespiti için, 
https://drive.google.com/open?id=1yzmUSVRVwiBDXyB9YuVaxvOrG8Nw-
C9M linkteki dokümandan yararlanabilirsiniz. 

 
 

 
 



 

 

2. E-Mikro İşlemler altına “e-Müstahsil Makbuzu Yönetimi” menüsü eklenmiştir. Bu 
sayede özel entegratör olarak Mikro Yazılım kullanılmak şartıyla müstahsil 
makbuzlarınızı elektronik olarak gönderebileceksiniz. 
 
a. Müstahsil Makbuzları (Müstahsil Alış Faturaları) Yönetimi (368040) menüsü 

kullanılarak programda müstahsilden alış faturası (müstahsil makbuzu) olarak 
kaydettiğiniz evrakları elektronik olarak gönderebilirsiniz. 

 
b. Gönderilmiş e-Müstahsil Makbuzları (Müstahsilden Alış Faturaları) (368041) 

menüsünden göndermiş olduğunuz e-Müstahsil makbuzlarının takibini 
yapabilirsiniz. 

 

Uygulama için; 
https://drive.google.com/open?id=1dJDMf7AF0NsvtPu1r9svZpA81DUoSyxB   linkteki 
dokümandan yararlanabilirsiniz. 

 

 
3. e-Defter görüntülerinde kullanılan Gelir İdaresi Başkanlığı logosu; 

Bakanlığın adının “T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değişmesi 
nedeniyle yevmiye ve kebir beratlarında  değiştirilmiştir. 

 



 

 

 
 

 
4. E-Defter beratlarında yer alan telefon numaralarının 10 hane olarak oluşturulması 

kontrolü eklenmiştir. 

 

5. Kurumlar Geçici Vergi e-Beyannamelerinde yapılan düzenlemeler programa 
eklenmiştir.  

 

 
 

a. Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesinde, Kurum Geçici ve Gelir Geçici 
beyannamelerinde yapılan değişiklikler programlarımıza eklenmiştir. 
 
Firma tanıtım kartındaki kanunen kabul edilmeyen gider hesap kodları bölümünden 
kullanmış olduğunuz hesapları tanımlayınız. Kanunen kabul edilmeyen giderlere 
“7143 sayılı kanun kapsamında oluşan KKEG” türü ilave edilmiştir. 
 



 

 

 
 

b. Zarar dahi olsa indirimler sekmesinde bulunan 7143 sayılı kanuna ait tür kodları 
geçersiz hale geldiği için kaldırılmıştır. 

 

6. www.gib.gov.tr adresinde yapılan değişikler nedeniyle, İnternet vergi dairesi (Yeni) 
(089001) menüsünde düzenlemeleri yapılmıştır. 

 

 
7. www.sgk.gov.tr adresinde yapılan değişikler nedeniyle, e-Bildirge Yönetimi 

(114968) menüsünde düzenlemeler yapılmıştır. 
 
 



 

 

 
 

8. Sosyal Güvenlik Kurumunun “Belge türleri” değişiklikleri programlarımızda 
güncellenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22.10.2018 tarihli ve 15.20a 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/t-Q567dzMqwn 

Seri9000_v15xx_Client_Setup.exe için,  https://we.tl/t-J5l2DgHJ3b 

Seri9000_v15xx_Buro9000_Setup.exe için, https://we.tl/t-xN9tJvnX7o 

Seri9000_v15xx_eDefter_Setup.exe için,  https://we.tl/t-9gMH8MpHGi 

 

Standart Seri 

Standard_v15xx_Server_Setup.exe için,  https://we.tl/t-2q4x22K0HB 

Standard_v15xx_Client_Setup.exe için,  https://we.tl/t-hBWSJJkbIw 

Standard_v15xx_MikBuro_Setup.exe için,  https://we.tl/t-jNwJJPWaCM 

Standard_v15xx_eDefter_Setup.exe için,  https://we.tl/t-LangZQo9QS 

 

Ekonomik Seri 

Ekonomik_v15xx_Server_Setup.exe için,  https://we.tl/t-O7f5d7rWX0 

Ekonomik_v15xx_Client_Setup.exe için,  https://we.tl/t-QBlHeDezsz 

 

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, aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. 

https://drive.google.com/open?id=1jj_4bHsEBdC7lS9Y4EPbJn-eJ9mvtA-a 

 

Teknik düzenlemeler  

Tablo (Tables), görünüm (views), fonksiyon (functions), stored prosedure 
değişikliklerinin yer aldığı Teknik düzenlemeleri, aşağıdaki linkte yer alan dokumandan 
inceleyebilirsiniz.  

https://drive.google.com/open?id=1OUcqHnIfia1VjTWunkrrSxTN8bJVSGX0 

 


