Değerli Datasoft Kullanıcısı;
16 Nisan 2012 tarihinde Datasoft Programlarının Seri_2012 Kurulum dosyaları yayınlanmıştır.
Kullanmakta olduğunuz Datasoft Uygulama Programının versiyonu Seri-2012 ise www.datasoft.com.tr
Internet sitemizdeki Abonelerimiz için Program Güncelleme bölümüne giriş yaparak Datasoft Seri 2012
Kurulumunu bu sayfa üzerinden yapabilirsiniz.
Önemli Not : Datasoft Yazılımın çalışmalarından haberdar olmak istiyorsanız lütfen e-mail adresinizi,
abonelerimiz için program güncelleme bölümünden program kurulumunu indirmek üzere Lisans
bilgilerinizi girdikten sonra gelen sayfanın sonundaki “Program arşivleri güncellendiğinde e-posta ile
haberdar olmak isterseniz e-posta adresinizi girip sağdaki düğmeyi tıklayınız.” alanına kaydediniz.
Datasoft Yazılım Seri_2012/03 Kurulumu ile Yayınlanan Güncellemeler
Genel Muhasebe Programı:
1. Banka Ekstre Đşlemleri bölümüne aşağıdaki bankalar için yeni formatlar tanımlandı:
a. 0205 Kuveyt Türk
Format: 2(PDF)
b. 0010 Ziraat Bankası
Format: 4(XLS)
c. 0062 Garanti Bankası
Format: 4(EML)
d. 0062 Garanti Bankası
Format: 5(HTML)
e. 0125 Eurobank Tekfen Format: 2(HTML)
f. 0071 TEB
Format: 5(HTML2)
2. Mizan raporlarının Excel dökümlerinde Firma Logosunun ve Kaşesinin döküme eklenipeklenmeyeceği seçeneği eklendi.
3. Kurumlar Vergisi Beyannamesine ait XML dosyasının versiyonu KURUM_13 güncellemesine
uygun hale getirildi. Bilgi Notu: Kurumlar Vergisine tabi mükellefler için Kesin Mizan
Bildirimini düzenlemeden önde, Genel Muhasebe Programı Hesap Planı Đşlemleri Menüsü Ana
Hesap Tek Düzen Kontrolü yapmayı ve bu kontrolde çıkan uyarı mesajındaki hatalı hesap planı
kayıtlarını düzeltmeyi ihmal etmeyiniz.
4. Kurumlar Vergisi için kullanılan B99 Bilanço Dipnot tanımı güncellendi. Hesap planı işlemleri
Mali Tablo tanımları, Bilanço Tanımı bölümünde Bilanço No alanında B99 Bilanço Dipnot
tanımı seçildiğinde F7 Tanımı güncelle ile mevcut tanımınız silinip varsayılan tanım otomatik
olarak tanımınıza aktarılacaktır. F8 Tanım Al seçeneği ile de mevcut bir firmadaki dipnot tanımı
firmanızın tanımına kopyalanacaktır.
5. Muhtasar Beyanname XML dosyası versiyonu MUH_16 güncellemesine uygun hale getirildi.
6. BBS (Büro Bilgi Sistemi) programını kullanan ve mükelleflerinin kiraladıkları gayri menkullerle
ilgili bilgileri güncelleyen kullanıcılarımız için, gayri menkul sahiplerine ait bilgilerin muhtasar
beyannamesi Tablo 3'e otomatik aktarımı sağlandı. Bu konudaki kullanıcı bilgilendirme notuna
http://www.datasoft.gen.tr/swap/kira_klavuz.pdf bağlantısından ulaşabilirsiniz.
7. Muhtasar beyannamesi Tablo 3 - Ödemeler Listesi beyannamenin grafik dökümüne eklendi.
Dolayısıyla hem beyanname işlemleri sırasında incelenmesi hem de yazdırılması sağlandı.
8. Gelir Vergisi ve Geçici Vergi beyanname tanımları için kullanılan ilk değer dosyası güncellendi.
Ayrıca tanımın yapıldığı sayfaya "[F7] Tanım Güncelle" opsiyonu hazır tanımların otomatik
alınması sağlandı.
9. Mali tabloların excel dökümlerine "Logo eklensin mi" ve "Kaşe eklensin mi" seçenekleri eklendi.
Bu opsiyonlara evet denmesi halinde, parametreler menüsünde işyeri bilgileri kısmında girilen
logo ve kaşe döküme eklenmektedir.
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Đşletme Defteri programı:
1. Muhtasar Beyannamesine ait XML dosyasının versiyonu MUH_16 güncellemesine uygun hale
getirildi.
2. BBS (Büro Bilgi Sistemi) programını kullanan ve mükelleflerinin kiraladıkları gayri menkullerle
ilgili bilgileri güncelleyen kullanıcılarımız için, gayri menkul sahiplerine ait bilgilerin muhtasar
beyannamesi Tablo 3'e otomatik aktarımı sağlandı.
3. Muhtasar beyannamesi Tablo 3 - Ödemeler Listesi beyannamenin grafik dökümüne eklendi.
Dolayısıyla hem beyanname işlemleri sırasında incelenmesi hem de yazdırılması sağlandı.
4. Gelir Vergisi ve Geçici Vergi beyanname tanımları için kullanılan ilk değer dosyası güncellendi.
Ayrıca tanımın yapıldığı sayfaya "[F7] Tanım Güncelle" opsiyonu hazır tanımların otomatik
alınması sağlandı.
Personel Bordrosu programı:
Datasoft Yazılım, Personel Bordrosu Programı Kanuni Raporlar bölümünden çalışan;
• Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML dosyasını
gönderme,
• Gönderilmiş ve onaylanmış Aylık Prim ve
Hizmet Belgelerinin PDF dosyalarını indirme
(Ay içerisinde birden fazla gönderilmiş ve
onaylanmış Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
olmasını durumunda tümünü toplu olarak
indirme),
• Aylık Prim ve Hizmet belgelerine ait Tahakkuk
Fişlerinin PDF dosyalarını indirme ve belirlenen
bir klasöre kaydedilmesini sağlayan ;
Datasoft Bildirge Đndirme Eklentisi kullanıcılarımızın
hizmetine sunulmuştur

KOBIPack Programında:
1. Cari raporlara, mutabakat mektubu seçeneği eklendi. Ayrıca mutabakat mektubunda kullanılmak
üzere, Firma bilgileri girişine kaşe ve logo bilgisi, adres bilgilerine de faks ve e-mail bilgisi
girilmesi sağlandı.
2. Firma genel parametrelerine kesinleştirme tarihi eklendi. Bununla ilgili olarak, kesinleştirme
tarihi öncesine belge (fatura, makbuz, fiş vb.) girişi ve girilen belgelerin değiştirilmesi, iptal
edilmesi engellendi.
3. Excel fatura export dosyasına başlık satırı eklendi.
4. Kur tablosu yeniden düzenlendi. Döviz kodlarına merkez bankası kodu girilme imkanı ve TCMB
Internet sitesinden döviz kurlarının program tarafından online alınabilmesi imkanı sağlandı.
5. Ayrıca genel kur dosyası klasik ticari sürüm ve genel muhasebe programı ile ortak olacak şekilde
yeniden düzenlendi.
6. Yeni firma tanımlamada örnek liste ve form tanımlarının otomatik oluşturulduğu "dta" dosyaları
revize edildi. Ayrıca liste/form tanım parametrelerinin örnek listelere göre oluşturulması ve örnek
belge tipi tanımlarının da otomatik oluşturulması için iki adet yeni "dta" dosyası oluşturuldu.
7. Kullanıcı tarafından metin şeklinde girilen açıklama gibi bazı alanlara F1 şablon penceresi
uygulaması gerçekleştirildi. Bu alanlara girilen bilgiler tüm firmalar için geçerli olabildiği gibi
firmaya özel de olabilmektedir. Buradaki seçenekler tamamen kullanıcı tarafından girilmekte
istendiğinde silinmekte yada değiştirilmektedir.
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8. BBS (Büro Bilgi Sistemi ) Programı:
1. Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında, Müşteri Bilgilerinin kaydedildiği
bölüm içerisine, müşteriye ait tüm kiralık işyerleri bilgilerinin kaydedildiği Kira Bilgileri sekmesi
eklenmiştir. Bu sekmede;
o Kiralanan Đşyerinin Kodu ve Adı
o Đşyerinin açık adresi
o Đşyerinin Türü
o Kiranın ilk başlangıç tarihi
o Kira Sözleşmesinin süresi
o Kira Feshedildiğinde Fesih Tarihi
o Kira tutarının Stopaja mı, KDV’ ye mi tabi olduğu ve oranı
o Kiranın Muhasebede kaydedileceği hesap, işletme ve BBS Programında KDV grubu
o Kiralanan yerin sahiplerine ait bilgiler
o KDV veya Stopajın kaydedileceği muhasebe hesaplarının seçimi bölümleri eklendi.
2. Entegrasyon bölümüne ise tanımlı tüm kiralık yerlerin listelenmesi, kira bitiş tarihleri, kira
tutarı, stopaja tabi ise stopaj tutarı, KDV ye tabi ise KDV tutarı ile Kiralanan yer sahibine
ödenecek tutarın gösterilmesi sağlandı. Bu alanda kiralık yerlerin tümünü aynı anda veya seçerek
muhasebe, işletme veya BBS programına gider kaydı oluşturma seçeneği eklendi.
3. Beyanname Kontrol Đşlemleri bölümünde Beyanname Dönem Sonu (Ay/YIL) seçeneğine
göre oluşturulan beyanname kontrol işlemlerinin eksikleri fark edilerek, bu soru Beyanname
Verilen Ay (AY/YIL) olarak değiştirilmiş ve kontrol işlemi de yeni soruya uygun olarak
yeniden düzenlenmiştir. Bunun nedeni kısaca açıklamak gerekirse; Gelir Vergisi
Beyannamelerinin kontrolünü yapmak için Beyanname Dönem Sonu olarak 12/YYYY
girildiğinde o döneme ait beyannamenin verilip verilmediği kontrol edilmekteydi. Halbuki Mart
ayında verilmesi gereken beyannameler içerisinde kontrolünün yapılmasının daha doğru olacağına
kanaat getirilerek mükellef türlerine göre beyannamelerin verilecekleri aylar program içerisinde
belirlenerek, Beyanname Verilen Ay kısmına 03/2012 tarihi yazılıp buna göre kontrol
edildiğinde Gelir Vergisi beyannamelerinin, 02/2012. aya ait KDV Beyannamelerinin, 02/2012
aya ait Aylık Muhtasar Beyannamelerinin, bir önceki aya ait Form Ba ve Form Bs Bildirimlerinin
verilip-verilmediğinin kontrolü yapılmaktadır.
Tüm Programlarda:
1. Programlardan Yazıcıya döküm alınmak istendiğinde Yazıcı <Yazıcı Adı> Hazır mı? Satırında
yazıcı seçmek için F1 fonksiyon tuşuna basıldığında açılan yazıcı seçim diyalog penceresi
Windows ekranı olarak iki sayfa halinde yeniden düzenlendi. Açılan bu diyalog penceresinde
tanımlı yazıcıların seçilmesi de sağlandı.
Bilgilendirme Notu:
1. Kullanıcılarımız tarafından Datasoft Yazılım e-posta adresine iletilen yeni Banka Ekstre
formatları ayda bir kez düzenlenip yayınlanmaktadır.
2. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) e-beyanname sitesinden onaylanmış Aylık Prim ve Hizmet
Belgelerinin otomatik indirilmesi ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programı üzerinden kontrol
edilmesi çalışmamız devam etmektedir.
3. GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) yayınladığı 413. sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile tüm
mükellefler için verilme zorunluluğu getirilen Mükellef Bilgileri Bildiriminin çalışmaları devam
etmektedir. Mükellef Bilgileri Bildirimi konusunda Gelir Đdaresi Başkanlığının duyuru ve
önerilerinin bir kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
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Mükellef Bilgileri Bildirimi:
1. Bu bildirim 2012 yılından başlanmak üzere Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri için her sene
01 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında verilecektir.
2. Bildirimi Merkez ve şubeler için ayrı-ayrı verilecektir.
3. GIB yayınladığı duyuru ile şöyle demektedir: “413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliğine İlişkin Duyuru
24-01-12 09:46 20.01.2012 tarihli
Resmi Gazete' de yayımlanan 413 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği ile 1 Nisan 2012 tarihi itibariyle faal olan kurumlar vergisi,
ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai
kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükelleflere Mükellef
Bilgileri Bildirimi verme zorunluluğu getirildiğinden, söz konusu
mükelleflerin bildirimde yer alan işyeri adres bilgileri alanları
doldurma aşamasında zorluk yaşamamaları amacıyla işyerlerine ait
Ulusal Adres Veri Tabanına uygun adres bilgileri ile adres
numaralarını İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü'nün
https://adres.nvi.gov.tr
Internet
adresinden,
belediyelerden, il/ ilçe özel idarelerinden veya bağlı olunan il /
ilçe
nüfus
müdürlüklerinden
öğrenmeleri
gerekmektedir.
Bununla
birlikte, söz konusu bildirimin verileceği son gün olan 31.05.2012
tarihi itibariyle bildirim veremeyen mükelleflere cezai yaptırım
uygulanacağından, bulunduğu mahalde henüz numaralama işlemi yapılmamış
veya adres numarası tespit edilemeyen işyerleri için bir an önce
belediye / il-ilçe özel idarelerine başvuru yapılarak Ulusal Adres
Veri Tabanına uygun adres bilgileri ile adres numaralarının tespit
edilmesinin sağlanması tavsiye olunur.”
4. Gelir Đdaresi Başkanlığı 04/04/2012 tarihinde Mükellef Bilgileri Bildirimi konusunda kılavuz ve
sunum yayınlamıştır. Adı geçen kılavuza;
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mukellefbilgileribildirimi/mukellefbilgileribildirimi.html
bağlantısından ulaşmanız mümkündür.
5. Meslek Mensupları muhasebe işlemlerini yürüttükleri firmaların mükellef bilgileri bildirimini
kendilerine ait kullanıcı kodu ve şifresi ile bağlanarak yapabilecekleri gibi, müşterilere ait
Internet Vergi Dairesi için alınmış kullanıcı Kodu ve şifresi ile de bağlanıp yapabileceklerdir.
6. Mükellef Bilgileri Bildiriminde sorun yaşanmaması için Gelir Đdaresi Başkanlığının önerisi
şunlardır;
a. Adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanında kayıtlı olması ve bu veri tabanındaki 10 haneli
Ulusal Adres veri numarasının bilinmesi,
b. Mükelleflerinize ait Ulusal adres veri numarasını öğrenmek için
https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulama.aspx
Sayfasına bağlanıp, kendi TC Kimlik numaranızı kullanarak adres bilgilerini girip o
adrese ait numarayı öğrenmeniz mümkündür.
c. Gelir Đdaresi Başkanlığında kayıtlı Mükellefe ait faaliyet kodunun, mükellefin yaptığı işe
uygun olması ve NaceRev2 Altılı_Kod tablosuna bu kodun bulunması,
d. Mükellefin farklı faaliyet kodları mevcut ve muhasebe kayıtları farklı ise Gayri Safi
Hasılanın ayrı-ayrı bilinmesi,
e. Mükellefe ait Elektrik Abone numaraları ile Doğalgaz Abone numaralarının bilinmesi,
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