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05.05.2007 tarih ve 26513 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 04.04.2007
tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası
ve Yeni Kuruşta yer alan “yeni” ibareleri 01.01.2009 tarihinden itibaren
kaldırılmıştır.
Yeni Türk Lirası banknotların ve madeni paraların, 2009 yılı boyunca
Türk Lirası banknot ve madeni paralarla birlikte tedavülde kalması ve
2009 yılının sonunda tedavülden kaldırılmasına ilişkin hususların
belirlendiği; TC Merkez Bankası ilanı 08.05.2007 tarihli, Hazine
Müsteşarlığı Tebliği ise 22.08.2008 Resmi Gazetelerde yayımlanmıştır.
01.01.2009 tarihinde “Yeni” ibaresi kaldırılarak dolaşıma çıkarılacak
olan Türk Lirası banknotlar ile birlikte 01.01.2009 ile 31.12.2009
tarihleri arasında tedavülde kalacak olan Yeni Türk Lirası banknotların
tedavülde kalma süresi 31.12.2009 günü sona erecektir.
TL’ye geçiş ile ilgili Netsis ürünlerini etkileyen
hakkında aşağıda detaylı bilgiler verilmiştir.

temel

konular

1. TL’ye Geçişle Đlgili Hatırlatmalar
Temelset ve Personel programlarında, genel olarak hangi uygulamaların
yapılacağının
belirtildiği
Parametre
tanımlarında,
para
birimi
sorgulanmaktadır.

Şekil 1 Temelset Parametre Tanımları

Şekil 2 Personel Programı Parametre Tanımları

Bu alana girilen para birimi programımızda desteklenmektedir. Bu durumda
2009 yılında oluşturulan yeni yıl şirketinde “para birimi” parametresi
TL ve Kr olarak değiştirilmelidir; 2008 şirketinde ise herhangi bir
değişiklik yapılmamalıdır. Bu düzenleme sonucunda yeni yıl şirketinde;
•

Dizayn modulunden düzenlenecek tüm belgelerde (fatura, gider
pusulası, ücret bordrosu, vb.) yazı ile toplam alanlarına gelecek
olan deger, para birimi parametresine göre gelecektir.
 Dizayn modulunden yapılan dizaynlarda para biriminin basıldığı
aşağıdaki alanlar, “para birimi” parametresine göre deger
getirilmektedir, dolayısıyla dizaynlarınızda aşağıdaki alanlar
kullanılıyor ise değişiklik yapılmasına gerek yoktur.



Para birimlerinin dizayn girişindeki “başlık” veya “açıklama”
tipleri
ile
basıldığı
durumlarda;
başlık
veya
açıklama
bilgisindeki
“YTL”
ifadesi
yerine
“TL”
ifadesi
kullanılmalıdır.

Şekil 3 Dizayn Kayıtlarının yapıldığı ekran


Özel

dizayn

(fatura,

barkod,

NetPos,

dekont

vb

dizaynlar)

kullanan
müşterilerimiz,
eger
dizaynlarında
YTL
ifadesi
basılıyorsa ve parametrelerdeki para birimini değiştirdikleri
halde basılan formlarında para birimi değişmedi ise; program
ile ilgili yardım alınan destek birimlerinden, bu dizaynlarının
güncellenmesini talep edebilirler. Kullandığınız dizaynın özel
bir dosya olup olmadığını anlayabilmek için ana menu - yardım
menusundeki
dosya
sürümlerini
incelediğiniz
programımızı
kullanarak dizayn dosyanızın yanında bulunan - -ikonunun olup
olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu ikon, dosyanızın özel
olduğunu ifade etmektedir.

Şekil 4 Netsis’te kullanılan dosyaların sürümlerinin incelendiği ekran

•

2008 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olmakla birlikte, 1 Ocak
2009 tarihinden sonra verilecek (KDV, Muhtasar, Geçici Vergi ve
Gelir
Vergisi
vb.)
beyannameler
para
birimine
göre
düzenlenecektir.




Buna göre beyannamelerin alınacağı 2008 yılı şirketinde para
birimi parametresi, beyannameler alınırken “TL” olarak
değiştirilip XML dosyalarını oluşturabilir. XML dosyaların
oluşturulmasından
sonra
parametre
eski
haline
getirilmelidir.
Bu
şekilde
parametre
değişikliği
yapmak
istemeyen
müşterilerimiz
ise
4.0.13
setiyle
uyumlu
olan
son
muhasebe.dll dosyasını güncellemeleri durumunda; sirket yılı
2009 dan küçük olan şirketlerine giriş yaptıklarında
beyannamelerin
ön
sorgularında
para
birimi
bilgisi
sorgulanacaktır. Burada seçilen para birimine göre XML lerin
oluşması sağlanacaktır.

Şekil 5 Beyannamelerin alındığı ön sorgu ekranı

•

Dekont, Kasa, Çek, Senet modüllerinde program tarafından basılan

•
•
•

•

standart basımlar para birimine göre düzenlenecektir.
Mektup basımında yazı ile toplam bilgisi para birimine göre
gelecektir.
1.1.2009
tarihinden
itibaren
kredi
sözleşmeleri
TL
olarak
düzenlenecektir. Mevcut sözleşmeler geçerliliğini koruyacaktır.
Ödeme
talimatlarında
bir
değişiklik
olmayacaktır.
1.1.2009
tarihinden
itibaren
tüm
kayıt
ve
belgeler
para
birimi
parametresine göre gösterilecektir.
Yeni yıl şirketinde etiket basımlarında para birimi parametrede
yazılan değere göre gelecektir.

Notlar:
• Vergilendirme
dönemi
normal
olan
mükellefler
1
Ocak
2009
tarihinden itibaren muhasebe kayıtlarını Türk Lirası ve Kuruş
olarak yapacaklardır. Maliye Bakanlığı’nca özel hesap dönemi tayin
edilen mükellefler ise 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle geçici
mizan çıkartarak mizanda yer alan hesaplardaki para birimini Türk
Lirası ve Kuruş olarak düzeltecekler ve 1 Ocak 2009 tarihinden
itibaren de muhasebe kayıtlarını Türk Lirası ve Kuruş olarak
yapacaklardır.
• Türk Lirası’na geçişle birlikte döviz ve efektif kurlarının
gösteriliş biçimi veya değerinde herhangi bir değişiklik söz
konusu olmayacak; yalnızca para biriminin ismi değişecektir.
• Giriş tarihi 1 Ocak 2009 tarihinden önce veya sonra olan ve aynı
değer ölçüsünde Yeni Türk Lirası ya da Türk Lirası olarak
düzenlenen bir çek/senet, 1 Ocak 2009 tarihinden önce ibraz
edilirse, Türk Lirası henüz tedavülde olmadığından Yeni Türk
Lirası olarak kaydedilebilir ve basımı yapılabilir; 1 Ocak 2009
tarihinden sonra ibraz edilirse yeni yıl şirketinde Türk Lirası
olarak kaydedilmelidir.
• 1 Ocak 2009 tarihi itibarıyla Banka kayıtlarında, Yeni Türk Lirası
üzerinden düzenlenen tüm hesaplar tutarda herhangi bir değişiklik
olmaksızın doğrudan Türk Lirası’na dönüştürülecektir. Bununla
birlikte, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yeni yapılacak işlemler
Türk
Lirası
üzerinden
kaydedilecektir.
Dolayısıyla,
Banka
kayıtlarında
herhangi
bir
değişiklik
yapılmasına
gerek
olmayacaktır.

