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PAY SAHİPLERİNE DUYURU 

 
 
 
28.01.2004 tarih ve 5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun” ile 
01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin para biriminin ismi Yeni 
Türk Lirası (YTL), alt birimi ise Yeni Kuruş (YKr) olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanunun 3 üncü 
maddesinde; kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki 
muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında “Türk 
Lirası”na veya “Lira”ya yapılan atıfların, 2. maddede belirtilen değişim oranında “Yeni Türk Lirası”na 
yapılmış sayılacağı ve bu çerçevede hisse senetlerinde de “Türk Lirası”na veya “Lira”ya yapılan atıfların 
da 2. maddede belirtilen değişim oranında “Yeni Türk Lirası”na yapılmış sayılacağı konusu 
düzenlenmiştir. 
 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 sayılı Kanun ile de hisse 
senetlerinin itibari değeri en az 1 YKr olarak düzenlenmiş ve Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na eklenen 
Geçici Madde 1 hükmü ile, hisse senetlerinin nominal değerlerinin “Yeni Türk Lirası”na uyumlu hale 
getirilmesi için Şirketlere 31.12.2009 tarihine kadar süre verilmiştir. Şirketimiz’in 24.05.2006 tarihinde 
yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ana sözleşme değişlikliği gerçekleştirilerek; pay sayısı 
azaltılmış ve 01.01.2005 tarihinden önce tedavülde bulunan 1.000 TL nominal değerli hisse senetlerinin 
10 adedinin itibari değeri 1 YKr olarak belirlenmiştir. 
 
Diğer taraftan, 05.05.2007 tarihli “Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin 
Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”nın eki Karar ile Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan YTL ve YKr’de yer alan “Yeni” ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden 
itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlanmıştır. 
 
Bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.08.2008 tarih 2008/32 sayılı haftalık bülteninde; 
 
Anılan Bakanlar Kurulu kararına göre, 1.1.2009 tarihinden itibaren, “Yeni Türk Lirası”ndan “Türk Lirası” 
uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen 01.01.2005 
tarihinden önce tedavülde bulunan TL olan eski senetlerin, nominal değeri “Yeni Türk Lirası” (“Yeni Türk 
Lirası” uygulaması kalktıktan sonra “Türk Lirası”) olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse 
senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi “Türk 
Lirası” olduğunun belirlenmesi ve bu hususta yatırımcıların dikkatli olması gerekliliği belirtilmiştir. 
 
Bu nedenle, “Yeni Türk Lirası”ndan “Türk Lirası” uygulamasına geçildiğinde; sayın pay sahiplerimizin 
ellerinde bulunan ve nominal değeri halen 01.01.2005 tarihinden önce tedavülde bulunan TL olan eski 
tertip senetlerin nominal değerinin; YTL olup da 01.01.2009 tarihinden itibaren “Y” ibaresi kalkacak olan 
(değişim oranı uygulanmış) senetler ile karıştırılmaması konusunda tedbirli olmaları gerekmektedir. 
 
Elinde fiziki hisse senedi bulunduran hissedarlarımızın hisse senetlerinin üzerindeki 1.000 TL nominal 
değer eski “TL”olarak yer aldığından, hisselerinin kaydileştirilmesi sırasında 5083 sayılı Kanun 
kapsamında YTL’ye dönüşüm için gerekli hesaplama yapılacaktır. Şirketimiz paylarının 01.01.2005 
öncesindeki 1.000 TL nominal değeri 01.01.2009 tarihine kadar 10 adet 1.000 TL = 1 YKr, bu tarihten 
sonra ise 10 adet 1.000 TL = 1 Kr nominal değer üzerinden “Türk Lirası” olarak izlenecektir. 
 
 
Pay sahiplerimizin bilgilerine saygıyla sunulur. 
 
 
 
  
 
 


