
İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’DEN DUYURU 
 
Sayın Yatırımcı, 

 
Bilindiği üzere 5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Para Birimi Hakkında Kanun” 
(5083 sayılı Kanun) ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin para biriminin ismi “Yeni Türk 
Lirası (YTL)”, alt birimi ise “Yeni Kuruş (YKR)” olarak tanımlanmıştır. 6762 sayılı “Türk 
Ticaret Kanunu’nda 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 
“YTL”ye uyumlu hale getirilmesi için şirketlere 31.12.2009 tarihine kadar süre verilmiştir. 
Diğer taraftan “Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta Yer Alan Yeni İbarelerinin 
Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”nın eki Karar ile 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin para birimi olan YTL ve YKR’de yer alan “Yeni” 
ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlanmıştır. 

 
Diğer bir ifadeyle 05.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu 
Kararı’nın (YTL ve YKR’den “Yeni” ibaresinin çıkarılması) ana maddelerinin yürürlüğe 
gireceği tarih olan 01.01.2009 tarihi ile 5274 sayılı Kanun ile TTK’ da şirketlere “Yeni Türk 
Lirası”na uyum için verilen sürenin 31.12.2009 olması birlikte değerlendirildiğinde, süreler 
arasında bir yıl gibi bir zaman farkı doğmaktadır.  
 
Aşağıda yer alan bilgilendirme metnini dikkatinize sunarız; 
 
05.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca para 
biriminden “Yeni” ibaresinin kaldırılmasıyla “Yeni Türk Lirası”na yapılan atıfların 
kendiliğinden “Türk Lirası (TL)”na dönüşeceği; 5083 sayılı Kanun’un 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’nci maddede belirtilen 
değişim oranında “YTL”ye yapılmış sayılacağı, bu çerçevede 5083 sayılı Kanun’un 
3’üncü maddesi uyarınca, hisse senetlerinde “Türk Lirası”na veya “Lira”ya yapılan atıflar 
da 2’nci maddede belirtilen değişim oranında “Yeni Türk Lirası”na yapılmış sayılacaktır. 
 
Anılan Bakanlar Kurulu kararına göre, 01.01.2009 tarihinden itibaren, “YTL”den “TL” 
uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen 
“TL” olan eski senetlerin, nominal değeri “YTL” (“Yeni Türk Lirası” uygulaması kalktıktan 
sonra “Türk Lirası” olarak ifade edilecek) 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 dikkatli olunması 
gerekmektedir; aksi takdirde Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca “Yeni Türk Lirası”ndan 
“Türk Lirası” uygulamasına geçildiğinde, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri 
halen “TL” olan eski senetlerin, nominal değeri “YTL” olup da 01.01.2009 tarihinden 
itibaren “Y” ibaresi kalkacak olan (değişim oranı uygulanmış) senetler ile karıştırılmasının 
mümkün olduğunu ve anılan hususun ihtilaflara ve suistimallere yol açabileceğini 
belirtiriz. 

 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen Kanunlar doğrultusunda Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 
“Yeni Türk Lirası”na uyumlu hale getirildiğini ve konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu 
(MKK) kayıtları ve diğer kayıtların Yeni Türk Lirası’na uyumlulaştırıldığını belirtiriz.  

 
Saygılarımızla, 
 


