
Değerli basın mensupları, değerli konuklar, hoş geldiniz,

Bugün sizlere 1 Ocak 2009 tarihinde gerçekleştireceğimiz Para
Reformunun 2. aşaması olan Yeni Türk Lirası’ndan “Yeni” ibaresinin
kaldırılması çalışmaları hakkında bilgiler vermek istiyorum.



Öncelikle Para Reformu’nun 1. aşaması hakkında kısa bir hatırlatma
yapacağım.

Sonrasında, Türk Lirası banknot ve madeni paraların dolaşımı, üretimi,
dağıtımı ve değişim kuralları ile hukuki ve finansal düzenlemeler hakkında
temel bilgiler aktaracağım.

Bu toplantıda tanıtım kampanyamızın temel stratejileri, aşamaları, yapılan
kamuoyu araştırmasının sonuçlarını da sizinle paylaşacağım.

d k b l l lSunumun sonunda ise kampanyanın basılı, görsel ve işitsel
materyallerinden örnekler sunacağım.



Bilindiği gibi, ülkemizde yaklaşık 30 yıl boyunca yaşamış 
olduğumuz yüksek enflasyon, bazı ekonomik değerlerin milyarlarla, 
trilyonlarla ve hatta katrilyonlarla ifade edilmesine neden olmuştu. 

Bu süreçte, dünyadaki en büyük kupürlü banknot (20.000.000 TL) 
sadece ülkemizde kullanılmakta ve bu durum paramızın itibarını 
olumsuz yönde etkilemekteydi. Ayrıca, bol sıfırlı rakamlar başta kasa 
işlemlerinde olmak üzere, muhasebe ve istatistik kayıtlarında, bilgi 
işlem programlarında ve ödeme sistemlerinde sorunlar 
yaratmaktaydı.

Paramızın, bol sıfırlı halinden kurtarılarak milletimize yaraşır bir 
görünüme kavuşması, uzun yıllar hayal edildiği halde, uygun 
ekonomik koşullar sağlanamadığı için gerçekleştirilememişti. 

Enflasyonla mücadelede hep birlikte gösterdiğimiz kararlılığınEnflasyonla mücadelede hep birlikte gösterdiğimiz kararlılığın 
neticesinde gerekli şartlar oluştu.

1 Ocak 2005’te tarihi bir reforma imza atarak paramızdan altı sıfırı 
kaldırdık ve “Yeni Türk Lirası”na (YTL) geçişi başarıyla 
gerçekleştirdik. 

Bu değişim, iki aşamalı bir reformun ilk adımıydı.

Şimdi, para reformunun, ikinci ve nihai aşamasına gelmiş 
bulunuyoruz. 



•Bu aşamada, para birimimize geçici bir süre için ve karışıklıkları 
önlemek amacıyla eklediğimiz “Yeni” ibaresini kaldırıyor, paramızın 
asli ve geleneksel adına, “Türk Lirası”na (TL) dönüyoruz.
•Yeniden “Türk Lirası” ve “Kuruş” adını alacak olan banknot ve 
madeni paralarımız 1 Ocak 2009’da, yenilenen tasarımları, değişen 
boyutları ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle aramızda olacak.



•Şimdi sizlere 2005-2008 yılları arasında tedavüldeki gelişmeler hakkında
kısa bazı bilgiler vermek istiyorum.

•2008 yılı Temmuz ayı sonunda dolaşımdaki banknot tutarı 2004 yılı
sonuna göre %117 oranında artarak 29 milyar YTL’yi aşmıştır.

•Ancak, emisyon hacmindeki bu artışa rağmen, dolaşımdaki banknot
adedi, aynı dönemde, dolaşıma çıkarılan 50 ve 100 YTL’lik üst değerdeki 2
kupürün etkisiyle, %26 oranında azalarak 1,2 milyar adetten, 869 bin
adede düşmüştüradede düşmüştür.

•2004 yılında 20 milyon TL’nin hakim olduğu dengesiz kupür dağılımı,
operasyon sonrasında makul bir seviyeye gelmiş ve dağılım oranları çan
eğrisine benzer bir şekle dönüşmüştür.

•Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi bizde de orta satın alma gücüne sahip
banknotların dolaşım adedi artmıştır.

•Söz konusu durum ekrandaki grafikte açık bir şekilde görülmektedir•Söz konusu durum, ekrandaki grafikte açık bir şekilde görülmektedir.

•Bu grafikte çarpıcı olan gelişme şudur. En büyük ikinci kupür olan 50 YTL,
gerek tutar gerekse adet bazında en çok tercih edilen banknot olurken, 20
YTL’nin payı tutar olarak %85’ten %11’e, adet olarak da %48’den %18’e
kadar gerilemiştir.

•Bu sayede gerek Bankamızın üretim ve dağıtım işlemlerinde, gerekse
finansal sistemin vezne işlemlerinde kolaylık ve maliyet avantajlarış y y j
sağlanmıştır.

•Bu veriler 50 ve 100 YTL’nin tedavüle çıkarılmasının ne kadar isabetli bir
karar olduğunu ve teknik bir konu olan kupür kompozisyonundaki
iyileşmeleri göstermektedir.



•Emisyon hacmindeki artış konusunda birkaç bilgi daha vermek istiyorum.

•Ülkemizde uzun yıllar yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle emisyon
hacmi nominal olarak sürekli artış göstermiştir. Bu bilinen bir gerçektir.

•Ancak, reel olarak baktığımızda son 6 yıllık dönemde çok farklı bir
gelişmenin olduğunu görüyoruz.

•Sağlanan ekonomik istikrar, büyüme ve düşük enflasyonun etkisiyle
emisyon hacmi reel olarak bu dönemde çok ciddi bir artış göstermiştir.

•Bu gelişme, ekonominin normalleşmesi konusunda atılan adımların
somut bir göstergesidir.

•Halkımız, uzun bir aradan sonra, kendi parasını kullanmayı daha çok
tercih etmeye başlamıştır.

•Bu, aynı zamanda ters dolarizasyon sürecinin diğer bir göstergesidir.



•Diğer taraftan, “madeni para/emisyon” oranının genel olarak ülkelerin
madeni paralarının satın alma gücüne göre değiştiği bilinmektedir.
Göreceli olarak yüksek satın alma gücüne sahip kupürlerin madeni para
olması bu oranı yükseltmekte, yüksek enflasyon nedeniyle madeni
paraların satın alma gücünün düşmesi bu oranı düşürmektedir.

•Nitekim, 2005 yılı öncesi döneme bakıldığında, madeni para tutarının reel
olarak uzun yıllar değişiklik göstermediği ve birbirine yakın seviyelerde
seyrettiği görülmektedir.seyrettiği görülmektedir.

•YTL operasyonu ile birlikte dolaşımdaki madeni para miktarında da reel
olarak kayda değer bir artış ortaya çıkmıştır.

•Her ne kadar Avrupa ülkelerinde bu oran biraz daha yüksek seviyelerde 
olsa da, ülkemizdeki oranın da makul bir düzeyde olduğunu söylemek 
mümkündür.



Değerli Basın Mensupları,

Şimdi sizlere Türk Lirasına Geçiş Süreci hakkında bilgi vermek
istiyorum.
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“Yeni” ibaresinin kaldırılmasına neden gerek duyulmuştur?

Bildiğiniz gibi, 5083 sayılı Kanunla paramızdan 6 sıfır atılarak “Yeni 
Türk Lirası”na geçildiğinde, “Yeni” ibaresinin sadece geçiş 
döneminde kullanılmasına karar verilmiştir.

Çünkü, geleneksel olarak kullanılan ve asli para birimimiz Türk 
Lirası’dır. 

B d ki ll d bi i i i i b d ü kli l kBundan sonraki yıllarda para birimimizin başında sürekli olarak 
“Yeni” ibaresini kullanmak pratik değildi.

Benzer operasyonu gerçekleştiren diğer birçok ülke uygulamasında 
da aynı yöntem kullanılmıştır. 

Ayrıca, bir başka önemli husus da paramızdaki “Yeni” ibaresi 
kaldırılırken sahtecilikle mücadele kapsamında, daha güvenli ve farklı p , g
özelliklere sahip yeni banknotların tedavüle çıkarılmasının 
sağlanmasıdır.



İkinci aşama hazırlık çalışmalarına 2005 yılının Şubat ayında 
başlanmıştır. 

Üretimine başlanan TL banknotların ebatları belirlenirken, para 
sayma makinelerinin özellikleri ve ATM’lerin kaset boyutları incelenmiş 
ve üretici firmalarla gerekli görüşmeler yapılmıştır. 

Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla çeşitli 
tarihlerde, birçok kamu ve özel kurum ve kuruluşların katılımıyla TL 
Üst Komitesi toplantıları düzenlenmiş, hazırlık dönemi boyuncaÜst Komitesi toplantıları düzenlenmiş, hazırlık dönemi boyunca 
kurumlarca izlenecek aksiyon planı hazırlanmıştır.

Yine bu kapsamda, ticari bankalarca hazırlanan TL’ye geçiş ile ilgili 
soru ve değerlendirmeler incelenmiş, ortaya çıkabilecek hukuki 
durumlar konusunda Adalet Bakanlığı’nın görüşlerine başvurulmuştur.

Tanıtım kampanyasını yürütecek firmanın belirlenmesi için 15 
şirketle yapılan görüşmeler ve ihale süreci sonrasında Bersay İletişim 
Danışmanlığı Tic. A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.
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Şimdi sizlere TL’ye geçiş süreci hakkında bilgi vermek istiyorum.
Vatandaşların değişim için acele etmemesi ve dönüşüm kolaylığı
sağlanması bakımından, 2005 yılında olduğu gibi, Yeni Türk Lirası ve
Türk Lirası banknot ve madeni paralar 1 yıl boyunca, yani 2009
yılında birlikte tedavül edecektir.
Yeni Türk Lirası banknotların ve madeni paraların tedavül süresi 31
Aralık 2009 günü sona erecek; bu tarihten sonra banknotlar 10 yıl,
madeni paralar ise 1 yıllık zamanaşımı süresi boyunca Bankamız vemadeni paralar ise 1 yıllık zamanaşımı süresi boyunca, Bankamız ve
Ziraat Bankası şubelerinde kabul edilecektir.

11



•YTL banknotlar tedavülden kaldırıldıktan sonra zaman aşımı süresi
10 yıldır ve bu süre 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecektir.

•Bu süre boyunca YTL banknotlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası şubeleri ve T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından
değiştirilecektir.

•YTL madeni paraların zaman aşımı süresi ise 31 Aralık 2010’da
sona erecektir.
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Bilindiği gibi, bu toplantı TL’ye geçiş aşaması hakkında ön bilgi vermek amacıyla
l tyapılmıştır.

Dolaşıma yeni çıkarılacak TL banknotların ve madeni paraların kapsamlı tanıtımı Ekim
ayında düzenlenecek ikinci bir toplantı ile yapılacaktır.

Ancak, burada şunu belirtebilirim ki, yeni banknotlarımız gerek tasarımları, gerek
boyutları, gerekse ilave güvenlik özellikleri bakımından önemli yenilikler içermektedir.

Yeni banknotlarımızın kendi iç bütünlüğü olan bir seri olarak tasarlanmış olması,
B k b bütü l d ği iklikl i kl ti f t d tBankamıza bazı bütünsel değişiklikleri gerçekleştirme fırsatı da sunmuştur.

Ayrıca, bildiğiniz gibi banknotlarımızda yer alan tüm özellikler Bankamızca
belirlenmektedir. Banknot Basım Yönetmeliğimize göre Atatürk portresi banknotların ön
yüzünde yer almaktadır. TL banknotlarımızda da bu şekilde olacaktır.
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Yeni banknotlarımızda görme engelli vatandaşlarımız için temel ayırt edici özellikleri de
ü l di i b lgüçlendirmiş bulunuyoruz.

Bunlardan birincisi, farklı değerdeki banknotlarımızın farklı boyutlarda basılmasıdır ki,
bu özellik YTL banknotlarda kısmen yapılabilmişti.

Diğer ayırt edici özellik ise, TL banknotlarda kabartma baskı özelliğinden daha etkin bir
şekilde yararlanılmış olmasıdır.

Görme engelli yurttaşlarımızın gönlü rahat olsun. Türk Lirası banknotlar, onların çok
d h h t t k ll bil kl i ö llikl l li ti il i l k lidaha rahat tanıyıp kullanabilecekleri özelliklerle geliştirilmiş olarak geliyor.
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Madeni paralar konusunda, Darphane ve Damga Matbaası Genel
Müdü lüğü t f d l T Y d d i k üMüdürlüğü tarafından açılan Tasarım Yarışmasında madeni para kupür
kompozisyonunun YTL madeni paralar ile aynı olacağı açıklanmıştır.

YTL döneminde uyum kolaylığı bakımından hem banknot hem de madeni
para olarak basılan 1 YTL’nin bu dönemde sadece madeni para olarak
tedavüle verileceğini tekrar hatırlatmak isterim.

Zira, düşük satın alma gücüne sahip kupürlerin madeni para olması,
uluslararası kabul görmüş bir uygulamadıruluslararası kabul görmüş bir uygulamadır.

Ayrıca, düşük değerdeki kupürlerin Bankamıza geri dönüşü geciktiği için
dolaşımdaki banknotların kalitesi de bundan olumsuz yönde
etkilenmektedir.
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Bankamızca TL banknotların üretim ve dağıtımına Mayıs ayında başladık.

Üretim ve dağıtım planını 1 Ocak 2009’da piyasanın banknot ihtiyacını
karşılayacak şekilde hazırladık.

Daha önce bahsettiğim gibi, TL banknotların ebatlarında değişiklik söz
konusu olduğundan, ATM’lerin ve para sayma makinelerinin test ve
adaptasyonlarının yapılması gerekmektedir.

Bu amaçla, Ekim ayında banknotlar firmalara test için emanet verilecek ve
kli d t i l l i b l ğl ktgerekli adaptasyon işlemlerine başlanması sağlanacaktır.

TL banknotların bankalara ön yüklemelerine ise Kasım ayında başlanacak
olup 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren bankacılık sistemi tarafından TL
banknotların dolaşıma çıkarılması sağlanacaktır.

Yıl sonuna kadar yaklaşık 26 milyar YTL değerinde 575 milyon adet
banknot üretilecektir.

Bunun toplam ağırlığı 550 ton civarında olacaktırBunun toplam ağırlığı 550 ton civarında olacaktır.
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Burada bazı önemli hususları vurgulamak istiyorum:

1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 1 yıllık geçiş döneminde ATM’lerde Yeni
Türk Lirası veya Türk Lirası banknot kullanılabilir. Özellikle ilk aylarda,
adaptasyon işlemleri tamamlanıncaya kadar ATM’lerde YTL banknotların
yer alması mümkündür.

Elbette ki, Türk Lirası’na dönüşümü tamamlanmış olan ATM’lerden 1 Ocak
2009 itibarıyla Türk Lirası banknot çekilebilecektir.

2009 yılı boyunca ATM’lere hem Yeni Türk Lirası hem de Türk Lirası
yatırılabilecektir.
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Dönüşümün rahat bir şekilde gerçekleşmesi için 1 yıllık birlikte dolaşımın
l ğ d h ö b li t i tiolacağını daha önce belirtmiştim.

Dönüşüm, işlemlerin doğal akışı içinde gerçekleşecektir. Bu nedenle
vatandaşlarımızın acele etmesine gerek yoktur.

Dönüşümde bankalar müşterilerine yapacakları ödemelerde mümkün
olduğunca TL banknot kullanacaklar.

Bankalarca piyasadan çekilen YTL banknot ve madeni paralar mümkün
t b t k i il kmertebe tekrar piyasaya verilmeyecek.

Bu konuda bankalarımızın yaptığı ve yapacağı çalışmaları yakından takip
ediyoruz.
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Bildiğiniz gibi, 2005 yılının Mart ayı sonunda, dolaşımdaki banknotların
t t l k %71’i YTL b k tl d l ttutar olarak %71’i YTL banknotlardan oluşmuştu.

İlk 6 ay sonunda değişim oranı %86’ya, 9 ay sonunda ise %93’e
ulaşmıştı.

İşlemlerin doğal akışı içinde bu aşamada da ilk 6 ayın sonunda, banknot
değişiminin büyük ölçüde gerçekleşeceğini düşünüyoruz.
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1 Ocak - 31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki 1 yıllık birlikte tedavül
dönemi boyunca YTL banknot ve madeni paraların değişimi tüm banka
şubelerinde yapılabilecektir.

Diğer bir ifadeyle, 2009 yılında sadece Merkez Bankası ve Ziraat
Bankası değil, tüm bankalar değişimde rol oynayacaktır.

Tekrar vurgulamak gerekirse, 1 yıllık birlikte dolaşım süresinin sona
i l bi likt Y i Tü k Li b k tl 1 O k 2010 t ihi dermesiyle birlikte, Yeni Türk Lirası banknotlar, 1 Ocak 2010 tarihinden

itibaren 10 yıl boyunca, YTL ve YKr madeni paralar ise, 1 Ocak-31 Aralık
2010 tarihleri arasında Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerince
kabul edilecek ve değiştirilebilecektir.

Diğer bir ifadeyle, 1 Ocak 2010 tarihinden sonra Ziraat Bankası hariç
olmak üzere, bankalar değişim işlemi yapıp yapmamakta serbesttir., ğ ş ş y p p y p
Ancak, bu 1 yıllık dönemde Bankamız şubesinin bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın tüm bankalar vatandaşlarımıza hizmet verecektir.
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Basınımızın değerli temsilcileri,

Şimdi sizlere, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hukuki ve finansal araçların
durumunun ne olacağı hakkında temel bazı bilgiler vereceğim.
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1 Ocak 2009 tarihinden önce Yeni Türk Lirası ile yapılan tüm hukuki ve
fi l dü l l d ğ öl ü ü d Tü k Li l k lifinansal düzenlemeler, aynı değer ölçüsünde Türk Lirası olarak geçerli
kabul edilecektir.

YTL olarak düzenlenen sözleşmeler aynı değer ölçüsünde TL olarak işlem
görecektir. Bu sözleşmelerin, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren Türk
Lirası’na dönüştürülmesi zorunlu değildir.

Mevcut sözleşmeler geçerliliğini koruyacaktır.

B l bi likt 1 O k 2009 t ihi d dü l iBununla birlikte, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra düzenlenen yeni
sözleşmelerin Türk Lirası üzerinden düzenlenmesi uygun olacaktır.
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1 Ocak 2009 tarihi itibarıyla, mevcut durumda Yeni Türk Lirası üzerinden
dü l i l tü h l t t d h h i bi d ği iklik l kdüzenlenmiş olan tüm hesaplar, tutarda herhangi bir değişiklik olmaksızın
doğrudan Türk Lirası’na dönüştürülecektir.

Mevduat hesap cüzdanları veya hesap numaralarında herhangi bir
değişiklik olmayacak, bununla birlikte 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
yeni yapılacak işlemler ve yeni verilecek hesap cüzdanları Türk Lirası
üzerinden kaydedilecektir.
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1 Ocak 2009 tarihinden itibaren tüm bankacılık işlemleri Türk Lirası
ü i d k d dil ği d dö ü ü i i b k ü t dil iüzerinden kaydedileceğinden dönüşüm için bankaya müracaat edilmesine
gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca, Türk Lirası’na geçiş; yatırım fonu, hazine bonosu, devlet tahvili,
hisse senedi gibi menkul kıymetlerin nominal değerlerini etkilemeyecektir.
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Değerli Basın Mensupları,

Çekler konusu, bu türlü değişimlerde her zaman üzerinde hassasiyetle
durulması gereken bir husus olmuştur. Bu reform sürecinde de bu
konunun iyi bilinmesinde fayda görülmektedir.

Adalet Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelere göre, keşide tarihi 1 Ocak
2009 tarihinden önce veya sonra olan bir çek, 1 Ocak 2009 tarihinden
önce ibraz edilirse, Türk Lirası henüz tedavülde olmadığından Yeni Türk
Lirası olarak işlem görecek; 1 Ocak 2009 tarihinden sonra ibraz edilirseLirası olarak işlem görecek; 1 Ocak 2009 tarihinden sonra ibraz edilirse
Türk Lirası olarak işlem görecektir.

Dolayısıyla, ister YTL ister yeni çıkarılacak olan TL üzerinden düzenlenmiş
olsun, çeklerin geçersizliği gibi bir durum söz konusu değildir.

Yeni Türk Lirası üzerinden basılan mevcut çek karneleri 1 Ocak 2009
tarihinden sonra da Yeni Türk Lirası ibaresinin keşideci tarafından Türk
Lirası olarak düzeltilip paraflanması suretiyle kullanılabilecektir.
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1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, fatura, gider pusulası, ücret bordrosu
ibi b l l i Tü k Li K l k dü l i k kt digibi belgelerin Türk Lirası ve Kuruş olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

2008 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olmakla birlikte, 1 Ocak 2009
tarihinden sonra verilecek KDV, Muhtasar, Geçici Vergi, Gelir Vergisi ve
Kurumlar Vergisi gibi beyannameler, Türk Lirası ve Kuruş olarak
düzenlenecektir.

Vergilendirme dönemi normal olan mükellefler, 1 Ocak 2009 tarihinden
itibaren muhasebe kayıtlarını Türk Lirası ve Kuruş olarak yapacaklardıritibaren muhasebe kayıtlarını Türk Lirası ve Kuruş olarak yapacaklardır.

Maliye Bakanlığı tarafından bu konularda detaylı açıklama yapılacaktır.
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Basınımızın değerli temsilcileri,

Ödeme kaydedici cihaz olarak tanımladığımız yazar kasaların fişleri
üzerinde para birimi yer almadığından, bu cihazlar üzerinde para
dönüşümü ile ilgili bir işlem yapmaya gerek bulunmamaktadır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşlerine göre, 1 Ocak 2009 tarihinden
itibaren, mal ve hizmet bedellerini gösteren etiket, tarife ve fiyat
listelerinde, fiyatların sadece Türk Lirası ya da Kuruş olarak gösterilmesi
yeterli olacaktıryeterli olacaktır.

Fiyatların kısaca “YTL” ve “YKr” şeklinde gösterildiği, halen kullanılmakta
olan etiket, fiyat ve tarife listelerinin 1 Ocak – 31 Aralık 2009 tarihleri
arasında da kullanılması mümkündür.

Ancak, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren fiyatların Türk Lirası veya kısaca
“TL” ya da Kuruş veya kısaca “Kr” şeklinde gösterilmesi zorunludur.

Bu konuda da Bakanlıkça gerekli açıklamalar yapılacaktır.Bu konuda da Bakanlıkça gerekli açıklamalar yapılacaktır.
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Bu bölümde ifade etmek istediğim son husus, kurların gösteriliş şekliyle
il iliilgili.

YTL’den TL’ye geçişle birlikte Bankamız döviz ve efektif kurlarının
gösteriliş biçimi veya değerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
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Değerli basın mensupları, değerli konuklar,

Toplantımızın bu bölümünde, sizlere, 1 Ocak 2009 tarihi itibarıyla
kullanımına başlayacağımız Türk Lirası’na geçişin tanıtım çalışmaları
hakkında bilgi vermek istiyorum.

Bildiğiniz üzere, Para Reformumuzun 1. Aşamasından önce de bir tanıtım
kampanyası düzenlemiştik.

Yaptığımız araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlara ve geçiş sürecine
l k l d ğ l d l ld k b l bilişkin izlenim ve değerlendirmelerimize göre, oldukça başarılı bir
kampanya gerçekleştirilmiş, geçiş süreci hızla ve başarıyla tamamlanmıştı.

Şimdi, Türk Lirası’na geçişte de, benzeri bir kampanya düzenleyeceğiz. Bu
kampanyayı profesyonel bir destekle yönetme yaklaşımımız çerçevesinde
düzenlenen ihale sonunda, ilk kampanyamızı da yöneten Bersay İletişim
Danışmanlığı ile anlaşmaya varılmıştır. Danışmanlık şirketimizle birlikte
uzun süredir devam eden hazırlıklarımızın ilk adımını da, bugün, bu, g ,
toplantıyla birlikte atmış bulunuyoruz.
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Tanıtım Kampanyamızı oluştururken temel amacımız,

1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yeni banknot ve madeni paraların
tedavüle gireceği; paramızın adından “Yeni” kelimesinin çıkarılacağı;
tekrar geleneksel adı olan “Türk Lirası” adını alacağı; paralarımızın
tasarımlarının tamamen değişeceği; geliştirilmiş güvenlik özelliklerine
sahip olacağı konularında bilinirlik yaratmaktır.

Aynı zamanda, bu reformun önemi ve gerekliliği konusunda
yurttaşlarımızın bilgilendirilmesi ve ilk aşamada olduğu gibi bu aşamanınyurttaşlarımızın bilgilendirilmesi ve ilk aşamada olduğu gibi bu aşamanın
da sahiplenmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.
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Özetle; tanıtım çalışmalarının da desteğiyle, yurttaşlarımızın yeni paraların
fi iki ü lik ö llikl i i t l ğl k Tü k Li ’ i ifiziki ve güvenlik özelliklerini tanımalarını sağlayarak, Türk Lirası’na geçişi
sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu süreçte, iletişime görece daha kapalı, orta yaş üstü ve kırsal kesimde
yaşayan yurttaşlarımızı, öncelikli olarak ulaşılması gereken hedef kitle
olarak görüyoruz.
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Türk Lirası’na Geçiş Tanıtım Kampanyası 2 temel aşamadan oluşmaktadır.

Birinci aşamada, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren Türk Lirası’na geçileceği;
tasarımları yenilenmiş, güvenlik özellikleri geliştirilmiş banknot ve madeni
paraların tedavüle gireceği konusunda tüm toplumda farkındalık ve
bilinirlik yaratmak hedeflenmektedir. Bu aşama, Ağustos – Ekim 2008
dönemini kapsamaktadır.
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TL ve Kuruşların fiziki ve güvenlik özelliklerinin detaylı olarak anlatılacağı
iki i t t k i Eki 2008 il Ş b t 2009 t ihl iikinci aşama tanıtım kampanyamız ise Ekim 2008 ile Şubat 2009 tarihleri
arasında gerçekleşecektir.

Bu dönemde Türk Lirası banknot ve madeni paraların fiziki ve güvenlik
özelliklerinin ayrıntılı tanıtımı yapılacaktır.
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Tanıtım kampanyası kapsamında öncelikle bir kamuoyu araştırması
yapılmıştır. Araştırma sonuçları da dikkate alınarak bir iletişim
stratejisi oluşturulmuştur. Nihayetinde, ilk aşamada kullanılacak
tanıtım araçları hazırlanmıştır.

Bugün, sizlerin değerli katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz bu basın
toplantısıyla tanıtım kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz.

Yine bu dönemde, Türk Lirası’na geçişe ilişkin bilgileri toplumun her
kesimine yaymak üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği
imkanları araştırılmakta ve geliştirilmektedir. Bu yönde de önemli
gelişmeler kaydedilmiştir.

Birinci aşama tanıtım kampanyası çerçevesinde Televizyon filmi,
radyo spotu, afiş ve bilgilendirme kitabı üretilmiştir.

Ayrıca, Bankamız internet sitesi altında, kampanyaya özel bir sitey , , p y y
hazırlanmıştır.
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İkinci aşamada yapılması planlanan tanıtım çalışmaları hakkında da 
kısaca bilgi vererek, ilk aşama çalışmalarının ayrıntılarına girmek 
istiyorum. 

Ekim ayında düzenlenecek olan, yeni banknot ve madeni paraların 
fiziki ve güvenlik özelliklerinin tanıtılacağı basın toplantısıyla, tanıtım 
kampanyamızın ikinci aşaması başlayacaktır.

Kamu ve özel sektör işbirlikleri ve diğer tanıtım çalışmalarıyla, 
kampanyaya  yoğunluk kazandırılacaktır. 

Kasım-Aralık döneminde, kampanyanın etkisini belirlemek, halkın ilgi 
ve bilgi seviyesini tespit etmek amacıyla, bir ara ölçümleme 
yapılacaktır. 

Bu çerçevede yeni paraların tanıtılacağı Televizyon filmi, radyo 
spotu, (Türkçe ve İngilizce) afiş, (çocuklara, büyüklere ve yabancı p , ( ç g ) ş, (ç , y y
turistlere yönelik) (Türkçe ve İngilizce) broşür, üzerinde 
kampanyanın taşıyıcı logosunun bulunduğu etiket üretilecek, görme 
engellilere yönelik mektup hazırlanacaktır. Internet sitemiz de yeni 
bilgilerle birlikte geliştirilecektir. 

35



Değerli basın mensupları,

Şimdi Tanıtım Kampanyamızın ilk aşaması hakkında biraz daha ayrıntılı
bilgi vereceğim. Ardından da kampanyamızın bu aşamasında kullanılacak
görsel ve işitsel araçları sizlerle paylaşacağım.

Çalışmaların ilk adımı olarak, Bankamız adına bağımsız bir araştırma
şirketine yaptırılan “Türk Lirası’na Geçiş Hakkında Kamuoyu Bilgi, Tutum
ve Davranışlar Araştırması”, tanıtım hazırlıklarında bizler için yol gösterici
olmuşturolmuştur.

Tanıtım Kampanyası’nın doğru ve sağlam temellere oturması amacıyla
gerçekleştirilen bu araştırmayla, Türk Lirası’na geçiş hakkında toplumun,
konu hakkındaki mevcut haberdarlık, bilgi düzeyi, tutum ve davranışların
tespit edilmesi ve yürütülecek iletişim kampanyasına baz olacak verilerin
derlenmesi amaçlanmıştır.

Geniş halini bugün itibariyle sitemizde yayınlayacağımız araştırma, Türkiyeş g y y y y ğ ş , y
örneklemini temsil eden 12 ilde, 15 yaş ve üstü grubuna üye 2.350 kişiyle,
yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmıştır.

Araştırma, metropol olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de kent bütününde,
diğer dokuz ilde ise kent ve kır ayrımında gerçekleştirilmiştir.
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Şimdi araştırmadan dikkat çekici bazı sonuçları sizlerle paylaşacağım.

“Şu anda ülkemizde kullanılmakta olan para biriminin ismi nedir?”
sorusuna aldığımız “Yeni Türk Lirası “cevabı beklendiği gibi %88,7 gibi
yüksek bir orandadır.
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“Şu anda ülkemizde kullanılmakta olan para biriminin adının bir süre sonra
değiştirileceğini biliyor musunuz?” sorusuna ise %65.8 oranında “Hayır”
cevabı verilmiştir.

2.350 kişiden sadece 804’ü, para biriminin değişeceğini bildiğini, 1.546 kişi
ise bilmediğini ifade etmiştir. Yani her üç yurttaşımızdan ikisi, para
birimimizin ve dolayısıyla paraların değişeceğini henüz bilmemektedir.

İşte, tanıtım kampanyamızla; kamu ve özel sektör işbirlikleriyle, siz değerli
medyamızın desteğiyle gerekli farkındalığı ve bilinirliği oluşturmayımedyamızın desteğiyle, gerekli farkındalığı ve bilinirliği oluşturmayı
hedefliyoruz.
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Bir önceki slaytta yer alan ve paranın değişeceğini bilen, toplam içerisinde
%34,2 oranındaki 804 kişinin %91,7’si Türk Lirası’na geçeceğimizi
bilmektedir.

Toplam nüfus içerisinde Türk Lirası’na geçileceğini bilenlerin oranı ise %31
düzeyindedir.
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Yeni para birimine geçileceğini bilenlerin ise sadece %52.7’si, bu geçişin 1
Ocak 2009 tarihinde gerçekleşeceğini bilmektedir.

Özetle, toplumumuzun sadece %18’i, önümüzdeki dönemde yeni para
birimine geçileceğini ve bu geçişin 1 Ocak 2009 tarihinde gerçekleşeceğini
bilmektedir.
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Basınımızın değerli temsilcileri,

Bu tür operasyonlardaki en önemli hususlardan birisi, yurttaşların, yeni
paraları tanıma ve kullanımına alışma düzeyleridir.

Para Reformumuzun 1. aşaması olan Yeni Türk Lirası’na geçişin başarıyla
tamamlanmış olmasının olumlu etkilerini bu araştırma sonuçlarında da
görüyoruz.

Tüm paraların tasarımlarının değişmesi durumunda dahi yeni paralara
k l l d l b k k b d d lkolayca alışırım diyenlerin oranının %53 gibi yüksek bir düzeyde olması,
insanlarımızın bu konudaki özgüveninin ifadesidir. %43’lük bir kesim ise
sıkıntı yaşayabileceğini ifade etmiştir.
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Yine benzeri şekilde, halkımızın %73,8’i, yani yaklaşık her dört kişiden
üçü, Türk Lirası’na kolay alışacağı kanaatindedir.
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Değerli Basın Mensupları,

•Şimdi tanıtm kampanyamızın görsel çalışmalarını sizlerle paylaşacağım.

•Önce kampanya sloganı ile başlıyorum.

•Türk Lirasına geçtiğimiz bu tarihi süreçte tanıtım kampanyamızın taşıyıcı
sloganının, temel mesajları en açık, basit ve anlaşılır şekilde temsil
etmesine özen gösterilmiştir.

•Kampanyamızın sloganı, TÜRK LİRASI GELİYOR, PARAMIZ YENİLENİYOR
olarak belirlenmiştir.
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Kampanyamızın taşıyıcı logosu olarak ay yıldız figürü kullanılmış;
l l i t l l bi bütü lük ğl tsloganımızla ve yeni tasarımlarımızla bir bütünlük sağlanmıştır.

Kampanya boyunca her yerde bu logo kullanılacaktır.

Kampanyaya destek verecek kuruluşların da kendi bünyelerinde
gerçekleştirecekleri iletişim çalışmalarında bu logoyu kullanmalarını, bu
logonun mümkün olduğu kadar yaygın görünürlük kazanmasını arzu
ediyoruz.
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•Birinci aşama için ürettiğimiz tanıtım afişimiz, yeni banknot ve madeni
l d b i l t k kild t l tparalarımızdan bazı ipuçları taşıyacak şekilde tasarlanmıştır.

•Afiş üzerinde yer alan görsel unsurlar, bire bir olmamakla birlikte, yeni
banknot ve madeni paralardan alınmıştır.

•Şu aşamada daha fazla bilgi vermemiz uygun olmamakla birlikte, bu
afişin, kampanya sonuna (yani Türk Lirası’na geçinceye) kadar, kamu ve
özel sektör işbirliğiyle, yurttaşlarımızın görecekleri yerlerde sergilenmesini
hedefliyoruzhedefliyoruz.
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Tanıtım kampanyası çerçevesinde hazırladığımız bir diğer kaynak, soru-
l d l TL’ i l il ili t l bil il i ld ğcevaplardan oluşan ve TL’ye geçişle ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı

kitapçık olacak.

Toplam 30 soru ve cevabın yer aldığı kitapçıkta geçiş süreci ile ilgili akla
gelebilecek en önemli soruların cevaplarına yer verilmiştir.

Bu kitapçığı daha çok, yaygın müşteri-tüketici-hizmet ağına sahip kamu ve
özel sektör kuruluşlarının çalışanlarına ulaştırmayı planlıyoruz.
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•Değerli Basın Mensupları,

•Şimdi sizinle, kampanyamız boyunca kullanmayı planladığımız radyo
spotumuzu ve ardından TV filmini paylaşacağım.

•Radyo spotumuzun ve Televizyon filmimizin metinleri, mesaj bütünlüğü
gözetilerek, afişimizde yer alan metinlerle uyumlu olarak hazırlanmıştır.

•Spotun ve filmin kısa ve öz olmasına özen gösterdik.

•Radyo spotuna ve Televizyon filmine geçmeden küçük bir hatırlatma
yapmak istiyorum: Tekrar dinlenebilmesi ve izlenebilmesi bakımından,
hem spot, hem film ikişer kez yayınlanacaktır.

•Önce radyo spotumuzu dinleyelim.
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Şimdi Televizyon filmimizi izleyelim.
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Değerli Basın Mensupları,

Kampanya afişi, soru-cevap kitapçığı, Televizyon filmi, radyo spotu,
kampanya logosu ve bu sunumumuzun tamamının, toplantı çıkışında
dağıtılacak basın dosyası içerisinde sizlere takdim edileceğini hatırlatmak
istiyorum.

Şimdi, radyo spotumuzun ve Televizyon filmimizin ardından, bu kampanya
için hazırlanan internet sitemizi de sizlere tanıtmak istiyorum.

TL’ e ge i t n t m k mp n i in B nk m inte net ite i lt nd ö elTL’ye geçiş tanıtım kampanyası için Bankamız internet sitesi altında özel
bir bölüm oluşturulmuştur.

Türk Lirası’na geçiş ile ilgili tüm bilgilere, metinlere, görsel ve işitsel
tanıtım malzemelerine Bankamız internet sitesi üzerinden ulaşmak
mümkündür.
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Bu noktada, tanıtım çalışmaları açısından son derece önemli olan bir
k d d k l l il i dikk ti i k k i tikonuda medya kuruluşlarımızın ilgi ve dikkatini çekmek istiyorum.

Ulusal, yerel ve uluslararası nitelikli tüm medya kuruluşları, web
sitemizdeki tüm tanıtım araçlarını, üzerinde herhangi bir değişiklik
yapmamak kaydıyla kullanabilirler, içeriğinden yararlanabilirler. Tüm
tanıtım araçları, siteden alınıp kullanılabilecek teknik özelliklerde
yüklenmiştir. Medya kuruluşlarımız, kampanya çerçevesinde farklı
işbirlikleri konusunda danışmanlık şirketimiz Bersay İletişim Danışmanlığış ş ş y ş ş ğ
ile irtibata geçebilirler.
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Basınımızın değerli temsilcileri, değerli konuklar,

Bankamız, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarını, bir milli mesele olarak
ele aldığımız yeni paralarımızın tanıtım çalışmalarına etkin katkı ve destek
vermeye çağırmaktadır.

Bankacılık, telekomünikasyon, perakende, dağıtım ve ulaştırma sektörleri
başta olmak üzere pek çok özel sektör kuruluşu bugüne kadar işbirliği
çağrımıza olumlu cevap vermişlerdir.

K mp n k tk e de tek ğl m d eden tüm k m e ö elKampanyaya katkı ve destek sağlamayı vaad eden tüm kamu ve özel
sektör kuruluşlarına Bankamız adına şimdiden teşekkür ediyorum.

Bu ulusal kampanyada, medyamız başta olmak üzere, özellikle
yurttaşlarımızla yaygın temas noktalarına sahip tüm kuruluşlarımızı etkin
işbirliğine davet ediyorum.
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