
1

TTÜÜRKRK LLİİRASIRASI’’NA GENA GEÇÇİŞİŞ BASIN TOPLANTISIBASIN TOPLANTISI

DURMUDURMUŞŞ YILMAZYILMAZ
BABAŞŞKANKAN

Basınımızın değerli temsilcileri,

• Türk Lirası’na geçişe sadece iki gün kaldı. 1 Ocak 2009 

tarihinden itibaren Türkiye, yeni banknot ve madeni 

paralarıyla fiziki olarak tanışacak ve fiilen kullanmaya 

başlayacak. 

• 27 Ağustos 2008 tarihinde düzenlediğimiz basın 

toplantısında, basına ve kamuoyuna Türk Lirası’na geçiş

süreci hakkında bilgi vermiş, 3 Ekim 2008 tarihinde 

düzenlediğimiz basın toplantısında da Türkiye’yi yeni 

paralarımızla tanıştırmıştık. 

• Şimdi, Türk Lirası’na geçişe iki gün kala, bu geçiş

çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen tanıtım 

kampanyası ile teknik çalışmalar hakkında bilgi vermek ve 

sizlere yeni banknotlarımızın baskı sürecini Banknot 

Matbaamızda göstermek üzere toplanmış bulunuyoruz.
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İÇİNDEKİLER

� Genel giriş ve bilgilendirme

� Türk Lirası’na geçiş tanıtım kampanyası

� Basılı malzemelerin dağıtım ve organizasyonu

� Görme engellilere yönelik çalışmalar

� Güvenlik özelliklerine yönelik uyarılar

� ATM dönüşümleri ve diğer teknik çalışmalar

� Banknot Matbaası ve banknotların üretim süreci

Değerli konuklar,

• Öncelikle Türk Lirası’na geçiş ile ilgili olarak temel 

bilgilerimizi kısaca tazelemek istiyoruz. Ardından, 

tanıtım ve iletişim kampanyamız ile bu çerçevede 

gerçekleştirilen kamu ve özel sektör işbirliklerini 

anlatacağım.

• Görme engellilere yönelik çalışmalarımızı özetledikten 

sonra, güvenlik özellikleri konusunda vatandaşlarımıza 

son uyarılarımızı yapacak, ATM dönüşümleri ve diğer 

teknik çalışmalar hakkında bilgi vereceğim.

• Bu bilgileri paylaştıktan sonra, Banknot Matbaamızın 

tarihçesi hakkında sizleri bilgilendirecek, banknotların 

üretim aşamalarını sizlere tanıtacağız. Sonra birlikte 

Banknot Matbaamızı gezeceğiz. 
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GENEL DEĞERLENDİRME 
PARA REFORMU II. AŞAMA

� 1 Ocak 2005 tarihinde paramızdan altı sıfır atarak, 
Para Reformu’nun ilk aşamasını başarıyla tamamladık. 

� 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren paramızın adından 
“Yeni” ibaresini kaldırıyor, paramızın asli ve geleneksel 
adına, “Türk Lirası”na (TL) dönüyoruz.

� Banknot ve madeni paralarımız “Türk Lirası” ve “Kuruş”
adını alacak.

� Böylece para reformunun ikinci aşamasını da 
tamamlamış oluyoruz.

Değerli basın mensupları, 

• 1 Ocak 2005 tarihinde, tarihi bir reforma imza atarak 

paramızdan altı sıfırı atmış, “Yeni Türk Lirası”na geçişi 

başarıyla gerçekleştirmiştik. 

• Şimdi, reformun ikinci ve nihai aşamasındayız.

• Para birimimize geçici olarak eklediğimiz “Yeni”

ibaresini 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırıyor, paramızın 

asli ve geleneksel adı olan “Türk Lirası”na dönüyoruz. 

• Banknot ve madeni paralarımız artık “Türk Lirası” ve 

“Kuruş” adıyla cüzdanlarımızdaki yerlerini alacaklar.

• Böylece, Para Reformumuzu en başından bu yana 

planladığımız gibi tamamlamış olacağız. 
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� 1 Ocak 2009 tarihinde dolaşıma çıkarılacak Türk Lirası (TL) 

banknot ve madeni paraların tasarım ve boyutları,
tamamen yenilendi.

• Banknotlarımız artık daha küçük

� Banknotlar gelişmiş güvenlik özellikleriyle geliyor.

� Banknotlarımız seri tasarım anlayışına ve konu bütünlüğüne 

sahip.

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
GENEL BİLGİLENDİRME

• Banknot ve madeni paralarımızın tasarım ve boyutları

tamamen yenilendi. Banknotlarımızın boyutları küçüldü. 

Artık cüzdanlarımıza rahatlıkla sığacak boyutlarda 

banknotlarımız olacak.

• Banknotlarımızda gelişmiş güvenlik özellikleri 

bulunmaktadır. Bu güvenlik özelliklerinden birisi olan 

holografik şerit folyonun, özellikleri itibarıyla dünyada ilk 

kez Türk Lirası banknotlarda uygulandığını bir kez daha 

hatırlatmak isterim.

• 9’uncu Emisyon Grubunu oluşturan yeni banknotlarımızın 

üzerindeki görsellerinden ve tasarımlarından boyutlarına 

kadar tam bir bütünsellik oluşturacak şekilde, seri tasarım 

anlayışı ve konu bütünlüğü ile hazırlanmıştır.

• Vatandaşlarımız, tüm banknotları ellerine aldıklarında bu 

bütünselliği çok iyi hissedeceklerdir.
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� 1 Ocak 2009 tarihinde dolaşıma çıkarılacak Türk Lirası (TL) 

banknot ve madeni paralar, 2009 yılı boyunca bir yıl 
süre ile Yeni Türk Lirası (YTL) banknot ve madeni paralarla 

birlikte tedavül edecek. 

� YTL banknotlar, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren 10 yıl 
boyunca,

� YTL ve YKr madeni paralar ise, 1 Ocak-31 Aralık 2010
tarihleri arasında 1 yıl boyunca,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Ziraat 

Bankası şubelerince kabul edilecek ve değiştirilebilecek.

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
GENEL BİLGİLENDİRME

• 1 Ocak 2009 tarihinde dolaşıma çıkarılacak Türk 

Lirası banknot ve madeni paralar, 2009 yılı

boyunca bir yıl süre ile Yeni Türk Lirası banknot ve 

madeni paralarla birlikte tedavülde olacaktır. 

• 1 yıllık birlikte dolaşım süresinin sona ermesiyle 

birlikte, YTL banknotlar, 1 Ocak 2010 tarihinden 

itibaren 10 yıl boyunca, madeni paralar ise, 1 yıl 

boyunca Merkez Bankası ve Ziraat Bankası

şubelerince kabul edilecek ve değiştirilebilecektir.
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� Dönüşüm, işlemlerin doğal akışı içinde gerçekleşecek. 

• Aceleye gerek yok. 

� Bankaların müşterilerine yapacakları ödemelerde 

mümkün olduğunca TL banknot kullanılacak; ancak,

• 2009 yılı boyunca YTL banknot kullanılması da mümkün.

� Bankalarca piyasadan çekilen YTL banknot ve madeni 

paralar mümkün mertebe tekrar piyasaya 
verilmeyecek.

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
GENEL BİLGİLENDİRME

• Dönüşümün rahat bir şekilde gerçekleştirilmesi için 1 yıllık 
bir süre öngörüldüğünden vatandaşlarımızın paralarını
değiştirmek konusunda acele etmelerine hiç gerek 
yoktur. Bu değişim işlemlerin doğal akışı içerisinde 
tamamlanmış olacaktır. 

• Dönüşüm planlaması çerçevesinde, bankalar 
müşterilerine yapacakları ödemelerde mümkün olduğunca 
Türk Lirası banknot kullanacaklardır. 

• Bankalarca piyasadan çekilen YTL banknot ve madeni 
paralar, mümkün mertebe tekrar piyasaya verilmeyecek, 
Türk Lirası’na geçiş hızlandırılacaktır.

• Bu konuda bankalar ile koordinasyon halinde çalışılmakta 
ve bankaların yaptığı çalışmalar yakından takip 
edilmektedir.

• 2009 yılının ilk yarısında, tedavüldeki paraların çok büyük 
bir bölümünün Türk Lirası’na dönüşmüş olacağını
öngörüyoruz. 
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TTÜÜRK RK LLİİRASIRASI’’NA GENA GEÇÇİŞİŞ
TANITIM KAMPANYASITANITIM KAMPANYASI ve ve 

İŞBİRLİKLERİİŞBİRLİKLERİ

Değerli konuklar,

• Sunumumun bu bölümünde, Türk Lirası’na geçiş

tanıtım kampanyası çerçevesinde yapılan 

çalışmalar hakkında bilgi verecek, devamında da 

kampanya için gerçekleştirdiğimiz işbirliklerini 

anlatacağım. 
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AMAÇ ve TEMEL STRATEJİ

� 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 ve boyutlarının tamamen 

değişeceği,

� Geliştirilmiş güvenlik özelliklerine sahip olacağı

konularında 

bilinirlik yaratmak ve yeni paraların tanınmasını sağlamak.

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

• Türk Lirası’na geçişin tanıtım kampanyasının 
stratejisini oluştururken iki temel aşama 
öngörmüştük. 

• 27 Ağustos 2008 tarihinde düzenlediğimiz basın 
toplantısıyla başlayan ilk aşamadaki hedefimiz, 1 
Ocak 2009 tarihinden itibaren yeni banknot ve 
madeni paraların tedavüle gireceği; paramızın 
adından “Yeni” kelimesinin çıkarılacağı ve “Türk 
Lirası” adını alacağı konularında bilinirlik yaratmaktı. 
Bu aşamada henüz paraları tanıtmamıştık.

• 3 Ekim 2008 tarihinde, Başbakanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ile birlikte düzenlediğimiz basın 
toplantısıyla başlattığımız ikinci aşamada ise
hedefimiz, yeni paraların vatandaşlarımız tarafından 
tanınmasını sağlamaktı. 
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Böylece;

Yurttaşların, yeni paraların fiziki ve güvenlik özelliklerini 

tanımalarını sağlayarak, Türk Lirası’na geçişi sorunsuz 

ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmek. 

AMAÇ ve TEMEL STRATEJİ

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

• Tanıtım Kampanyamızın ikinci aşamasında kamu 

kurum ve kuruluşlarıyla, özel şirketlerle ve sivil 

toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiğimiz başarılı ve 

faydalı işbirlikleri sonucunda hedeflerimize büyük 

ölçüde ulaştığımızı düşünüyoruz. 

• Dört yıl önce Yeni Türk Lirası’na geçişi nasıl sorunsuz 

başarmışsak, Türk Lirası’na geçişin de sorunsuz 

tamamlanacağına inanıyoruz. 

• Bu dönemde medya kuruluşlarının kampanyamıza 

vermiş oldukları destek için de ayrıca teşekkür etmek 

istiyorum.
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� Kamu alanında sağlanan işbirlikleri

� Özel sektör işbirlikleri

� Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri işbirlikleri

İŞBİRLİKLERİ

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

• Tanıtım Kampanyamız çerçevesinde, çok sayıda 

kamu ve özel sektör kuruluşunun yanı sıra bazı

sivil toplum örgütleri ve meslek örgütleriyle de 

işbirliği imkanları bulduk.
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• Milli Eğitim Bakanlığı

• Okullar

• Sağlık Bakanlığı

• Sağlık Birimleri 

• İçişleri Bakanlığı

• Mülki amirlikler

• Havalimanları (İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya)

• Gümrük Müsteşarlığı

• Gümrük Müdürlükleri

KAMU İŞBİRLİKLERİ

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

• Kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçekleştirilen işbirlikleri 

kampanyamızın temel taşlarından birini oluşturdu. 

• Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle, kampanya afişlerimiz 

ve çocuklara yönelik hazırladığımız broşürler okullara 

dağıtıldı. Dolayısıyla öğretmenlere ve öğrencilere ulaşma 

imkanı sağladılar. 

• Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle afiş ve broşürlerimiz, tüm sağlık 

birimlerine, sağlık sektörü çalışanlarına ve o birimlerden 

hizmet alanlara ulaştırıldı.

• İçişleri Bakanlığı aracılığıyla afiş ve broşürlerimiz, tüm 

valiliklere, bağlı mülki amirliklere ve bakanlığa bağlı diğer 

birimlere gönderildi. 

• Ayrıca, dört büyük havalimanındaki pasaport kontrol 

noktalarına ve gümrüklere İngilizce broşür ve afişler 

ulaştırıldı. 
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• Emniyet Genel Müdürlüğü

• Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığı

• Europol ve Sirene Dairesi Başkanlığı

• Dışişleri Bakanlığı

• Konsolosluk ve Elçilikler

• PTT

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri

• EGO

KAMU İŞBİRLİKLERİ

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

• Emniyet Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle ilgili birimlere 

ihtiyaç duydukları tanıtım malzemeleri iletildi.

• Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla elçilik ve 

konsolosluklarımıza Türkçe ve İngilizce tanıtım 

materyalleri gönderildi. 

• Bu süreçte bazı belediyelerimizin de etkin katkısını

aldık. 

• PTT Genel Müdürlüğü üzerinden tüm PTT’lerde 

afişlerimiz sergilenecek, PTT’de işlem yapan 

vatandaşlarımıza tanıtım broşürlerimiz dağıtılacak.

• Tüm bu kamu kuruluşlarına, destek ve katkıları için 

Merkez Bankası adına teşekkürlerimi sunuyorum.
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• Türkiye Bankalar Birliği
• Adabank
• Akbank
• Aktif Bank 
• Alternatif Bank 
• Arap Türk Bankası
• Bank Asya
• Citibank
• Denizbank
• Finansbank 
• Fortis
• Garanti Bankası
• GSD Yatırıam Bankası
• Habib Bank 
• Halk Bankası
• HSBC

ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİKLERİ / FİNANS

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

• ING
• JP Morgan Bank 
• Kuveyt Türk Bankası
• Millenium Bank
• Nurol Bank
• Societe Generale Bank
• Şekerbank
• T Bank
• TekstilBank
• Türk Ekonomi Bankası
• Türkiye İş Bankası
• Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
• VakıfBank
• Yapı Kredi 
• Ziraat Bankası

Basınımızın değerli temsilcileri,

• Merkez Bankası’nın en önemli paydaşlarından biri hiç
kuşkusuz ülkemizde faaliyet gösteren bankalardır. 

• Bu dönemde bankalarımız Türk Lirası’na geçiş
kampanyası boyunca çok büyük destek sağladı. 

• Kampanyanın her iki aşamasında da müşterilerini 
bilgilendirmek amacıyla bütün şubelerinde tanıtım 
broşürlerimize ve afişlere yer verdiler.

• Gönderdikleri e-postalar ve mektuplarla müşterilerini 
bilgilendirdiler, müşterilerine yönelik geliştirdikleri 
kendilerine özel çalışmaları ile kampanyaya destek 
verdiler. 

• Bu süreçte önemli bir rol oynayan Türkiye Bankalar Birliği 
başta olmak üzere, kamu ve özel sektörden tüm 
bankalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.
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• Ankara Sanayi Odası

• Erzurum Ticaret Odası

• İstanbul Sanayi Odası

• İstanbul Bilimum Madeni 

Eşya Sanatkarları Odaları

Birliği

• İstanbul Ticaret Odası

ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİKLERİ / İŞ DÜNYASI

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

• İzmir Ticaret Odası

• Samsun Ticaret Odası

• Sivas Ticaret Odası

• Trabzon Sanayi Odası

• Van Ticaret Odası

Odası

• Kampanya sürecinde esnaf, sanatkar, küçük ve 

orta boy işletmelerle yakın ilişki içinde bulunan 

sanayi ve ticaret odaları da Türk Lirası’na geçiş

kampanyasında önemli bir rol oynadı. 

• Kampanya afiş ve broşürlerini üyelerine ve üyeleri 

üzerinden halka ulaştıran, üyelerine detaylı

bilgilendirmeler yapan ve eğitim organizasyonları

düzenleyen sanayi ve ticaret odaları önemli bir 

sorumluluğu yerine getirmenin bilinciyle bizlere 

yardımcı oldu.
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• AÇEV 

• TESK

• TOFED 

• TÜROFED 

• Türkiye Körler Federasyonu 

• TÜRSAB 

ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİKLERİ / STK-MESLEK ÖRGÜTLERİ

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

• Bu arada bizim girişimlerimizle veya bize 
başvurarak tanıtım malzemelerimizden talep eden 
sivil toplum kuruluşlarını ve meslek örgütlerini de 
anmadan geçmek istemiyorum. 

• Farklı alanlarda faaliyet gösteren bu kuruluşlar, 
sokaktaki vatandaşımızdan esnafına, görme 
engelliden yabancı turistlere varıncaya kadar, çok 
çeşitli kesimlere kampanya bilgilerinin ve 
mesajlarının taşınmasına aracılık ettiler. 

• Merkez Bankası’nın toplumun her kesiminde Türk 
Lirası banknotların tanınması hedefine ulaşmasına 
yardımcı oldular. 

• Bu kuruluşların yöneticilerine ve emeği geçen tüm 
çalışanlara, gönüllülere teşekkür ederim.
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PERAKENDE

• Alışveriş Merkezleri

• BİM

• Carrefour

• Kiler

• McDonald’s 

• Migros 

• MOil 

• Philip Morris 

• Tefal 

• Uno Ekmek

• Vestel 

ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİKLERİ / ŞİRKETLER

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

• Ayrıca özel sektör şirketlerinin Türk Lirası’na geçiş

kampanyasında çok önemli destek ve katkıları

oldu. 

• Çok değişik sektörlerde faaliyet gösteren bu 

şirketler, bayileri, mağazaları, satış noktaları, işlem 

merkezleri, alışveriş merkezleri ve ulaşım araçları

aracılığıyla müşterilerine ve çalışanlarına broşür, 

afiş gibi tanıtım materyalleri ile kampanyayı

ulaştırmayı başardı. 

• Özellikle halkımıza toplu olarak ulaşmanın 

mümkün olduğu alışveriş merkezleri, market 

zincirleri ve ulaşım şirketleri imkanlarını kampanya 

için kullandılar.  
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OTOMOTİV

• Bosch

• Peugeot

• Tofaş

DİĞER

• Bursagaz

• DHL

• İnteltek / İddaa 

TELEKOM

• Avea

• Türk Telekom

ULAŞIM

• Atlasjet

• Kamil Koç

• KTHY 

• Otogar işletmeleri

• THY

• Ulusoy

• Varan

ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİKLERİ / ŞİRKETLER

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

• Türk Telekom, 17,5 milyon sabit hat abonesine 

gönderdiği fatura zarflarının içerisinde Türk Lirası

tanıtım broşürüne yer vererek, bize milyonlarca 

eve doğrudan ulaşma imkanı sundu. 

• Kampanyaya destek veren tüm özel sektör 

şirketlerimizin yönetici ve çalışanlarına teşekkür 

ediyorum. 
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TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

TANITIM AFİŞİ

Türkçe:  1.000.000 adet İngilizce: 15.000 adet

• Şimdi sizlere kampanyanın sadece ikinci aşaması

çerçevesinde kullanılan tanıtım materyalleri ve 

dağıtım miktarları hakkında kısa bilgiler aktarmak 

istiyorum.

• Üzerinde Türk Lirası banknot ve madeni 

paralarımızın görselleri ile vatandaşlarımızın dikkat 

etmeleri gereken ve kolay akılda kalabilir güvenlik 

özelliklerinin yer aldığı tanıtım afişimizin, kamu ve 

özel sektör kuruluşları aracılığıyla vatandaşlarımızın 

görebileceği yerlerde sergilenmek üzere yaygın 

dağıtımı yapıldı. 

• 1 milyon adet Türkçe, 15 bin adet İngilizce afiş

basıldı.
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TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

GENEL BROŞÜR / TANITIM REHBERİ

Türkçe: 5.000.000 adet İngilizce: 500.000 adet

• Genel broşürümüzde, banknotlarımızın madeni 

paralarımızın tasarımları ile halka yönelik 6 temel 

güvenlik özelliği tanıtıldı. 

• Bu broşürde, banknotlarımızın tasarımlarında yer 

verilen, ulusal ve uluslararası ölçekte değer 

yaratmış ve tanınmayı hak etmiş şahsiyetler 

hakkında kısa bilgilere de yer verilmiştir. 

• 5 milyon adet Türkçe, 500 bin adet İngilizce olarak 

hazırlanan broşürlerin, hedef kitleye ulaşabilecek 

mecralarda dağıtımı yapılmıştır. 
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TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

ÇOCUKLARA YÖNELİK BROŞÜR

Okullarda dağıtılmak üzere 2.000.000 adet

• Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle, okullarımızda, 

çocuklara özel tasarlanmış 2 milyon adede yakın 

broşür dağıtıldı. 

• İlgiyle ve severek okuyacakları broşürlerle, 

çocuklarımıza ve onlar aracılığıyla da ailelere 

ulaşmaya çalıştık.
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TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

PROFESYONELLERE YÖNELİK KİTAP

Türkçe: 50.000 adet İngilizce: 10.000 adet

• Halka yönelik genel tanıtım ve bilgilendirme 

çalışmalarının yanı sıra, özellikle para ile uğraşan 

profesyonellere yönelik, daha kapsamlı ve teknik 

ayrıntıları da içeren kapsamlı bir tanıtım kitabı

hazırladık. 

• 50 bin adedi Türkçe, 10 bin adedi İngilizce olmak 

üzere hazırlanan profesyonellere yönelik kitap, 

finans kuruluşları başta olmak üzere, yurtiçi ve 

yurtdışından ilgili kamu ve özel sektör 

kuruluşlarına gönderildi.
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TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

GAZETELERLE BROŞÜR DAĞITIMI

Çeşitli gazetelerle birlikte 2.600.000 broşür

• Olabildiğince geniş kitlelere ulaşma stratejimiz 
doğrultusunda, gazetelerle yaptığımız işbirlikleri de çok 
olumlu sonuç verdi. Sadece gazetelerle insert olarak 
okurlarına ulaştırılmak üzere özel olarak hazırladığımız 
broşürlerin, farklı günlerde olmak suretiyle 2 milyon 600 
bin adet dağıtımını yaptık. 

• Bu rakam, Türkiye’deki ortalama günlük gazete tirajının 
yarısına tekabül etmektedir.

• Ayrıca, pek çok televizyon dizisinde, yarışma 
programlarında, sabah programlarında ve diğer bazı
programlarda, kampanya görsel malzemelerine yer 
verilerek, tanıtıma katkı sağlandı.

• Bu kampanya çerçevesinde bizlerle işbirliğine giren ve 
herhangi bir bedel talep etmeksizin broşürlerimizi dağıtan 
gazetelere ve tanıtıma katkı sağlayan diğer medya 
kuruluşlarına teşekkür ederim.
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TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

TÜRK TELEKOM İLE BROŞÜR DAĞITIMI

Türk Telekom faturalarıyla birlikte 17,5 milyon adet broşür

• Sunumumun, “İşbirlikleri” başlıklı bölümünde 

vurguladığım gibi, Türk Telekom’un desteğiyle, 

Türk Telekom abonesi 17,5 milyon sabit hat 

telefon kullanıcısına ulaşma imkanı sağladık. 

• Faturalarla birlikte abonelere ulaşacak 

broşürlerimizle, ülkemizdeki yaklaşık her üç ev 

veya işyerinden birisine ulaşma imkanı bulmuş

olacağız. 

• Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan 

vatandaşlarımıza ulaşabilme imkanı sunan bu 

projenin, tanıtım kampanyasından istenilen 

sonuçların elde edilmesi açısından son derece etkili 

olacağına inanıyoruz. 
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İNTERNET SİTESİ

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

• Kampanyamızın, yeni bilgilerle birlikte güncellenen

ve tüm tanıtım materyallerine ulaşma imkanının 

olduğu internet sitesi de, bilgi ve referans kaynağı

olarak tanıtım çalışmalarımıza önemli katkı sağladı.
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� Banknotlar tasarlanırken, görme engellilerin ihtiyaç ve 

beklentileri özellikle dikkate alındı.

• Boyut farkı

• Kabartma baskılı noktalar ve yaygın kabartma baskı

• Holografik şerit folyo

GÖRME ENGELLİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

• Türk Lirası banknotların tasarımı hazırlanırken tüm 

vatandaşlarımızın yanında görme engellilerin de ihtiyaç ve 

beklentileri özellikle dikkate alındı. 

• Tasarımı yaparken, mümkün olduğu ölçüde onların 

ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettik.. 

• Kupürler arasındaki boyut farkı görme engellilerin para 

kullanımını kolaylaştırmada en önemli unsur olacak.

• Tüm banknotlarda, banknotların ön yüzünde olmak kaydıyla, 

sol üst kenarda Braille alfabesinden yararlanarak oluşturulan 

ve dokunularak hissedilebilen “noktaların” sayısına yerleşimine 

göre kupür değerleri anlaşılabilmektedir. Ayrıca, mevcut 

banknotlarımızda kullanılan kabartma baskı uygulamasına da 

devam edilmiştir.

• Holografik şerit folyo ise, önemli bir güvenlik özelliği olmasının 

yanı sıra görme engelliler için, eski ve yeni paraları ayırt 

etmedeki en belirgin özellik olacak. 
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� Görme engellilerin Türk Lirası ile ilgili özellikleri en iyi 

şekilde anlamalarını sağlamak amacıyla Brille alfabesiyle 

yazılan broşürler hazırlandı.

� Bu broşürler ile birlikte görme engellilerin ailelerine 

dağıtılmak üzere normal matbaa baskılı broşürler 

hazırlandı.

� Her iki broşür de görme engellilere yönelik sivil toplum 

örgütleri aracılığıyla görme engelli vatandaşlara 

ulaştırılıyor. 

GÖRME ENGELLİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

• Görme engellilere yönelik çalışmalar 
çerçevesinde, görme genllilerin yeni banknotları
nasıl tanıyabileceklerine ilişkin bilgilerin yer aldığı
bir metin hazırlandı. Bu metinle iki farklı broşür 
hazırlandı. Körler alfabesi olarak bilinen Braille
alfabesini bilenler için Braille alfabesiyle basılı
broşürler basıldı.

• Ayrıca, Braille alfabesini bilmeyen görme 
engellilere, aile üyeleri ve yakınları tarafından 
okunabilsin diye normal matbaa baskılı broşür 
hazırlandı. Her iki broşürün dağıtımı da devam 
ediyor. 

• Talep eden görme engelli vatandaşlarımıza veya 
onların yakınlarına bu broşürlerden gönderilmeye 
devam edilecektir.
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� Türkiye’de ilk kez Para-Ölçer kullanılacak.

� Para-Ölçer’ler ilk kez Türkiye Körler Federasyonu Genel 

Kurulu’nda tanıtıldı.

� Üretimin tamamlanmasını takiben dağıtıma başlanacak

• Görme engelli vatandaşların üye oldukları dernek, vakıf 

ve benzeri STK’lar ve onların temsilcilik ve şubeleri

• Merkez Bankası ve şubeleri

• Bersay İletişim Danışmanlığı

GÖRME ENGELLİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR / PARA-ÖLÇER

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

• Görme engelliler için, ülkemizde ilk kez uygulanacak 
önemli bir adım daha attık. Yurtdışında üretimi devam 
eden Para-Ölçer’lerle görme engelliler paraların kupür 
değerlerini hiçbir yardım almaksızın ve hataya 
düşmeksizin öğrenebilecek. 

• Para-Ölçer’lerin üretimleri devam ediyor. Üretimin 
tamamlanmasını takiben görme engellilere ücretsiz olarak 
dağıtacağız. 

• Para-Ölçer’ler vatandaşlarımıza üye oldukları dernek, vakıf 
gibi kurumlar aracılığıyla aktarılacak. Görme engellilere 
yönelik yayınlarla birlikte insert olarak dağıtılacak. 

• Yine de kendilerine ulaşılamayan görme engelliler, Para-
Ölçerlerini, Merkez Bankası şubelerinin bulunduğu 
yerlerde şubelerimizden temin edebilecekler.
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GÖRME ENGELLİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR / PARA-ÖLÇER

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

• Şubelerimizin ve ilgili sivil toplum örgütlerinin 

temsilciliklerinin ve şubelerinin olmadığı yerlerde 

yaşayan görme engelli yurttaşlarımız ise, 

bankamıza veya İletişim Danışmanlığı şirketimiz 

Bersay İletişim Danışmanlığı’na herhangi bir yolla 

başvurmaları halinde, Para-Ölçerleri adreslerine 

teslim edilecektir.

• Para-Ölçerler üzerinde, nasıl kullanılacakları bilgisi 

de yer almaktadır.



29

TANITIM MALZEMELERİNİN DOKÜMÜ

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ
TANITIM KAMPANYASI 

2. AŞAMADA KULLANILAN TANITIM MALZEMESİ ADET

AFİŞ / TÜRKÇE 1.000.000

AFİŞ / İNGİLİZCE 15.000

GENEL / HALKA YÖNELİK BROŞÜR 5.000.000

ÇOCUKLARA YÖNELİK BROŞÜR 2.000.000

GENEL BROŞÜR / İNGİLİZCE 500.000

PROFESYONEL KİTAPÇIK / TÜRKÇE 50.000

PROFESYONEL KİTAPÇIK / İNGİLİZCE 10.000

GÖRME ENGELLİ YAKINLARI İÇİN BROŞÜR 17.000

GÖRME ENGELLİLERE BRAILLE ALFABELİ BROŞÜR 8.000

TÜRK TELEKOM İLE DAĞITILAN BROŞÜR 17.500.000

GAZETELERLE BİRLİKTE DAĞITILAN BROŞÜR 2.600.000

TOPLAM 28.700.000

Basınımızın değerli temsilcileri,

• Şu ana kadar ayrıntılarıyla bilgi verdiğim, 

kampanya süresince kamu ve özel sektör 

kuruluşlarının yanı sıra sivil kurum kuruluşları ve 

meslek örgütleri işbirliğiyle gerçekleştirilen 

çalışmalarla yaklaşık 28 milyon 700 bin adet 

tanıtım malzemesi hazırlandı. Bunların çok büyük 

bir bölümünün dağıtımı tamamlanmış durumda. 

• Türk Telekom ve PTT işbirliğiyle gerçekleştirilen 

broşür dağıtımları ise kısa bir süre sonra 

tamamlanmış olacak. 
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TTÜÜRKRK LLİİRASIRASI’’NINNIN
GGÜÜVENLVENLİİK K ÖÖZELLZELLİİKLERKLERİİ

Basınımızın değerli temsilcileri, 

• Türk Lirası’na geçiş çerçevesinde sürdürülen teknik 

çalışmalar konusuna geçmeden önce, güvenlik özelliklerini 

dikkat edilmesi konusunda vatandaşlarımızı son bir kez 

daha uyarmak ve dikkatlerini çekmek istiyorum.

• Daha önce düzenlediğimiz basın toplantısında da 

belirttiğimiz üzere, Türk Lirası banknotlarda yer alan 

güvenlik özellikleri 4 gruba ayrılmaktadır.

• Bunlardan ilki halka yönelik özellikler, ikincisi 

profesyonellere yönelik özellikler, üçüncüsü makinelere 

yönelik özellikler, dördüncüsü ise sadece Bankamıza 

münhasır özelliklerdir. 

• Bu sunumumda, sadece halka yönelik özelliklere kısaca 

tekrar değineceğim. 
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HALKA YÖNELİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

1- Emniyet Şeridi

2- Filigran

3- Holografik Şerit Folyo

4- Kabartma Baskı

5- Gizli Görüntü

6- Bütünleşik Görüntü

7- Boyut Farkı

8- Renklendirilmiş Banknot Kağıdı

9- Görme Engellilere Yönelik Özellikler 

10- Renk Değiştiren Şerit

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

• Ekranda gördüğünüz özellikler, halka yönelik 
güvenlik özellikleridir. 

• Halka yönelik özellikleri tespit edebilmek için 
herhangi bir alet kullanımına ihtiyaç yoktur. Çıplak 
gözle ve elle rahatlıkla tespit edilebilir.

• Tüm güvenlik özellikleri, tüm banknotlarda aynı
yerde bulunmaktadır.

Değerli basın mensupları,

• Bir kez daha tekrarlamak istiyorum: 
Vatandaşlarımız, yeni banknotlarımızın en az üç
güvenlik özelliğini çok iyi öğrensinler ve mutlaka 
kontrol etsinler.
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TTÜÜRK RK LLİİRASIRASI’’NA GENA GEÇÇİŞİŞ
TEKNTEKNİİK K ÇÇALIALIŞŞMALARMALAR

Basınımızın değerli temsilcileri,

• 9’uncu Emisyon Grubunu oluşturan Türk Lirası
banknotların gündelik kullanımda kısa sürede 
yaygınlaşması yönünde yapılan teknik çalışmaları
da kısaca anlatacağım.
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TÜRK LİRASI BANKNOT 
VE MADENİ PARALAR

� TL banknotların üretim ve dağıtımına Mayıs ayında 
başlanmış, piyasanın banknot ihtiyacını karşılayacak şekilde 
üretim ve dağıtım planı yapılmıştır.

� ATM’lerin ve para sayma makinelerinin test ve 
dönüşümlerinin yapılması amacıyla, Ekim 2008’de 
banknotların firmalara emanet verilmesi ve gerekli 
adaptasyon işlemlerine başlanmıştır.

� 26 Aralık 2008 tarihi itibarıyla test adaptasyon için 18 firma,

• 148.452 adet, toplam 3.375.840 TL tutarında banknot almıştır.

• Bu firmalardan bazıları makinelerini şubelerimize getirip 
adaptasyon çalışmalarını bizzat şubelerimizde gerçekleştirmiştir. 

• Bankamızca Türk Lirası banknotların üretim ve 

dağıtımına Mayıs ayında başlanmıştır.

• Üretim ve dağıtım planı 1 Ocak 2009’da piyasanın 

banknot ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.

• TL banknotların ebatlarında değişiklik söz konusu 

olduğundan, ATM’lerin ve para sayma makinelerinin 

test ve adaptasyonlarının yapılması gerekmektedir.

• Bu amaçla, TL banknotlar Ekim ayında firmalara test 

için verilmiştir. Bu kapsamda 18 firmaya 3.375.840 

TL değerinde 148.452 adet banknot teslim 

edilmiştir.

• Bu firmalardan bazıları makinelerini şubelerimize 

getirip dönüşüm çalışmalarını bizzat şubelerimizde 

gerçekleştirmiştir.
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TÜRK LİRASI BANKNOT 
VE MADENİ PARALAR

� 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren bankacılık sistemi 

tarafından TL banknotların dolaşıma çıkarılmasını

sağlamak amacıyla, 2008 yılı Kasım ayında TL 

banknotların bankalara ön yüklemelerine başlanmıştır. 

� 26 Aralık 2008 tarihi itibarıyla, 19 banka tarafından ön 

ve alt yükleme talep edilmiştir.

ADET TUTAR (TL)

BANKNOT 33.490.400 1.236.666.500

MADENİ 58.923.500 23.996.990

TOPLAM 92.413.900 1.260.663.490

• 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren bankacılık sistemi 

tarafından Türk Lirası banknotların dolaşıma 

çıkarılmasını sağlamak ve adaptasyon çalışmalarını

hızlandırmak amacıyla, 2008 yılı Kasım ayında Türk 

Lirası banknotların bankalara ön yüklemelerine 

başlanmıştır.

• 26 Aralık 2008 tarihi itibarıyla, 19 banka tarafından 

ön ve alt yükleme talep edilmiştir.

• Ön ve alt yüklemeye konu olan banknot ve madeni 

para tutarı 1,3 milyar Türk Lirası’na yaklaşmıştır. 

• Bu tutar, yılbaşından itibaren hızla piyasaya

verilecektir.
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� 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 1 yıllık geçiş döneminde

ATM’lerde YTL veya TL banknot bulunabilecek.

� Türk Lirası’na dönüşümü tamamlanmış olan

ATM’lerden 1 Ocak 2009 itibarıyla TL banknot çekilebilecek.

� Para yatırma imkanı olan makinelere 2009 yılı boyunca YTL 

veya TL banknot yatırılabilecek.

TÜRK LİRASI BANKNOT
VE MADENİ PARALAR

• 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 1 yıllık geçiş döneminde 

ATM’lerde Yeni Türk Lirası veya Türk Lirası banknot 

kullanılabilir. 

• Özellikle ilk aylarda, dönüşüm işlemleri tamamlanıncaya kadar 

ATM’lerde YTL banknotların yer alması mümkündür.

• Türk Lirası’na dönüşümü tamamlanmış olan ATM’lerden 1 

Ocak 2009 günü itibarıyla Türk Lirası banknot çekilebilecektir. 

• Ancak, doğaldır ki, ATM’lerin dönüşümü konusundaki tasarruf 

tamamen bankalarımıza aittir. 

• Biz Merkez Bankası olarak, onların Türk Lirası banknot 

taleplerini, şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da 

karşılamaya devam edeceğiz.

• Öte yandan, para yatırma imkanı olan makinelere 2009 yılı

boyunca YTL veya TL banknot yatırılabilecektir. 
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Dolaşımda bulunan banknot kalitesinin artırılması amacıyla;

� Banknotların yıpratılmaması için gerekli dikkat ve özenin 
gösterilmesi,

� Banknotların üzerine yazı yazılmaması, buruşturulmaması, 
delinmemesi ve yırtılmaması,

� Banknot işleme sistemlerinin çalışmalarının olumsuz yönde 
etkilenmemesi için yırtılmış banknotların bantlarla 
yapıştırılmaması,

� Cüzdan kullanma alışkanlığının edinilmesi,

� Banknotlara gereken özenin gösterilerek, eskimiş ve 

yıpranmış banknotların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
şubeleri veya bankacılık sistemi aracılığıyla değiştirilmesi 
gerekmektedir.

BANKNOT KULLANIMI

Değerli basın mensupları,

• Sunumumun bu bölümünde, banknot kullanımı ve sahtecilikle 
ilgili olarak halkımıza yönelik bazı uyarılarımızı ifade etmek 
istiyorum.

• Dolaşımda bulunan banknot kalitesinin artırılması amacıyla;

• Banknotların yıpratılmaması için gerekli dikkat ve özenin 
gösterilmesi,

• Banknotların üzerine yazı yazılmaması, buruşturulmaması, 
delinmemesi ve yırtılmaması,

• Banknot işleme sistemlerinin çalışmalarının olumsuz yönde 
etkilenmemesi için yırtılmış banknotların bantlarla 
yapıştırılmaması,

• Cüzdan kullanma alışkanlığının edinilmesi,

• Banknotlara gereken özenin gösterilerek, eskimiş ve 
yıpranmış banknotların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
şubeleri veya bankacılık sistemi aracılığıyla değiştirilmesi 
gerekmektedir.
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� TL banknotlar uluslararası standartlarda üretilmiş olup ilave 
güvenlik özellikleri bulunmaktadır.

� Bankamız internet sitesinde banknotların güvenlik özellikleri 
hakkında kapsamlı bilgiler verilmektedir.

� Bankamızın teknik donanımı sahte banknotların tekrar 
dolaşıma çıkmasına imkan vermeyecek bir yapıdadır.

� Sahtecilikle etkin mücadelede en önemli  görev 
vatandaşlarımıza düşmektedir.

Sahte bir banknot ele geçirildiğinde, en yakın kolluk   
kuvvetine (Emniyet veya Jandarma birimlerine) bildirilmesi, 
hem vatandaşlık görevi hem de yasal zorunluluktur.

SAHTECİLİK

• Son olarak, sahte banknotlarla ilgili bir açıklama yapmak 

istiyorum

• Bilindiği gibi, banknotlarımız uluslararası standartlarda ve 

gelişmiş teknolojiler kullanılarak üretilmektedir. TL’ye geçişle 

birlikte bu özellikler daha da artırılmış ve geliştirilmiştir.

• Sahtecilik konusundaki gelişmeler Bankamızca yakından takip 

edilmektedir. İnternet sitemizde banknotlarımızın güvenlik 

özellikleri hakkında kapsamlı bilgiler yer almaktadır. 

• Ayrıca, Bankamızda etkin bir şekilde kullanılan banknot işleme 

sistemleri sayesinde sahte paraların dolaşımdan çekilmesi 

sağlanmaktadır.

• Ancak, sahtecilikle mücadelede en önemli görev 

vatandaşlarımıza düşmektedir. 

• Sahte bir banknot ele geçirildiğinde, en yakın kolluk kuvvetine 

(Emniyet veya Jandarma birimlerine) bildirilmesi, hem 

vatandaşlık görevi hem de yasal zorunluluktur.



38

BANKNOT MATBAASIBANKNOT MATBAASI

Değerli basın mensupları,

• Şimdi, Banknot Matbaamızın tarihçesi, faaliyeti ve 

banknot üretim süreçleriyle ilgili sunumu sizlerle 

paylaşacak ve akabinde banknot üretim süreçlerini 

yerinde göstermek üzere birlikte gezimize 

başlayacağız.
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� 1955’de kurulmasına karar verildi.

� Ana bina inşaatı 1956’da tamamlandı.

� E-5 Emisyon Grubu banknotların basımına 1957’de 

başlandı.

� İlk basılan banknot E-5 Emisyon Grubu                        

3. Tertip 100 TL’dir.

BANKNOT MATBAASI

• Banknot Matbaası’nın kurulmasına 1955 yılında 

karar verilmiş ve ana bina inşaatı 1956 yılında

tamamlanmıştır.

• 1957 yılında banknot basımına başlanmış olup, ilk 

basılan banknot E-5 Emisyon Grubu 3. Tertip 100 

TL’dir.
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� Geçmişte banknotlarımız Almanya, İngiltere ve Amerika 

Birleşik Devletleri’nde bastırılmıştır.

� Günümüzde tüm banknot üretimi, tasarımından 

teslimata kadar matbaamız bünyesinde 

gerçekleştirilmektedir.

� TCMB, kendi banknotunu basan sayılı Merkez Bankaları

arasındadır.

BANKNOT MATBAASI

• Geçmişte banknotlarımız Almanya, İngiltere ve 

Amerika Birleşik Devletleri’nde bastırılmıştır.

• Günümüzde tüm banknot üretimi, tasarımından 

ürün teslimine kadar, matbaamız bünyesinde 

gerçekleştirilmektedir.

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kendi 

banknotlarını kendi matbaasında basan sayılı

merkez bankaları arasında yer almaktadır.
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� Toplam alan: Matbaa ~25.000 m² arsa üzerine kurulu, 

~25.000 m² kapalı alanda işletim yapmaktadır.

� Personel sayısı: 664 

BANKNOT MATBAASI

• Banknot Matbaamız ~25.000 m² arsa üzerine 

kurulu olup, ~25.000 m² kapalı alanda faaliyetini 

sürdürmektedir.

• Banknotun yanı sıra kıymetli evrak ve matbu evrak 

üretimi de yapılan Banknot Matbaası’nda 664 kişi 

çalışmaktadır.
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Bir milli mesele olarak ele aldığımız ve öyle 

görülmesini arzu ettiğimiz Türk Lirası’na geçiş

ve yeni paralarımızın tanıtım çalışmalarına 

destek veren tüm kamu ve özel sektör 

kuruluşları ile medya dünyamıza 

teşekkür ederiz. 

Teşekkür...

Basınımızın değerli temsilcileri, 

• Yaklaşık üç yılık çalışmanın ürünü olan Türk 

Lirası’na geçiş çalışmalarının sonuna gelmiş

bulunmaktayız. 27 Ağustos’ta ise tanıtım 

kampanyasını başlatmıştık. 

• Bu süre zarfından geçiş çalışmalarına ve tanıtım 

kampanyasına, çeşitli biçimlerde destek veren, 

katkı sağlayan tüm kişi ve kuruluşlara, özellikle 

medyamıza, Bankamız adına teşekkür ediyor, en 

içten duygularla saygılarımı sunuyorum.
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