
Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, basınımızın değerli 
temsilcileri, değerli konuklar, hepiniz hoşgeldiniz.

• 27 Ağustos 2008 tarihinde düzenlediğimiz basın toplantısında, Türk 
Lirası’na geçiş süreci hakkında bilgi vermiş, paralarımızın özelliklerini Ekim 
ayında tanıtacağımızı açıklamıştık.

• Bugün, Türk Lirası banknot ve madeni paralarımızla tanışacağız. 
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• Konuşmama, Para Reformu’nun 2. aşaması hakkında kısa bir 
değerlendirme ile başlayacağım. 

• Sonrasında, TL banknotlarda yer alan “ilk”ler ve “seri tasarım 
anlayışı”ndan bahsedeceğim.

• Ardından, yeni banknotlarımızın görsel özelliklerini tanıtarak banknotların 
arka yüzünde yer alan portreler hakkında kısa bilgiler vereceğim. 

• Ülkemizin yetiştirdiği bu değerlerin daha ayrıntılı biyografilerini ise, her y ş ğ ğ y y g ,
biri yine ülkemizin yetiştirdiği birer değer olan ve kendi alanlarında otorite 
kabul edilen seçkin isimler, bir filmle anlatacak. Bu filmi sunumumun 
sonunda izleyeceğiz. TL’ye Geçiş Kampanyasına katkı ve destekleri için bu 
isimlere huzurlarınızda şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.

• Banknotların görsel tanıtımının ardından, üzerinde önemle durduğumuz 
güvenlik özelliklerini açıklayacağım.

• Madeni paraları hakkında da kısa bir bilgi verdikten sonra, 
sunumumuzun sonunda, TL’ye geçiş kampanyamızın ikinci aşamasının 
yazılı ve görsel materyallerini sizlerle paylaşacağım. 



Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, değerli basın mensupları, 
değerli konuklar, 

• 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 y , p g
dönüyoruz.

• Böylece, Para Reformumuzu en başından bu yana kurguladığımız gibi 
tamamlamış olacağız. 



Değerli konuklar,

• 9’uncu Emisyon Grubunu oluşturan TL banknotlar, tamamen ve yeniden 
tasarlanıp geliştirildiği için, bizlere, kendi iç bütünlüğü olan bir seri 
oluşturma, pek çok yeniliği ve ilki hayata geçirme fırsatı sunmuştur. 

• Şimdi, kısaca bu ilklerden bahsetmek istiyorum.
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• TL banknotlarda  “seri tasarım anlayışı” hayata geçirilmiştir. 

• Banknotlarda konu bütünlüğü bulunmaktadır.

• Seri içerisinde sistematik boyut farklılığı sağlanmıştır.

• Farklı Atatürk portresi belirli bir anlayış içinde kullanılmıştır.

• Tüm güvenlik özellikleri banknotlarda aynı yerde ve aynı şekilde 
uygulanmıştır.
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• Özellikleri itibarıyla, sadece ülkemizde değil dünyada ilk kez uygulanan 
“holografik şerit folyo” kullanılmıştır.

• Renk değiştiren şerit bulunmaktadır.

• Banknot kağıtlarının kendisi renklidir.

• İlk kez, üzerinde kupür değeri ile “TL” harfleri bulunan ve UV ışık olarak 
bilinen mor ışık altında parlayan emniyet şeridi bulunmaktadır.

6



Değerli basın mensupları, değerli konuklar,

• Şimdi sizlere TL banknotlarda uygulamaya koyduğumuz “Seri Tasarım 
Anlayışı”nın ne demek olduğunu açıklamak istiyorum.
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• TL banknotların tasarımları, ay-yıldız figürüne dayalı ortak bir zemin 
içermektedir.

• Birbirini takip eden ikişer kupürde ortak olmak üzere belirli açılarla üç
farklı Atatürk portresi kullanılmıştır.

• Güvenlik özellikleri tüm kupürlerde aynı yerde bulunmaktadır. Böylece, 
bir kupürdeki özellikler öğrenilince tüm kupürlerdeki temel özellikler 
öğrenilmiş olacaktır.

• Güvenlik özellikleri, banknotların ön ve arka yüzüne dengeli bir şekilde 
dağıtılmıştır.

• Tasarımlar, fotografik değil, grafiksel ve çizgisel çalışmalar içermektedir.

• Her bir kupurün ön yüzünde ve arka yüzünde birbiriyle bağlantılı motifler 
kullanılmıştır.



• Sadece kupürün kendi içinde, ön ve arka yüzde değil, kupürler 
arasında da bağlantılar ve ortak özellikler bulunmaktadır.

• Seri ve sıra numarası 9 haneden 10 haneye çıkarılmış ve YTL'ye göre 
banknot boyutlarıyla uyumlu bir şekilde küçültülmüştür.

• Banknotlar kupür değeri olarak küçükten büyüğe giderken, boyda her 
kupürde 6 mm'lik artış sağlanmıştır. 

• Eninde ise ikişerli gruplar halinde her grup arasında 4'er mm'lik fark ş g p g p
yaratılmıştır. 

• Banknot boyutlarındaki bu farklar ile görme engellilerin banknotları 
kolaylıkla birbirinden ayırabilmeleri amaçlanmıştır.

• Tüm kupürlerde renklendirilmiş banknot kağıdı kullanılmıştır. 

• Birbirini takip eden kupürler kontrast pastel renklerden oluşmaktadır.



Değerli basın mensupları, değerli konuklar,

• Şimdi sizlere, 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle çıkarılacak Türk Lirası 
banknotların ön ve arka yüzünde yer alan görsel özellikleri tanıtacağım. 
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• Banknotların ön yüzünde belirli açılarla üç farklı Atatürk portresi 
bulunmaktadır. 

• Ön yüzün zeminini Atatürk’ün portreleri ile hoş bir bütünlük oluşturan ve 
tüm paralarda aynı şekilde yer alan ay-yıldız motifi süslemektedir. 
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• Atatürk'ün 1927 yılında Ethem Tem tarafından çekilmiş fotoğrafı, 5 ve 10 
TL’de yer almaktadır.

• 1931 yılında Gazi Çiftliği’nde Cemal Işıksel tarafından çekilmiş fotoğrafı, 
20 ve 50 TL’de kullanılmıştır.

• 1934 yılında Çankaya Köşkü’nde yine Cemal Işıksel tarafından çekilmiş 
fotoğrafı ise 100 ve 200 TL’nin ön yüzünde bulunmaktadır. 

• Bu portreler, Atatürk’ün gülümsediği fotoğraflardan yararlanılarak p , g ğ ğ y
tasarlanmıştır.
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• TL banknotlarımızın, büyük bir merakla beklenen arka yüzlerinde ise, 
ulusal ve uluslararası ölçekte değer yaratmış ve tarihe malolmuş 
şahsiyetlerin portreleri yer almaktadır. 

• Arka yüzde ayrıca, onların çalışma alanları ve eserlerini sembolize eden 
öğeler bulunmaktadır. 

• Bu isimlerin belirlenmesi, oldukça uzun ve meşakkatli bir çalışma 
gerektirmiştir.

• Zira, bu portreler, öyle isimler olmalıydı ki, ulusal paramızın üzerinde yer 
alabilecek vasıflara sahip olmalıydı. 

• Önce çok sayıda isim üzerinde durulmuş ve belirli kriterler esas alınarak 
seçim yoluna gidilmiştir. 

• Ülkemizde yetişmiş bu değerleri herkese tanıtacak olmak, bizler için ayrı 
bir iftihar ve mutluluk vesilesidir.
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Seçtiğimiz şahısların ortak özellikleri şunlardır:

• Bilim insanı veya sanatçı olmaları,

• Toplumumuzdan, bu topraklardan yetişmiş olmaları, herhangi 
bir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde milli değer olmaları,

• Evrensel değer taşımaları; toplumumuzu dünyaya veya 
evrensel olanı toplumumuza aktarmaları, 

• Herhangi bir siyasi görüşle özdeşleştirilmemeleri; tüm topluma• Herhangi bir siyasi görüşle özdeşleştirilmemeleri; tüm topluma 
mal olabilecek kişilikler olmaları,

• Daha önce tedavüle çıkarılan banknotlarda veya diğer ülke 
paralarında yer almamış olmaları.
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Değerli konuklar,

• Şimdi, yeni paralarımızı kupür bazında tanıtmak istiyorum.

• 27 Ağustos’taki basın toplantısında açıkladığımız gibi, en düşük değerli 
banknot 5 Türk Lirası, en büyüğü ise 200 Türk Lirası olacaktır.

• 5 Türk Lirası’nın ön yüzünde; “Atatürk portresi, portreyi çevreleyen 
kırmızı ay-yıldız motifi ve stilize edilmiş atom motifi” bulunmaktadır.

• Arka yüzde Bilim Tarihçisi Ordinaryüs Prof Dr Aydın Sayılı’nın portresi• Arka yüzde Bilim Tarihçisi, Ordinaryüs Prof. Dr. Aydın Sayılı nın portresi 
bulunmaktadır. Portre; İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi 
tarafından sağlanmıştır.

• Arka yüzde ayrıca, bilim tarihindeki bazı önemli olayları sembolize etmek 
üzere; “güneş sistemi, atomun yapısı, DNA ve ilk çağ mağara resimleri” 
gibi motifler kullanılmıştır.

15



Bilimsel çalışmayı bir yaşam biçimi olarak benimseyen Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı, 1913 yılında İstanbul’da 
doğmuştur İlk ve orta eğitimini Ankara’da tamamlayan Sayılı Ankara Erkek Lisesi’ni birincilikle bitirmiştirdoğmuştur. İlk ve orta eğitimini Ankara da tamamlayan Sayılı, Ankara Erkek Lisesi ni birincilikle bitirmiştir. 
Sayılı, mezuniyet sınavlarından biri olan Tarih ve Coğrafya sınavını, Ankara’da, Atatürk’ün de yer aldığı sınav 
heyeti önünde vermiş ve Atatürk’ün isteği ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt dışına öğrenci göndermek için açtığı 
sınavı kazanarak Harvard Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü’nde yüksek öğrenimini yapmak üzere Amerika 
Birleşik Devletleri’ne gönderilmiştir. 1942 yılında Harvard Üniversitesi’nden doktora derecesi alan Sayılı’nın bu 
doktorası Harvard Üniversitesi’nde ve bilindiği kadarıyla da dünyada, bilim tarihi dalında verilen ilk doktora 
derecesidir. 
1943 yılında Türkiye’ye döndükten sonra, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe 
Kürsüsü’nde öğretim elemanı olarak göreve başlayan Sayılı, 1946 sonunda aynı fakültenin Felsefe Kürsüsü’ne 
“Bilim Tarihi Doçenti” olarak atanmıştır. 1947 yılında Türk Tarih Kurumu’nun asli üyeliğine seçilen Sayılı, 1952 
yılında “Bilim Tarihi Profesörlüğü” unvanına layık görülmüştür. 1957 yılında Uluslararası Bilim Tarihi 
Akademisi’nin muhabir üyesi, 1961’de aynı akademinin asli üyesi olmuş ve 1962’de de üç yıllık bir dönem için 
başkanlığını yapmıştır. 
Türk Kütüphaneciler Derneği’nin şeref üyesi olan Sayılı, birkaç yıl Türk Tarih Kurumu Ortaçağ Şube Başkanı 
olarak da hizmet etmiştir. 1958 yılında ordinaryüs profesörlüğe yükselmiş ve Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nde Bilim Tarihi Kürsüsü’nü kurarak bilim tarihçiliğinin Türkiye'de yerleşmesini sağlamıştır. 
1974 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanlığı’na seçilmiş ve bu görevini 1983 yılına 
dek kesintisiz sürdürmüştür. 1984 yılında kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür 
Merkezi’ne başkan olarak atanmıştır. 
Yurt dışında da saygın bir bilim adamı olarak tanınan Aydın Sayılı, Polonyalı astronom Kopernik konusundaki 
çalışmalarından dolayı 1973 yılında Polonya hükümeti tarafından Kopernik Madalyasına layık görülmüştür. 1977 
yılında TÜBİTAK Hizmet Ödülünü almış 1980 yılında UNESCO Uluslararası Yazar-editör Komitesi’ne seçilmiştiryılında TÜBİTAK Hizmet Ödülünü almış, 1980 yılında UNESCO Uluslararası Yazar editör Komitesi ne seçilmiştir. 
1981 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından Üstün Hizmet Ödülüne, 1990 yılında ise bütün çalışmaları göz 
önünde bulundurularak UNESCO Ödülüne layık görülmüştür. 
Sayılı’nın ulaşmış olduğu sonuçlar, Ortaçağ bilim tarihinin yeniden değerlendirilmesini gerektirecek niteliktedir. 
Sayılı, astronomi tarihi başta olmak üzere bilim tarihinin birçok alanıyla ilgilenmiş ve bu alanda özgün 
çalışmalar yapmıştır. 1960 yılında başyapıtı olan “Observatory in Islam and Its General Place in the History of 
the Observatory” (İslamda Rasathane ve Genel Rasathane İçindeki Yeri) adlı eserini yayınlamıştır. 
Türklerin, İslam dünyasının, Mısırlıların, Mezopotamyalıların ve diğer çeşitli medeniyetlerin bilime ve batı 
medeniyetinin oluşumuna yaptığı katkıları ortaya koyan Sayılı, ilk kaynaklara ulaşmaya, ön yargısız ve nesnel 
davranmaya özen göstermiştir. Sayı ve içerik bakımından olağanüstü çalışmaları yansıtan yayınları, Türkçe, 
İngilizce, Arapça ve Farsça dillerinde olup; kitap, bildiri, araştırma yazıları ve makalelerden oluşmaktadır. Daha 
çok birinci el kaynaklara dayalı olarak yaptığı, değişik dillerde yayınlanan, sekizi kitap olmak üzere toplam 140 
esere imza atmıştır. 
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• 10 Türk Lirası’nın ön yüzünde; “Atatürk portresi, portreyi çevreleyen mor 
ay-yıldız motifi, ikili sayı sistemini ifade eden rakamlar, içinde abaküsten 
bir kesit bulunan yedigen şekil ve abaküs motifi” bulunmaktadır.

• Arka yüzde ise Ordinaryus Profesör Dr. Cahit Arf’ın portresi yer 
almaktadır. 

• Portre, Sabancı Üniversitesi Rektörü ve Türk Matematik Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Tosun Terzioğlu tarafından sağlanmıştır.

• Arka yüzde ayrıca; “aritmetik diziler, abaküs, sayılar, ‘Arf Değişmezi’nden 
bir kesit ve ikili sayı sistemini ifade eden rakamlar” bulunmaktadır. 
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1910 yılında Selanik'te dünyaya gelen Ord. Prof. Dr. Cahit Arf, kendi adıyla bilinen teoremleri ile dünya 
çapında tanınmış ülkemizin yetiştirdiği en büyük matematikçilerden birisidirçapında tanınmış, ülkemizin yetiştirdiği en büyük matematikçilerden birisidir. 
Yüksek öğrenimini 1932 yılında Fransa’da Ecole Normale Superieure'de tamamlamıştır. Galatasaray Lisesi'nde 
bir süre matematik öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde çalışmıştır. 
1938 yılında Almanya’da Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Arf, 1939 yılında yurda döndükten 
sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde görevine devam etmiştir. 1943 yılında profesörlüğe, 1955 yılında 
da ordinaryüs profesörlüğe yükselen Arf, üniversitedeki görevini 1962 yılına kadar sürdürmüştür. Ardından 
Robert Koleji'nde matematik dersleri vermeye başlamış, 1964 yılında TÜBİTAK Bilim Kolu Başkanı olmuştur.
Daha sonra gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırma ve incelemelerde bulunmuş; California 
Üniversitesi'nde konuk öğretim üyeliği yapmıştır. 1967 yılında yurda döndükten sonra ODTÜ öğretim üyesi 
olmuştur. 1980 yılında emekli olan Arf, çalışmalarını bir süre TÜBİTAK'a bağlı Gebze Araştırma Merkezi'nde 
sürdürmüş 1985 ve 1989 yılları arasında da Türk Matematik Derneği başkanlığını yürütmüştürsürdürmüş, 1985 ve 1989 yılları arasında da Türk Matematik Derneği başkanlığını yürütmüştür. 
Cahit Arf’ın ilk çalışması 1939 yılında Almanya’nın ünlü bir matematik dergisi olan Crelle Journal Dergisi’nde 
yayınlanmıştır. Cebir, sayılar teorisi, esneklik (elasticity) teorisi, analiz, geometri ve mühendislik matematiği gibi 
çok çeşitli alanlarda yaptığı çalışmalarla matematiğe temel katkılarda bulunan Arf, 20’den fazla özgün yayın 
vermiştir. 
1948’de İnönü Ödülü’nü, 1974’de TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü kazanmıştır. 1980 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Onur Doktora’larını, 1981’de de ODTÜ Onur Doktorası’nı 
almıştır. 1990 yılında Arf'ın onuruna Sayılar Teorisi üzerine uluslararası bir sempozyum düzenlenmiştir. İleri 
düzeyde araştırmalar yaptığı Halkalar ve Geometri üzerine ilk konferanslar da 1984'te İstanbul'da yapılmıştır. 
Cebir konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ün kazanan Cahit Arf, "Arf Değişmezi (Arf Invariant)",  "Arf Halkaları 
(Arf Rings)" “Arf Kapanışı” (Arf Closure) gibi literatürde kendi adıyla anılan çalışmalarıyla matematik(Arf Rings)", “Arf Kapanışı” (Arf Closure) gibi, literatürde kendi adıyla anılan çalışmalarıyla matematik 
dünyasının önde gelen bilim insanları arasında yer almıştır. Matematik literatürüne bu kavramların yanı sıra 
"Hasse-Arf Teoremi" (Hasse-Arf Teorem)" olarak anılan teoremi de kazandırmıştır.
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• 20 Türk Lirası’nın ön yüzünde; “Atatürk portresi, portreyi çevreleyen açık 
kahverengi ay-yıldız motifi ve mimarlık ile ilgili sarı-beyaz geometrik bir 
şekil” bulunmaktadır.

• Arka yüzde ise, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar Daire Başkanlığı’ndan izin
alınarak kullanılan Mimar Kemaleddin’in portresi yer almaktadır.

• Portrenin sol tarafında; “Ankara Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası’nın
çizgisel bir çalışması, kemer ve dairesel bir motif ile mimarinin üç boyutlu

i l k ü kü kü ili di f l ” il i tiyapısını simgelemek üzere küp, küre ve silindir formlarına” yer verilmiştir.
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Mimar Kemaleddin, 1870 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babasının görevinden dolayı Girit’e gitmiş ve bu 
dönemde Fransızca ve Arapça öğrenmiştirdönemde Fransızca ve Arapça öğrenmiştir. 
Lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Mühendis Okulu’na başlayan Mimar Kemaleddin, 1891 yılında 
bu okulu birincilikle bitirmiştir. Öğrenciliği sırasında, üstün yeteneğiyle dikkat çekmiş ve okulda asistan olarak 
kalmıştır. Bu görevi dört yıl yürüten Mimar Kemaleddin, 1895’te mimarlık eğitimini ilerletmek için devlet 
tarafından Berlin’e gönderilmiştir.
Türkiye'ye döndükten sonra, Mühendis Okulu’na mimarlık ve inşaat bölümü öğretim görevlisi olarak atanmıştır. 
1909-1919 yılları arasında mimarlık açısından en önemli eserlerini vermiştir. 1908'de Osmanlı Mimar ve 
Mühendis Cemiyeti adıyla ilk meslek odasını kuran Mimar Kemaleddin, Meşrutiyet’in ilanından sonra Evkaf 
Nezareti İnşaat ve Tamirat Müdürü olarak çalışmalarına devam etmiştir. Tarihi yapıların restorasyonu ve yeni 
yapıların tasarımıyla ilgilendiği bu dönemde, Osmanlı mimarisinin ilkelerini inceleme, kendi mimari üslubunu 
biçimlendirme ve ulusal mimari konusundaki düşüncelerini geliştirme imkanı bulmuşturbiçimlendirme ve ulusal mimari konusundaki düşüncelerini geliştirme imkanı bulmuştur. 
Bu arada, Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın onarımında gösterdiği başarı nedeniyle İngiliz Kraliyet Mimarlık Akademisi 
üyeliğine seçilmiştir. 
Çamlıca Kız Lisesi, Bostancı, Bakırköy, Bebek ve Yeşilköy Camileri, Reşadiye Mektebi ve Sultan Reşat Türbesi, 
Gazi Osman, Mahmud Şevket, Cevat, Ali Rıza ve Hüsnü Paşaların türbeleri, Tayyare Apartmanları olarak da 
bilinen Laleli Harikzedegan Apartmanları, Vakıf Hanları İstanbul’daki; Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası ve 
Demiryolları Müdürlüğü binaları ise Ankara’daki başlıca eserleri arasındadır. Ayrıca, Vedat Tek tarafından 
başlatılan Ankara Palas projesinin son şeklini vererek tamamlanmasını sağlamıştır. 
Ulusal mimarlık akımının öncülerinden Mimar Kemaleddin, klasik dönem Osmanlı mimarisinden esinlenmiş, 
Alman ile Osmanlı mimarilerinin belirgin özelliklerini sentezlemiş ve yeni bir tarz ortaya koymaya çalışmıştır. 
Osmanlı ve İslam yapılarının karakteristiklerini ulusal benliği yansıtacak şekilde çalışmış binaların önOsmanlı ve İslam yapılarının karakteristiklerini ulusal benliği yansıtacak şekilde çalışmış, binaların ön 
cephelerinde kemer, saçak ve çini gibi yapı elemanları kullanmış, simetriyi ön planda tutmuş, kule benzeri 
çıkıntılar ve cepheyi kateden kornişlerle geleneksel tarzı vurgulamıştır. 
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• 50 Türk Lirası’nın ön yüzünde; “Atatürk portresi, portreyi çevreleyen 
pembe ay-yıldız motifi, hokka ve tüy kalem figürü” bulunmaktadır.

• Arka yüzde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler 
Müdürlüğü’nden izin alınarak kullanılan yazar ve felsefeci Fatma Aliye
Hanım’ın portresi yer almaktadır. 

• Portrenin sol tarafında, Fatma Aliye Hanım’ın edebiyatçı ve felsefeci 
kişiliğini vurgulamak üzere; “hokka, tüy kalem, kağıt ve kitap motifleri” 
k ll l k bi k i l t l tkullanılarak bir kompozisyon oluşturulmuştur.
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1862 yılında İstanbul’da doğan ilk kadın felsefecimiz Fatma Aliye, aynı zamanda Türk edebiyatının ilk kadın 
romancılarındandır Zafer Hanım ‘ın 1877 yılında yayınladığı Aşk-ı Vatan adlı bir romanı mevcut olmakla birlikteromancılarındandır. Zafer Hanım ın 1877 yılında yayınladığı Aşk ı Vatan adlı bir romanı mevcut olmakla birlikte 
yazarın tek romanı olduğu için Zafer Hanım değil, çok sayıda roman yayınlayan Fatma Aliye Hanım ilk kadın 
romancı olarak bilinmektedir. 
Tarihçi Ahmed Cevdet Paşa'nın kızıdır. 1934 yılında “Topuz” soyadını almıştır. Küçük yaşta iyi eğitim almış, 
Fransızca, Arapça, tarih, edebiyat, matematik, hukuk, Arap tarihi ve felsefesi konularında kendini geliştirme 
fırsatı bulmuştur.
1889 yılında George Ohnet'in Volonté adlı romanını “Meram” adıyla ve "Bir Hanım" rumuzuyla Türkçe’ye 
çevirerek kariyerine başlamıştır. Fatma Aliye'nin bu girişimi Yazar Ahmed Mithat tarafından övgüye değer 
bulunmuş ve Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yer almıştır. 
Bunu takip eden, felsefe, yaşam öyküsü ve roman türündeki yapıtlarında "Mütercime-i Meram" takma adını 
kullanmıştırkullanmıştır. 
Romanlarında çoğunlukla duygusal temaları işleyen Fatma Aliye, 1892 yılında “Muhadarat” isimli ilk romanını 
yayınlamıştır. Bu eser yazarın en başarılı yapıtı olarak gösterilmiştir. 
Tanzimat döneminde yaşayan yazar, eserlerinde çoğunlukla kadının toplumdaki yeri, aile içindeki ve evlilikteki 
konumu ve kadın eğitiminin önemi gibi konuları işleyerek kadın haklarını o dönemde savunmuştur.
Yazarlığının yanında şairlik yönü de bulunan Fatma Aliye, şiirlerinde vatan sevgisi, kadın hakları ve batı 
özentisinin eleştirisi gibi konuları da işlemiştir. 
Kadınların sosyal hayata girmeleri konusunda da çalışmalar yapan Fatma Aliye, kız kardeşi Emine Semiyye ile 
birlikte Şefkat-i Nisvan (yani, Kadınları Himaye) Derneği’ni kurmuş ve kadınların eğitimine destek olmak, küçük 
girişimlerle kadınların üretime katılmalarını sağlamak yönünde çaba harcamıştır. 
1891 yılında Ahmet Mithat Efendi ile birlikte yazdığı Hayal ve Hakikat adlı romanın dışında, Muhadarat (1892-
1893), Ref'et (1898), Levayih-i Hayat (1898), Udi (1899), Enin (1910) adında romanları yayınlanan yazar, 
Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı (1914) isimli son çalışmasında Meşrutiyet sonrası siyasal yaşamı konu 
edinmiştir. 
Fatma Aliye’nin Teracüm-i Ahval-ı Felasife (1900) adlı felsefe kitabı da bulunmaktadır. 
Romanları ve diğer çalışmaları ile Avrupa ve Amerika basınında kendisinden söz ettiren Fatma Aliye’nin bazı 
eserleri Fransızca ve Arapçaya çevrilmiş, ayrıca 1893 yılında Chicago’daki Dünya Kadın Kütüphanesi Sergisi ve 
Kataloğu’nda biyografisi ve eserleri yer almıştır. 
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• 100 Türk Lirası’nın ön yüzünde; “Atatürk portresi, portreyi çevreleyen 
mor ay-yıldız motifi, içerisinde müzik notası figürü bulunan pembe renkli 
daire motifi” bulunmaktadır.

• Arka yüzde, Itrî olarak bilinen Buhurizade Mustafa Efendi’nin portresi 
bulunmaktadır. 

• Bu portre, Itrî’nin, Heykeltraş Hüseyin Anka Özkan tarafından yapılan ve 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bahçesinde 
b l h k li d l l k t l tbulunan heykelinden yararlanılarak tasarlanmıştır.

• Portrenin sol tarafındaki alanda; “müziği simgeleyen notalar, kudüm ve 
ud gibi enstrümanlar ile Buhurizade Mustafa Efendi’nin Mevlevi kişiliğini 
vurgulamak üzere ney üfleyen Mevlevi dervişi” yer almaktadır. 
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Kaynaklarda muhtemel doğum tarihi 1640 olarak kaydedilen Buhurizade Mustafa Efendi, klasik Türk 
müziğinin kurucusudur “Itrî” adıyla bilinirmüziğinin kurucusudur. Itrî  adıyla bilinir.  
Dördüncü Mehmet döneminde büyük üstat olarak ünlenmiş, devlet erkanı huzurunda fasıllar icra etmiştir. 
Itrî’nin müzikle ilgili kuramsal bilgilerinin çok üstün düzeyde olduğu kabul edilmektedir. Bestelerindeki melodi 
zenginliği çok kuvvetli olan sanatçı; peşrev, saz semaisi, kâr, beste, semai, ayin, na’t, durak, tevşih, tekbir, sala 
ve ilahi olmak üzere Türk müziğinin hemen her formunda eser vermiştir. 
Bu zengin müzik çeşitliliği ile klasik Türk müziğinin kurucusudur. Klasik üslupta eserler veren pek çok besteci, 
az ya da çok kendisinden etkilenmiştir. Abdülkadir Merâgi (1353?-1435) ve Hammâmîzade İsmail Dede Efendi 
(1778-1846) ile birlikte, Türk müziğinin gelişimini yönlendiren üç önemli besteciden biri olarak kabul 
edilmektedir. 
Bugüne notalarıyla gelebilen parça sayısı 42 ise de 1000’e yakın bestesi olduğu bilinmektedir. Bunlardan 10 
d di di i (5 i ü iği 5 t f ü iği) 4 d di i (3 1 i i) 28 d di bü ükadedi dini eser (5 cami müziği, 5 tasavvuf müziği), 4 adedi saz eseri (3 peşrev, 1 saz semaisi) 28 adedi büyük 

formlu dindışı söz eseridir (2 kâr, 13 beste, 8 ağır semai, 5 yürük semai).
Itrî’nin dinsel müziğe yaklaşımı ve yorumu, yeni bir tarzı yansıtmıştır. Bayram namazlarında toplu olarak 
okunan Segâh Kurban Bayramı Tekbiri, kutsal emanetlerin ziyareti sırasında okunan Segâh Salât-ı Ümmiye,
Segâh Ayin-i Şerif-i Mevlevi, Nühüft Peşrevi Nühüft Saz Semaisi, Acem Yürük Semai, Acem-Aşiran Yürük Semai, 
Beyâti Peşrevi, Rehâvi Peşrevi, Bestenigâr Beste, Beyâti Beste, Buselik Beste, Mâhûr Beste, Segâh Yürük Semai
Mâye Cum’a Salâtı, Dilkeş-Hâveran Gece Salâsı en çok bilinen eserlerindendir. 
Itrî’nin uğraşı konuları yalnız müzikle sınırlı kalmamış, şiir ve hattatlıkla da ilgilenmiştir. 
Kaynaklarda 1712 yılında vefat ettiği belirtilen Itrî’nin, bir Divan sahibi olacak kadar tanınmış bir şair olduğu 
anlaşılmaktadır.
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• 200 Türk Lirası’nın ön yüzünde; “Atatürk portresi, portreyi çevreleyen 
mavi ay-yıldız motifi ve turuncu renkli sekizgen şekil” bulunmaktadır.

• Arka yüzde yer alan Yunus Emre’nin portresi Ressam Münif Fehim'in 
çalışmasından yararlanılarak tasarlanmıştır. 

• Portrenin solunda; “Yunus Emre’nin dizelerinde yer verdiği gül motifi, 
barışı, kardeşliği ve tasavvufta dervişin ruhunu simgeleyen güvercin 
motifi, ‘SEVELİM SEVİLELİM’ sözü ve Eskişehir Mihalıççık’taki anıt 

ö ü tü ü ” il i timezarının görüntüsüne” yer verilmiştir.  
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Yunus Emre, Anadolu’da tasavvuf akımının ve şiir dilinde Türkçe’nin kullanılmasının öncülerindendir. Nerede 
ve hangi tarihte doğduğu kesin olarak bilinmeyen ozanın Anadolu’ya gelen Türk boylarından olduğu 1238ve hangi tarihte doğduğu kesin olarak bilinmeyen ozanın, Anadolu ya gelen Türk boylarından olduğu, 1238 
yılında doğduğu ve 1320 yılında vefat ettiği kaynaklarda belirtilmektedir. 

Yunus Emre, medrese eğitimi görmüş, Arapça ve Farsça öğrenmiş, İran ve Yunan mitolojisiyle ilgilenmiş, 
tasavvuf tarihini incelemiştir. Genç yaşta Tapduk Emre’nin yanında yetişmiştir. Tapduk Emre’nin düşüncelerini 
halka anlatmak amacıyla Anadolu’da uzun süre seyahat etmiştir. 

Yaşattığı inanç sistemi ile, İslam tarihinin en büyük bilgelerinden biri olmuştur. Yunus Emre’nin derin 
hoşgörüsü, sanat anlayışına da yansımış, dini ve milli değerleri bağdaştırdığı mısralarında bu kavramları 
işlemiştir. Türkçe'nin en güzel ve en güçlü özelliklerini kullanarak tasavvuf konularını ele almıştır. Yunus Emre, 
duygu ve düşüncelerini dile getirişi bakımından halka çok yakındır. Yunus Emre’nin şiirlerinde ahlak, din, aşk 
gibi konuların hemen hepsi tasavvuf görüşü içerisinde yer almaktadır. 

O i l di h k ill t k ki f f k ö til k i i il i h k ttikl i iOzan, insanların din, mezhep, ırk, millet, renk, mevki, sınıf farkı gözetilmeksizin sevilmeyi hak ettiklerini 
vurgulamaktadır. 

Anadolu’da Türkçe şiir dilinin öncüsü konumunda olması edebiyat tarihimiz bakımından önemlidir. Bu sayede, 
tasavvuf düşüncesini kolay ve anlaşılır bir dille eserlerinde ifade etmiştir. 

Yunus Emre’nin bilinen iki eseri bulunmaktadır. “Risalet-ün Nushiyye”, mesnevi tarzında, aruz vezniyle yazılmış 
tasavvufi, ahlaki ve dini bir eserdir. Diğer eseri “Divan” ise ölümünden yaklaşık 70 yıl sonra derlenmiştir. 

UNESCO kararı ile 1991 yılı, “Yunus Emre Sevgi Yılı” olarak ilan edilmiştir.
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• Tüm banknotları tanıttıktan sonra, banknotlarımızın arka yüzünde yer 
alan ve ülkemizin bilimsel ve kültürel gelişimine katkı sağlamış şahsiyetleri 
bir kez de bir arada göstermek istiyorum.
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• Şimdi, ön ve arka yüzleriyle tüm banknotlarımızı bir arada görelim...
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Sayın Başbakanım, Sayın Bakanım (Bakanlarım), basınımızın 
değerli temsilcileri, değerli konuklar,

• Şimdi sizlere, bu banknotlarımızda yer alan güvenlik özellikleri hakkında 
temel bazı bilgiler vereceğim. 

• Türk Lirası banknotlarda yer alan güvenlik özellikleri 4 gruba 
ayrılmaktadır.

• Bunlardan ilki halka yönelik özellikler, ikincisi profesyonellere yönelik y , p y y
özellikler, üçüncüsü makinelere yönelik özellikler dördüncüsü ise sadece 
Bankamıza münhasır özelliklerdir. 

• Bankamızın genel politikası çerçevesinde sizlere sadece ilk 2 grupta yer 
alan özellikler hakkında açıklamalar yapacağım.
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• İlk 2 gruba giren toplam 12 özelik bulunmaktadır.
• Ekranda gördüğünüz bu özelliklerden 10’u halka yönelik; son 2 özellik ise g ğ y

profesyonellere yönelik özelliklerdir. 
• Profesyonellere yönelik özelliklerden olan UV özellikler 5 farklı unsur 

içermektedir.
• Halka yönelik özellikleri tespit edebilmek için herhangi bir alet kullanma 

ihtiyacı yoktur. 
• TL banknotlarımızda yer alan güvenlik özelliklerinden bazıları şunlardır:

1 Emniyet Şeridi1. Emniyet Şeridi
2. Filigran
3. Holografik Şerit Folyo
4. Kabartma Baskı
5. Gizli Görüntü
6. Bütünleşik Görüntü
7. Boyut Farkı y
8. Renklendirilmiş Banknot Kağıdı
9. Görme Engellilere Yönelik Özellik 
10.Renk Değiştiren Şerit
11.Mikro Yazılar
12.Ultraviyole Özellikler

• Tüm güvenlik özellikleri, tüm banknotlarda aynı yerde bulunmaktadır. 
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1. Emniyet şeridi:

• Tüm banknotlarda, kağıda gömülü olarak yer alır.

• Banknot ışığa tutulduğunda her iki yüzden de kesintisiz bir hat 
şeklinde görülür.
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• Banknot ışığa tutulduğunda, emniyet şeridinin üzerinde yer alan “kupür 
d ğ i” “TL” h fl i i k d ki ibi ö k ü kü düdeğeri” ve “TL” harflerini ekrandaki gibi görmek mümkündür. 
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2. Filigran:2. Filigran:

• Ön yüzde yer alan Atatürk portresinin küçüğü ile kupür değerini 
gösteren sayıdan oluşur.

• Banknot ışığa tutulduğunda her iki yüzden de görülür.
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3. Holografik şerit folyo:

• Daha önce de bahsettiğim gibi, özellikleri itibarıyla sadece ülkemizde 
değil, dünyada ilk kez uygulanmış bir folyo tipidir.

• Banknotların ön yüzünde bulunur.

• Tasarımla uyumlu çeşitli görsel motiflerden oluşur.
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• Banknot hareket ettirildiğinde parlak ve renkli yansımalar verir. 

• Farklı açılardan bakıldığında, ay-yıldız motifin altındaki dikdörtgen şekil 
içinde yer alan “TL” harfleri “kupür değeri”ne dönüşür.

• Bu özellik, yeni banknotlarda yer alan, akılda tutması ve kontrolü kolay, 
en belirgin güvenlik özelliklerinden birisidir.

35



4. Kabartma baskı:

• TL banknotlarımızda yer alan bir başka güvenlik özelliği kabartma 
baskıdır. 

• Atatürk portresinin ve üstte yer alan “Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası” ibaresinin yanı sıra, orta bölümde, kupür değerini gösteren 
sayılar ve yazılarda kabartma baskı bulunmaktadır.
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• Kabartma baskının en belirgin olduğu diğer yerler ise sol alt ve sağ üst 
kö l d l k ü d ğ i i ö t l dköşelerde yer alan ve kupür değerini gösteren sayılardır. 
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5. Gizli görüntü:

• Portrenin sağ alt tarafında, yedigen şeklin içinde, banknota yatay 
konumda göz hizasında bakıldığında kupür değerini gösteren gizli görüntü 
bulunmaktadır.
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• TL banknotlar yatay olarak tutulduğunda bu özelliği ekrandaki gibi net 
bi kild ö k ü kü dübir şekilde görmek mümkündür.
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6. Bütünleşik görüntü: 

• Banknotlar ışığa doğru tutulduğunda, sol üst kenarda yer alan şekiller, 
arka yüzdeki şekillerle birleşerek kupür değerini oluşturmaktadır. 

• Buna bütünleşik görüntü diyoruz. 

• Ekranda ön yüzdeki motifler yer alıyor. 
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• Şimdi ekranda arka yüzdeki motifleri görmektesiniz.
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• Bu görüntü de her 2 motifin bütünleşik halidir.
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7. Boyut farkı:

• Türk Lirası banknotlarımızın 7. güvenlik özelliği Boyut Farkıdır. 

• Tüm banknotların uzun kenarında 6 mm, kısa kenarında ise ikili grup 
olarak 4 mm fark oluşturulmuştur. 

• Her banknotun kupür değeriyle orantılı olarak uzun olması, görme 
engellilerin paraları tanımalarını kolaylaştıracak bir özelliktir. 

• Yüksek enflasyona bağlı olarak sık sık üst değerde yeni kupür çıkarma• Yüksek enflasyona bağlı olarak, sık sık üst değerde yeni kupür çıkarma 
zorunluluğu, uzun yıllar banknotlarda bu özelliği uygulamamıza engel 
oluşturmuştu. 

• Şimdi, kendi iç bütünlüğü olan E-9 serisiyle bu imkanı yakalamış olduk.
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8. Renklendirilmiş banknot kağıdı:

• Türk Lirası banknotlarımızda, her kupürün hakim renginin açık bir tonu 
kağıt rengi olarak uygulanmıştır.

• Yani, banknot kağıdının kendisi renkli kağıt özelliğine sahiptir. 

• Ekranda her kupürün rengi gösterilmektedir.
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9. Görme engellilere yönelik özellik:

• Türk Lirası banknotlarımızı tasarlarken görme engelli vatandaşlarımızın 
ihtiyaç ve beklentilerine özel önem verildi. 

• Tüm banknotlarda aynı bölgede olmak kaydıyla, banknotların ön 
yüzünde, sol üst kenarda, Braille alfabesinden yararlanılarak oluşturulan 
“noktalar” dokunulduğunda hissedilmektedir.

• Noktaların sayısına ve yerleşim şekline göre kupür değerleri kolaylıkla 
anlaşılabilmektedir. 

• 5 TL’den 200 TL’ye doğru sırasıyla 1’den 6’ya kadar rakamlar Braille 
Alfabesi ile yazılmıştır.

• Kupürlerdeki boy farkı ve diğer kabartmalarla birlikte, görme engellilerin 
banknotu tanımalarını en çok kolaylaştıracak bir diğer özellik de bu 
“noktalar” olacaktır.
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10. Renk değiştiren şerit:

• Banknotların arka yüzünde, üzerinde kupür değerini gösteren “sayı” ve 
“TL” harfleri bulunan Renk Değiştiren Şerit, banknot hareket ettirildikçe 
yarı şeffaf sarı renkli yansıma vermektedir.
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• Ekranda renk değiştiren şerit özelliğini tüm banknotlar üzerinde 
ö ügörüyoruz.
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11. Mikro yazılar:

• Banknotların ön yüzünde ay-yıldız motifinin içinde, kupür değerini 
gösteren “sayılar” ve “TL” harfleri mikro yazılıdır.

• Para ile ilgili mesleklerde çalışanlar büyüteçle bu yazıları kolaylıkla 
görebilirler.
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• Mikro yazıların tüm kupürlerde aynı yerde olması bir başka kolaylıktır.
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12. UV özellikler:

• 5 farklı özellik içeren ultraviyole güvenlik özellikleri, özellikle para ile 
doğrudan ilgili mesleklerde çalışanlar için büyük önem taşımaktadır.

• Normal kağıttan farklı olarak banknot kağıdında UV ışık altında parlama 
yoktur.

• Buna mukabil, ekranda görüldüğü gibi UV ışık altında mavi ve kırmızı 
renkte parlayan kılcal lifler bulunmaktadır.
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Emniyet şeridi UV ışık altında:

• 5 ve 10 TL‘de mavi,

• 20 ve 50 TL’de kırmızı,

• 100 ve 200 TL’de ise sarı renkte parlama vermektedir.
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• Ön yüzde Atatürk portresi alanında, kupür değerini gösteren “sayı” ve 
“TL” h fl i b li k UV k lt d k kt l kt di“TL” harfleri belirerek UV ışık altında kırmızı renkte parlama vermektedir.
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• Aynı özelliği tüm banknotlar üzerinde bir arada görüyoruz.
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• Yine UV ışık altında arka yüzde, kırmızı renkteki seri ve sıra numarası 
“ l l k k ” kt i h kli i“canlı ve parlak kırmızı” yansıma vermekte, siyah renkli seri ve sıra 
numarası ise “sarımsı-yeşil” renge dönüşmektedir.
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• Burada 12 başlık altında 16 özelliğini açıkladığımız TL banknotlar, 
kl diğ ü lik ö llikl i il bi likt ü ili b k tlaçıklanmayan diğer güvenlik özellikleri ile birlikte en güvenilir banknotlar 

arasında yer alacaktır.

• Yaklaşık üç yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olan bu banknotların, 
Merkez Bankaları camiasında örnek gösterileceğinden ve referans 
alınacağından hiçbir şüphemiz yoktur.

• Vatandaşlarımızdan ricamız, bu özelliklerden birkaçını öğrenmeleri ve 
banknotlarımıza sahip çıkmalarıdırbanknotlarımıza sahip çıkmalarıdır.  
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Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, değerli basın mensupları, 
değerli konuklar,

• Şimdi de kısaca madeni paralar hakkında bilgi vermek istiyorum. 

• Toplantı sonrası sizlere takdim edilecek olan basın kitinde, gerek 
şahsiyetlerle ilgili olarak gerekse madeni paralar konusunda daha ayrıntılı 
bilgiler yer almaktadır. 

• Bildiğiniz gibi, madeni paralar için Darphane ve Damga Matbaası Genel ğ g , p ç p g
Müdürlüğü tarafından bir tasarım yarışması düzenlenmişti. 

• Söz konusu yarışmaya katılan tasarımların içinden 6 eser kullanılmaya 
değer görülmüştür.
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• Tüm madeni paraların arka yüzünde, paranın ortasında, bir daire içinde 
At tü k’ü ti öl fi k ll l tAtatürk’ün aynı tip rölyefi kullanılmıştır.

• Bu rölyef, halen kullanmakta olduğumuz 5 Yeni Kuruş’un üzerinde 
bulunan Atatürk rölyefinin aynısıdır.

• Atatürk rölyefinin çevresinde ise “Türkiye Cumhuriyeti” yazısı yer 
almaktadır.

• Her madeni paranın ön yüzünde de standart bazı tasarım özellikleri 
bulunmaktadır. 
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Ön yüzlerde; 

• 1 Kuruşta “Kardelen Çiçeği” motifi,

• 5 Kuruşta, “Hayat Ağacı” motifi,

• 10 Kuruşta Rumi motif,

• 25 Kuruşta Kufi yazı ile geçme desen,

• 50 Kuruşta “Boğaziçi Köprüsü” motifi,

• 1 Türk Lirası’nın ön yüzünde ise, halka içine yerleştirilmiş bitki 
formlu bordür ile orta daire içinde Rumi motif bulunmaktadır.
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Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, değerli basın mensupları, 
değerli konuklar,

• Toplantımızın bu son bölümünde, sizlere, tanıtım çalışmaları hakkında 
çok kısa bilgi vermek istiyorum. 

• Bildiğiniz gibi, Yeni Türk Lirası’ndan Türk Lirası’na geçiş sürecimizin 
“Tanıtım” ayağını profesyonel bir destekle yönetme yaklaşımımızdan 
hareketle tanıtım kampanyasını Bersay İletişim Danışmanlığı ile birlikte 
ü ütüyürütüyoruz.

• Kampanyamızın bu aşamasında kullanacağımız yazılı, görsel ve işitsel 
çalışmalar şunlardır.
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• Tanıtım afişimiz banknotların, madeni paralarını ve öne çıkan güvenlik 
özelliklerinin yer aldığı bir anlayış ile tasarlanmıştır. 
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• Genel broşürümüzde, banknotlarımızın madeni paralarımızın tasarımları 
ile halka yönelik 6 temel güvenlik özelliği tanıtılmıştır.

• Bu broşürde banknotlarımızda yer alan şahsiyetler hakkında kısa bilgilere 
de yer verilmiştir. 
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• Bu aşamada “çocuklarımıza” özel önem verdik. 

• Onlardan yeni paralarımızı ve güvenlik özelliklerini tanımalarını, aile 
fertlerine de anlatmalarını bekliyoruz. 

• Bu broşür, içerik, görsellik, dil ve üslup olarak çocukların kolaylıkla 
anlayabileceği, severek okuyabilecekleri, farklı bir yaklaşımla hazırlandı. 

• Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle okullarımızda yaygın olarak dağıtılmasını 
sağlayacağız.ğ y ğ
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• Halka yönelik genel tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra, 
özellikle para ile uğraşan profesyonellere yönelik, daha kapsamlı ve teknik 
ayrıntıları da içeren bir tanıtım kitabı hazırlanmıştır.

• Bu gördüğünüz tanıtım malzemelerinin birçoğunun İngilizce versiyonu 
da dağıtılacaktır.
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• Kampanyamızın 2. aşamasında web sitemiz de güncellenmektedir. Yazılı, 
ö l i it l tü t t t ll i k b it i dgörsel ve işitsel tüm tanıtım materyallerine kampanya web sitemizden 

ulaşılabilir. 

• Web sitemizin çocuklara özel bölümünde ise interaktif oyunlarla yeni 
paralarımızın çocuklarımıza eğlendirerek tanıtılması hedeflenmektedir. 

64



Değerli basın mensupları,
• Şimdi sizinle, kampanyamız boyunca kullanmayı planladığımız radyo
spotumuzu ve ardından TV filmini paylaşacağım.
• Önce radyo spotumuzu dinleyelim...
• Ardından televizyon filmimizi izleyelim.
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Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, basınımızın değerli 
t il il i d ğ li k kltemsilcileri, değerli konuklar,

• Ülkemiz insanının tamamını ilgilendiren bu önemli süreçte, Türk Lirası 
banknot ve madeni paralarımızın tüm yurttaşlarımıza tanıtılabilmesi için,
gerek kamu gerekse özel sektörde hizmet veren tüm kurum ve 
kuruluşların desteğini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isterim.

• Kampanyamızın başından bu yana destek veren kuruluşlara da ayrıca
teşekkür ediyorumteşekkür ediyorum.

• Paranın ulusal değer olduğunu ve özenli kullanılması gerektiğini bir kez 
daha hatırlatıyor, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

• Sözlerime son verirken, sizi, banknotlarımızın arka yüzlerinde yer alan 
ve her biri milli değer taşıyan portrelerin, yine kendi alanlarının seçkin 
isimleri tarafından anlatıldığı bir filmle baş başa bırakıyorum. 

ğ ğ• Değerli zamanlarını ayırarak kampanyamıza destek sağlayan, filmimizde 
izleyeceğiniz ünlü şahsiyetlerimize de buradan teşekkürlerimi iletiyor ve 
saygılarımı sunuyorum.
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