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•  E-9 Emisyon Grubu II. tertip 
 banknotlarımızda imza değişikliği
 yapılmıştır.
• 5 TL’lik banknotlarda ayrıca
 hakim renk değişikliğine gidilmiştir. 
• II. tertip banknotlar boyutları, 
 ön ve arka yüz kompozisyonları ile 
 genel nitelik ve görünümler
 bakımından yukarıda belirtilen
 değişiklikler dışında I. tertipleriyle
 aynı olup, birlikte tedavül edecektir.



BANKNOT KULLANIMI VE SAHTECİLİK İLE 
İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 

HUSUSLAR

Dolaşımda bulunan banknot kalitesinin artırılması 
amacıyla; 
 • Banknotların yıpratılmaması için gerekli dikkat  
    ve özenin gösterilmesi, 
 • Banknotların üzerine yazı yazılmaması,   
    buruşturulmaması, delinmemesi, yırtılmaması  
    ve yırtılmış banknotların yapıştırılmaması,  
 • Cüzdan kullanma alışkanlığının edinilmesi, 
 • Vatandaşlarımızın ellerine geçen eskimiş ve  
    yıpranmış banknotları Türkiye Cumhuriyet   
   Merkez Bankası şubeleri veya bankalar   
   aracılığıyla değiştirmeleri gerekmektedir. 

Banknotlarımızda birçok güvenlik özelliği 
bulunmaktadır:
 • Holografik şerit folyo,
 • Renk değiştiren şerit,
 • Filigran,
 • Gizli görüntü,
 • Bütünleşik görüntü,
 • Üzerinde kupür değeri ve “TL” harfleri bulunan,  
    UV ışık altında parlayan emniyet şeridi    
    bunlardan bazılarıdır.

Bir banknotun gerçekliğini tespit etmek için 
birden fazla güvenlik özelliği kontrol edilmelidir.

Sahte bir banknot ele geçirildiğinde, nereden ve 
kimden alındığı belirtilerek en yakın kolluk 
kuvvetine (Emniyet veya Jandarma birimleri) 
bildirilmesi, hem bir vatandaşlık görevi hem de 
yasal bir zorunluluktur.

Para ulusal değerdir, özenli kullanalım.
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Kabartma Baskı
Banknotun ön
yüzünde farklı
yerlerde bulunur
ve dokunulduğunda
hissedilir.

Gizli Görüntü
Banknota yatay
konumda ve göz
hizasında bakıldığında,
Atatürk portresinin
sağ alt köşesindeki
yedigen şeklin içinde
kupür değeri görülür.

Holografik
Şerit Folyo
Banknot tasarımıyla
uyumlu çeşitli
motiflerden oluşur.
Banknota farklı
açılardan
bakıldığında bu
motifler renkli ve parlak
yansımalar verir.
Dikdörtgen şekil içindeki
“TL” harfleri kupür değerine dönüşür.

Renk Değiştiren
Şerit
Banknota farklı
açılardan bakıldığında
altın sarısına dönüşür.
Üzerinde kupür değeri
ve“TL” harfleri bulunur.

Emniyet Şeridi
Kağıda gömülü olarak
yer alır. Üzerinde
kupür değeri ile
“TL” harfleri bulunur.
Banknot ışığa
tutulduğunda her iki
yüzden de kesintisiz
bir hat şeklinde görülür.

Emniyet Şeridi
Kağıda gömülü olarak
yer alır. Üzerinde
kupür değeri ile
“TL” harfleri bulunur.
Banknot ışığa
tutulduğunda her iki
yüzden de kesintisiz
bir hat şeklinde görülür.

Filigran
Banknotların ön
yüzünde bulunan
Atatürk portresinin
küçüğü ile kupür
değerini gösteren
rakamdan oluşur.
Banknot ışığa
tutulduğunda
her iki yüzden
de görülür.
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HALKA YÖNELİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
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