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Türk Lirası Banknotların 
Güvenlik Özellikleri

Kabartma Baskı ve Görme 
Engellilere Yönelik Özellikler Renk Değiştiren Şerit

FiligranHolografik Şerit Folyo

Banknotun ön yüzünde farklı yerlerde bulunur ve 
dokunulduğunda hissedilir. Ayrıca, filigranın sol 
üst kenarında Braille alfabesinden yararlanılarak 
hazırlanmış, parmakla dokunulduğunda hissedile-
bilen noktalar bulunmaktadır.

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

Banknotların ön yüzünde bulunan Atatürk 
portresinin küçüğü ile kupür değerini gösteren 
sayıdan oluşur. Banknot ışığa tutulduğunda her iki 
yüzden de görülür.

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.

• Banknotlarımızda gerçeğinin sahtesinden kolaylıkla 
ayırt edilmesini sağlayacak, bireylere ve profesyonellere 
yönelik olmak üzere toplam 12 adet güvenlik özelliği 
bulunmaktadır. Bireylere yönelik 10 özelliğin kontrol 
edilebilmesi için herhangi bir araç kullanılmasına gerek 
yoktur. Elinizdeki broşürde bireylere yönelik güvenlik 
özelliklerinden bazılarına yer verilmektedir.

• Tüm güvenlik özellikleri, tüm banknotlarda aynı 
konumda bulunmaktadır.

• Bir banknotun gerçekliğini tespit etmek için birden fazla 
güvenlik özelliği kontrol edilmelidir. Ele geçirilen sahte 
banknotlar incelendiğinde, güvenlik özelliklerinden 
birkaçının birlikte kontrol edilmesi durumunda, sahte 
banknotların kolaylıkla ayırt edilebildiği görülmektedir.

• Sahte olduğu düşünülen banknot nereden ve kimden 
alındığına dair mümkün olduğu kadar çok bilgi ile 
birlikte Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kolluk 
güçlerine bildirilmeli ve teslim edilmelidir.

• Türk lirası banknotlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’na bağlı Banknot Matbaası’nda; madeni paralar 
ise, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak 
faaliyet gösteren Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü’nde basılmaktadır.

• Eskimiş, yıpranmış veya kısmen fiziki parça kaybına 
uğramış banknotları değiştirme işlemi “Eskimiş, 
Yıpranmış veya Kısmen Fiziki Parça Kaybına Uğramış 
Banknotların Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik” 
hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Şubeleri ve bankalar tarafından yapılmaktadır.

• Güvenlik özelliklerine ilişkin kapsamlı bilgilere Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası internet sitesinden (www.
tcmb.gov.tr) ulaşılabilmektedir.

• Dokunma: Banknotlarımızda bulunan bazı yazı ve 
rakam grupları ile motifler parmakla dokunulduğunda 
kabartma hissi vermektedir.

• Bakma: Banknotlarımızda ışığa tutulduğunda her 
iki yüzden de görülebilen Atatürk portresi ve kupür 
değerini gösteren rakamdan oluşan filigran ile emniyet 
şeridi ve bütünleşik görüntü bulunmaktadır.

• Açılı Bakma: Banknotlarımızın ön yüzünde yatay 
konumda göz hizasında ışığa doğru tutulduğunda 
görülebilen gizli görüntü ile farklı açılardan bakıldığında 
holografik şerit folyo, arka yüzde ise renk değiştiren 
şerit yer almaktadır.

• Cihaz Yardımıyla Bakma: Banknotlarımızın bazı 
özellikleri büyüteç ve UV ışık veren cihazların yardımı ile 
görülebilmektedir.

www.tcmb.gov.tr
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Şüpheli banknotla karşılaşıldığında bu yöntemler kullanılarak 
güvenlik özellikleri kontrol edildiğinde, gerçek ve sahte 
banknotlar kolaylıkla ayırt edilebilir.

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

2
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.

5

Bir banknotun gerçekliğini tespit etmek için lütfen birden fazla güvenlik özelliğini kontrol ediniz. Diğer güvenlik özellikleri için: www.tcmb.gov.tr
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Genel Bilgiler Güvenlik Özelliklerinin
Kontrolü 4 Ayrı Yöntem ile
Yapılabilir


