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200 Türk Lirası
(72x160 mm)

50 Türk Lirası
(68x148 mm)

100 Türk Lirası
(72x154 mm)

20 Türk Lirası
(68x142 mm)

5 Türk Lirası
(64x130 mm)

10 Türk Lirası
(64x136 mm)



Türk Lirası Banknotların 
Güvenlik Özellikleri

Türk Lirası Banknotların 
Tasarımı

Kabartma Baskı Renk Değiştiren Şerit

5 Türk Lirası 50 Türk Lirası

100 Türk Lirası

200 Türk Lirası

10 Türk Lirası

20 Türk Lirası

Emniyet Şeridi

Filigran

Gizli Görüntü

Holografik Şerit Folyo

Banknotun ön yüzünde farklı yerlerde bulunur 
ve dokunulduğunda hissedilir.

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

Arka yüzünde Ordinaryüs Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın portresi 
yer almaktadır. 1913 -1993 yılları arasında yaşamış olan 
Aydın Sayılı, Harvard Üniversitesinde bilim tarihi alanında  
doktorasını tamamlayarak dünyada bilim tarihi alanında  
bilinen ilk doktora derecesinin sahibi olmuştur.  Arka yüzde 
ayrıca güneş sistemi, atomun yapısı, DNA ve ilk çağ mağara 
resimleri gibi motifler bir kompozisyon içinde kullanılmıştır. 

Banknotların ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi  
yer alırken arka yüzünde ise ülkemiz tarihinde önemli yeri olan  
kişilerin portreleri bulunmaktadır.

Arka yüzünde Fatma Aliye’nin bir portresi yer almaktadır.  
1862 -1936 yılları arasında yaşamış olan Fatma Aliye,  
Türk edebiyatının ilk kadın romancılarından biri ve ilk kadın  
felsefecidir. 1934 yılıda “Topuz” soyadını almıştır.  
Arka yüzün tasarımında ayrıca, Fatma Aliye’nin edebiyatçı 
kişiliğini vurgulamak üzere “hokka, toy kalem, kağıt ve kitap” 
gibi figürler ile kadın zerafetini simgeleyen “çiçek” motiflerine  
yer verilmiştir. 

Arka yüzünde Itri adıyla da bilinen Buhurizade Mustafa  
Efendi’nin bir portresi yer almaktadir. Kaynaklarda;  
1640 - 1712 yılları arasında yaşadığı belirtilen Itri, Klasik Türk 
Müziği’nin kurucusudur. Itri portresinin yanı sıra arka yüzde 
notalar, kudüm ve ud gibi enstrümanlar ile ltri’nin  
Mevlevi kişiliğine uygun olarak ney üfleyen Mevlevi dervişi 
figürünün oluşturduğu bir kompozisyon yer almaktadır. 

Arka yüzünde Yunus Emre’nin bir portresi yer almaktadır.  
Kaynaklarda; 1238 -1320 yılları arasında yaşadığı belirtilen  
Yunus Emre, Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü olan  
mutasavvıf bir Türk halk şairidir. Arka yüz tasarımında ayrıca 
Yunus Emre’nin anıt mezarı, dizelerinde yer verdigi gül motifi, 
barışı ve kardeşliği simgeleyen güvercin motifi ile felsefesini 
en iyi vurgulayan ‘Sevelim, Sevilelim’ dizesine yer verilmiştir.

Arka yüzünde Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf’ın portresi yer  
almaktadir. 1910 -1997 yılları arasında yaşamış ve Türkiye’nin 
yetiştirdiği en önemli matematikçilerden biri olan Cahit Arf, 
kendi adıyla bilinen birçok teoremi ile dünya çapında  
tanınmıştır. Cahit Arf’ın “Arf Değişmezi”nden alınan bir kesitin 
yanı sıra aritmetik diziler, abaküs, sayılar ve bilgisayar  
teknolojisinin temeli olan sayısal sistemi belirten ikili (Binary) 
sayı sistemini ifade eden rakamlar gibi matematik ile ilgili  
motifler 10 Türk lirasının arka yüzünde yer alan diğer  
unsurlardır. 

Arka yüzünde Mimar Kemaleddin’in portresi yer almaktadır.  
1870-1927 yılları arasında yaşamış olan Mimar Kemaleddin, 
imza attığı mimari eserler ve eserlerindeki tarz ile ulusal  
mimarlık akımının öncülerinden biri olarak kabul edilir.  
Yine arka yüzde, Mimar Kemaleddin’in eserlerinden biri olan  
Gazi Üniversitesi Rektörlük Binasının çizgisel bir çalışması ile  
kemer, dairesel motif ve mimarinin üç boyutlu yapısını  
simgelemek üzere küp, küre, silindir gibi formlar tasarım 
bütünlüğü içinde kullanılmıştır.

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

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

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

Bunları Bilelim

• Türk lirasının simgesi      ‘dir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• TL simgesi belirlenirken, Türk lirasının ve Türkiye 
ekonomisinin iki belirgin özelliği olan “güven” ve “istikrar 
içinde yükselen değer” kavramları ön plana çıkartılmıştır. 
Simgenin çıpaya benzemesi Türk lirasının kıymet 
saklama aracı olarak “güvenli bir liman” haline geldiğini 
vurgulamaktadır. Paralel çizgilerin yukarı eğimli olması 
ise Türk lirasının ve Türkiye ekonomisinin “istikrar içinde 
yükselen değerini” simgelemektedir. 

• Türk lirası banknotlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
bağlı Banknot Matbaasında; madeni paralar ise  T.C. 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına bağlı olarak faaliyet 
gösteren Darphane ve Damga Matbaasında basılmaktadır.

• Banknotlarda, görme engellilere yönelik olarak kupür 
değerinin anlaşılmasını sağlamak üzere, dokunulduğunda 
hissedilen ve Braille alfabesinden yararlanılarak 
oluşturulan kabartma baskı desenler kullanılmış, ayrıca 
farklı değerdeki banknotlar farklı boyutlarda basılmıştır.

• Banknotların korunabilmesi amacıyla banknotların 
buruşturulmaması, delinmemesi, yırtılmaması, üzerlerine 
yazı yazılmaması ve cüzdanda taşınması önemlidir.

www.tcmb.gov.tr

Para ulusal değerdir, özenli kullanalım.

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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