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DUYURU 

  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1211 Sayılı Kanun’un verdiği 
yetkiye dayanarak 5 Kasım 2001  tarihinde E7 Emisyon grubu içinde 
dolaşıma 20 000 000 Türk Liralık banknot çıkarmayı, 100 000 Türk liralık 
banknotları da dolaşımdan kaldırmayı kararlaştırmış bulunmaktadır. 

Dolaşıma çıkarılacak E7-20 000 000 Türk Liralık banknotu n başlıca 
özellikleri :  

Boyutları              :   76 x 162 mm’dir. 

Rengi                    :   Hakim rengi yeşil olup, diğer renk karışımları da 
mevcuttur. 

Ön Yüz                 :   Banknotun sağ tarafında, Atatürk’ün cepheden bir portresi, 
portrenin sol tarafında dünya ve ağzında zeytin dalı taşıyan güvercin motifi ile 
portrenin sağ alt tarafındaki alanda banknota değişik açılardan bakıldığında altın 
sarısından yeşile doğru renk değiştiren özel mürekkeple basılmış oval motif 
bulunmaktadır. 

Atatürk portresinin solunda gümüşi çizgilerden oluşan pencereli emniyet şeridi 
yer almakta olup, üzerinde mikro harflerle her iki taraftan okunabilen “TCMB”  harfleri 
tekrarlanarak yazılıdır. Banknot ışığa tutulduğunda emniyet şeridi düz bir hat şeklinde 
görülmektedir. 

Banknotun sol tarafında, banknot ışığa tutulduğunda görülebilen, ön yüzdeki 
Atatürk portresinin daha küçük boyutlu filigranı yer almaktadır. 

Portrenin altında alt kenara paralel giyoş desenli bir bant, bu bandın 
sağında  kahverengi ve yeşil giyoş bir motif bulunmaktadır. Bu motifin ortasında, 
banknot yatay konumda göz hizasında ışığa doğru tutulduğunda “TC”  harflerinin gizli 
görüntüsü görülmektedir. 

Banknotun sol alt kenarındaki “20 000 000” rakamının sağ üst tarafında, 
banknota her iki yüzden ışığa tutularak bakıldığında, arka yüzdeki bölümle birbirini 
tamamlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın  amblemi bulunmaktadır. 

Banknotun nominal değeri olan “20 000 000”  rakamı, banknotun sağ üst ve sol 
alt kenarlarında yeşil ve kahverengi, ilk iki rakamı büyük, son üç rakamı açık renkte 
basılıdır. Bu rakamların ve sağ üst taraftaki nominal değerin bulunduğu bant 
içinde "Y İRMİ MİLYON TL"  ibaresi, dünya haritasının enlem ve boylamlarında 
ise “TCMB” harfleri tekrarlanarak mikro yazı olarak yer almaktadır. 

Banknotun; sol üst kenarında kahverengi baskılı “TÜRK İYE CUMHURİYET 
MERKEZ BANKASI” , sağ tarafında iki satır halinde kahverengi ve yeşil 
baskılı“Y İRMİ MİLYON TÜRK L İRASI” , bunun hemen altında yine iki satır halinde 



mavi küçük puntolarla “14 OCAK 1970 TAR İH VE 1211 SAYILI KANUNA GÖRE 
ÇIKARILMIŞTIR”  ibareleri ile BAŞKAN “SÜREYYA SERDENGEÇT İ”,  BAŞKAN 
YARDIMCISI “AYKUT EKZEN” in imzaları ve alt orta kenarında yeşil mini 
harflerle“TÜRK İYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BANKNOT MATBAASI 
2001” ibaresi yazılıdır. 

Banknotun 9 haneli seri sıra numarası sol üst tarafta siyah, sağ alt tarafta 
kırmızı baskılı olup, ultraviyole ışık altında, siyah baskılı olanı sarımsı yeşil, kırmızı 
baskılı olanı kırmızı yansıma vermektedir. Portrenin bulunduğu alanda ise özel 
mürekkeple basılı, ultraviyole ışık altında yeşil yansıma veren 12 adet meşale motifi 
ile Atatürk’ün imzası yer almaktadır. 

Arka Yüz           :         Banknotun sol üst kenarında kahverengi 
basılı “TÜRK İYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI”  yazısı, altında Efes antik 
kentinden bir görünüm ve bu görünümün sağ alt kenarında yeşil mini harflerle "EFES 
ANTİK KENT İ - SELÇUK"  ibaresi yer almaktadır. Banknotun nominal değeri sol alt 
ve sağ üst kenarlarda kahverengi ve yeşil baskılıdır. Banknotun sağ alt köşesinde iki 
satır halinde “Y İRMİ MİLYON TÜRK L İRASI”  kahverengi ve yeşil baskılı olarak yer 
almaktadır. 

Ayrıca, banknotun ön ve arka yüzünde yer alan; Atatürk portresi, dünya, Efes 
antik kentinin görünümü, banknotun nominal değerlerinin tamamı, bazı yazı grupları, 
gizli görüntü, bantlar ve optik değişken mürekkeple basılı oval motif dokunulduğunda 
kabartma hissi vermektedir. 

Banknot kağıdının içinde ultraviyole ışık altında mavi ve kırmızı yansıma veren 
kılcal lifler bulunmaktadır. 

Anılan banknota ait afiş ve broşürler Bankamız ve diğer banka şubelerinde 
görülebilir. 

Dolaşımdan kaldırılacak E7-100 000 Türk Liralık banknotl ara ait özellikler 
ve açıklayıcı bilgiler :  

Bankamızca, 11 Kasım 1991, 15 Temmuz 1994 ve 12 Ağustos 1996 
tarihlerinde 3 tertip halinde tedavüle çıkarılmış bulunan ön yüzünde; Atatürk 
portresi,"14 OCAK 1970 TAR İH VE 1211 SAYILI KANUNA GÖRE 
ÇIKARILMIŞTIR"  ibaresi ve iki imza; arka yüzünde; Atatürk'e çiçek sunan öğrenci 
grubu bulunan 100 000 Türk Liralık banknotların tedavül mecburiyeti 
süresi 4 Kasım 2001 günü sona erecek, 5 Kasım 2001 tarihin de işlemeye 
başlayacak  10 yıllık kanuni zaman aşımı süresi 4 Kasım 2011  günü mesai saati 
sonuna kadar devam edecektir. On yıllık kanuni zaman aşımı süresince bu 
banknotlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gişelerinde ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Şubesi bulunmayan yerlerde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
gişelerinde değiştirilecek, 5 Kasım 2011  gününden itibaren ise kıymetlerini tamamen 
yitireceklerdir. 

 


