
Bir banknotu  inceleyelim…

6 farklı değerdeki Türk lirası banknotların
her birinin boyutu farklı; 
değeri büyüdükçe boyutu da büyüyor.

Her biri farklı renkte;
5 TL mor, 10 TL kırmızı, 20 TL yeşil

50 TL turuncu, 100 TL mavi, 200 TL pembe.

Banknotların güvenlik özellikleri

Türk lirası
banknotları
basan kurum

Banknotun
değeri

Görme engellilerin paranın değerini anlamalarını 
sağlayan kabartma noktalar

Banknotun basıldığı dönemin 
Merkez Bankası yöneticilerinin 
imzaları

Ülkemiz tarihinde
önemli yeri olan
bir kişinin portresi

Atatürk portresi

Banknotun seri ve
sıra numaraları

Kabartma Baskı

Farklı açılardan baktığında renkli ve parlak 
yansımalar içinde paranın değerini ve TL 
harflerini görebilirsin.

Paranın ön yüzünde 
farklı yerlerde bulunur 
ve dokunduğunda 
hissedebilirsin.

Farklı açılardan 
baktığında renk
değiştiren bu şeritte
paranın değerini  ve TL 
harflerini görebilirsin.

Banknotlar hakkında biraz daha bilgi edinmek ister misin?

Bir banknot yaklaşık 
1 gram ağırlığında.

Banknot Matbaasında 
bir günde 6 milyon 
banknotun üretimine 
başlanıyor.

Bir banknotun 
üretimi yaklaşık 
22 gün sürüyor.

Kâğıt para dediğimiz banknotlar 
aslında kâğıttan değil pamuktan 
yapılıyor. Böylelikle hem taklit 

edilmesi zor oluyor hem de 
yıpranmaya karşı daha 

dayanıklı oluyor.

Bir banknotu 
üretmenin maliyeti 
yaklaşık 18 kuruş. 

Gizli Görüntü

Holografik Şerit Folyo

Paraya yatay olarak bakarsan sağ
alt köşedeki şeklin içinde paranın
değerini görebilirsin.

Emniyet Şeridi
Parayı ışığa tuttuğunda,
paranın değerini ve TL 
harflerini görebilirsin.

Parayı ışığa tuttuğunda
Atatürk portresini ve 
paranın değerini 
görebilirsin.

Filigran

Renk Değiştiren Şerit

Paralarımızı Tanıyor Musun?

Günlük hayatımızda 
alışverişlerde 
para kullanıyoruz. 

6 madenî, 6 kâğıt paramız var.

Peki, 
paralarımızı 
yeterince 
tanıyor 
musun? 

5 ₺ Türk lirasının simgesi ₺.

Para birimimiz Türk lirası, 
kısaltması TL.TL

Bir

Kağıt paranın diğer adı 
banknot.

Madenî paralarımız 
Darphanede, banknotlarımız 
Merkez Bankasında 
basılıyor.

Tüm banknotlarımızın önünde Atatürk portresi var. 
Her birinin arkasında ise ülkemiz tarihinde önemli yeri olan kişilerin portleri var.

Madenî paralarımızın hepsi birbirinden farklı tasarlanıyor; 
mesela boyutları, renkleri, alaşımları ve üzerindeki desenler farklı.

Banknotlarımız da her değer için farklı tasarlanıyor.

1 gr

100 kuruş 1 Türk lirasına eşit.

Paranın İşlevleri

Bir ürün satın almak 
istediğimizde karşılığında

para veririz.

1 - Değişim Aracı

Satın almak istediğimiz
ürünün değerini fiyatı

ile ölçeriz.

2 - Ölçü Birimi

Zaman içinde değer
kaybetmeyeceğinden,

paramızı biriktirebiliriz.

3 - Değer Saklama Aracı

10 TL
Cahit Arf 
Matematikçi

20 TL
Mimar Kemaleddin
Mimar

50 TL
Fatma Aliye
Romancı

200 TL
Yunus Emre
Halk Ozanı

100 TL
Itrî
Bestekâr ve Müzisyen

5 TL
Aydın Sayılı 
Bilim Tarihi Profesörü

Merkez Bankası, paraların taklit edilmesini ve sahte para basılmasını 

engellemek için önlem alır. Banknotların üzerindeki birtakım işaretler 

ve kâğıdın özelliği, basılan paranın güvenilir olmasını sağlar. 

Eğer biri bize sahte para verirse, aslında geçersiz olan bir 

para almış oluruz ve kayba uğrarız. Bu nedenle

 banknotların güvenlik özelliklerini 

bilmemiz önemlidir.


