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2007 yılında enflasyon gelişmelerinde etkili olan unsurlar
İşlenmemiş gıda ürünleri fiyatları yıllık artışı 2007 yılı boyunca dalgalı bir seyir 
izlemiştir. Mevsim normallerinden farklılık gösteren hava sıcaklıkları ve kuraklık 
sebebiyle oluşan verimlilik kayıpları gıda fiyatları üzerinde önümüzdeki dönemde de 
etkili olmaya devam edecektir.
Hizmet enflasyonunda 2007 yılında belirgin bir yavaşlama dikkat çekmektedir. 
Dayanıklı tüketim malları fiyatlarının gerileme eğilimi giderek hızlanmaktadır.  
Enerji fiyatlarının artış hızında geçen yıla kıyasla bir gerileme gözlenmektedir.

•

•
•
•

2007 yılının ikinci çeyreği ile 
birlikte enflasyondaki düşüş 
eğilimi giderek belirginleşmiştir. 
2006 yılı Haziran ayından bu yana 
uygulanan parasal sıkılaştırmanın 
etkileriyle iç talep önemli ölçüde 
yavaşlamış ve bu çerçevede 
toplam talep koşullarının 
enflasyondaki düşüş sürecine 
vermiş olduğu destek artmıştır. 

Enflasyonun geçtiğimiz bir yıl içinde 
yüksek seviyelerde seyretmesi, 
işlenmemiş gıda ve petrol fiyatlarına 
ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve 
gelirler politikası uygulamaları 
enflasyon beklentilerinde katılığa 
neden olmakta ve bu durum 
ücret ayarlamalarına ve dolayısıyla 
hizmetler sektörü enflasyonuna 
ilişkin risk oluşturmaktadır. 
Yapısal unsurlar nedeniyle katılık 
gösteren kira benzeri bazı hizmet 
kalemleri enflasyondaki düşüş 
sürecini yavaşlatabilmektedir. 
Uluslararası likidite koşullarındaki 

olası dalgalanmalar enflasyon görünümüne dair risk unsurları arasındadır. 
Maliye politikaları ve yapısal reformlar ile Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin devam etmesi 
de enflasyon hedefine yakınsama ve fiyat istikrarının sağlanması açısından büyük önem 
taşımaktadır.

•

•

•

•

Enflasyonun önümüzdeki dönemde kademeli düşüş eğilimini devam 
ettireceği öngörülmektedir. 

Bu doğrultuda orta vadeli enflasyon hedefi % 4'tür. ,

,

Riskler
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TCMB VE BANKNOT BASIMI

4 Nisan 2007 
tarihli Bakanlar 
Kurulu Kararı 

gereğince paradan 
“Yeni” ibaresi 
kaldırılarak 

1 Ocak 2009 
tarihinde 

Dokuzuncu 
Emisyon Grubu 

banknotlar 
dolaşıma 

çıkarılacaktır.

*

*

Banknot Basımının Tarihçesi
Osmanlı Devleti döneminde ilk kağıt para 1840 yılında çıkarılan “kaime”dir. İlk dönemlerde 
kaimeler, elle yapılmakta ve her birine resmi mühür basılmaktaydı. Ancak taklidi kolay 

yapıldığı için kağıt paraya olan güvenin azalması nedeniyle, kaimeler 1842 yılından 
itibaren matbaada basılmaya başlanmıştır. 1863 yılında Osmanlı Devleti, kağıt 
para ihracı imtiyazını 30 yıl süre ile İngiliz ve Fransız ortak sermayesi ile kurulan 

Osmanlı Bankasına bırakmıştır. Ancak, Birinci Dünya Savaşı sırasında hükümetin 
avans ve banknot basma isteğini Osmanlı Bankasının geri çevirmesi üzerine, 

Osmanlı Devleti 1915 yılından itibaren altınlarını ve Alman hazine bonolarını karşılık 
göstererek “evrak-ı nakdiye” adı altında farklı bir banknot çıkarmıştır. Bu banknotlar, 
Cumhuriyetin ilk yıllarında para bastırılamadığından, 1927 yılı sonuna kadar tedavülde 
kalmıştır.
Bir ülkenin parası o ülkenin egemenlik ve bağımsızlığının sembolüdür. Bu çerçevede, 
Cumhuriyetin ilk banknotlarının basılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
tarafından 30 Aralık 1925 tarihinde çıkarılan bir kanunla karar verilmiştir. Bu kararla, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk banknotları olan Birinci Emisyon Grubu banknotlar 
5 Aralık 1927 tarihinde dolaşıma çıkarılmıştır. Harf Devrimi’nden önce bastırılan bu 

banknotların ana metinleri eski yazı Türkçe, kupür değerleri ise Fransızca olarak yazılmıştır. 

3 Ekim 1931 tarihinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faaliyete geçmiş ve 
banknot basma yetkisine tek elden sahip duruma getirilmiştir. Bu çerçevede banknot ihracı 
imtiyazı 30 yıl süreyle TCMB’ye verilmiştir. Daha sonra bu imtiyaz süresi 1999 yılına kadar 
uzatılmış, 1994 yılında TCMB Kanunu’nda yapılan değişiklikle süre sınırlaması tamamen 
kaldırılmıştır. 
TCMB’nin kurulmasıyla Harf Devrimi’nden önce basılan eski yazılı banknotlar, Latin alfabesi ile 
basılmış yeni banknotlarla değiştirilmiştir. TCMB tarafından dolaşıma çıkarılan ilk banknot ise 
5 Türk liralık banknottur. Bu banknotu da içeren İkinci Emisyon Grubu banknotlar, 
1937-1944 yılları arasında tedavüle çıkarılmıştır. 
1930’lu yılların sonlarında TCMB bünyesinde Banknot Matbaası kurulması çalışmalarına 
başlanmış, ancak İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile bu çalışmalara devam edilememiştir. 
1951 yılında yeniden başlatılan çalışmalar sonucunda 1955-1956 yıllarında Banknot Matbaası 
kurulmuştur. Bu döneme kadar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya’da bastırılan 
banknotların, artık ülkemizde basılmasına başlanmıştır. Banknot Matbaasında basılan ilk 
banknot Beşinci Emisyon Grubu III. Tertip 100 Türk liralık banknottur. Bu emisyon grubu 
içerisinde halk arasında “mor binlik” olarak anılan banknot da yer almıştır.

Cumhuriyetin kuruluşundan 
günümüze kadar sekiz emisyon 
grubunda 23 farklı değerde banknot 
dolaşıma çıkarılmıştır. İlk altı 
emisyon grubundaki banknotların 
tamamı dolaşımdan kaldırılmış ve 
on yıllık zaman aşımı sürelerinin 
sonunda değerlerini yitirmiştir. 
Bugün, Yeni Türk Lirası'na (YTL) 
geçişle birlikte tedavüle sürülen 
Sekizinci Emisyon Grubu banknotlar 

kullanılmaktadır. 2005 yılı boyunca YTL banknotlar ile birlikte 
tedavül eden ve 1 Ocak 2006 tarihinde tedavülden kaldırılan Yedinci Emisyon Grubundaki 
banknotlar 1 Ocak 2016 tarihinde değerini yitirecektir.
4 Nisan 2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereğince paradan “Yeni” ibaresi kaldırılarak 
1 Ocak 2009 tarihinde Dokuzuncu Emisyon Grubu banknotlar dolaşıma çıkarılacaktır. 
31 Aralık 2009 tarihine kadar bu gruptaki banknotlar ile birlikte tedavül edecek Sekizinci 
Emisyon Grubu banknotlar ise 1 Ocak 2020 tarihinde değerini yitirecektir.

Belirli bir tasarım anlayışı ve boyut düzeni içerisinde dolaşıma çıkarılan 
banknot gruplarına “emisyon grubu” denir. ,

,
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TCMB VE BANKNOT BASIMI

Banknot Basım Süreci
Banknotların basım ve dolaşımına ilişkin işlemler TCMB bünyesinde 

bulunan Emisyon Genel Müdürlüğü ile Banknot Matbaası Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda, banknotların 
basım ve dolaşımının düzenlenmesi için bir banknot baskı programı 
hazırlanmaktadır. Bu program hazırlanırken bir sonraki yıl için üretilecek 

banknot adedi belirlenmekte ve bu süreçte makroekonomik gelişmeler, 
emisyon hacmindeki değişmeler, banknotların yıpranma oranları, banknot 

baskı kapasitesi, üretim ve yedek banknot politikaları gibi pek çok unsur göz 
önünde bulundurulmaktadır. Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü ise banknotların 

basımını gerçekleştirmektedir. Piyasada mevcut banknotların yeniden basımının yanı sıra, 
piyasanın nakit ihtiyacının karşılanabilmesi ya da meydana gelebilecek fiziki ve teknik sorunların aşılması amacıyla 
dolaşıma yeni değerde banknot çıkarılması, Banknot Basım Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 
Mevcut düzenlemeye göre, dolaşımda aynı emisyon grubunda altıdan fazla kupür çeşidi bulunamamaktadır. Bu 
nedenle dolaşıma üst değerli yeni bir banknot çıkarıldığında dolaşımdaki en küçük değerli banknot tedavülden 
kaldırılmaktadır. Dolaşımdan kaldırılan banknotlar on yıl zaman aşımı süresine tabidir.
Öte yandan, dolaşımdaki banknotların grafik, tasarım ve boyutları dışında kalan yetkili imzalar, motif, renk, baskı 
tekniği, güvenlik özellikleri gibi bazı tasarım özelliklerinde de zaman zaman değişiklikler yapılabilmektedir. Bu 
değişiklikler ise tertip değişikliği olarak ifade edilmektedir. 

Banknot Üretimi
Banknot üretimi baskı öncesi hazırlık, basım aşaması ve basım sonrası  aşamalarından oluşmaktadır. Baskı 
öncesi hazırlık aşamasında ilk olarak banknotlar toplumun kültürel ve sanatsal özelliklerini yansıtacak biçimde 
ve emniyetli baskının estetik yönü göz önünde bulundurularak uzman grafikerler tarafından tasarlanmaktadır. 
Hazırlanan banknot tasarımları üzerindeki çizgi, motif ve değişik karakterlerden oluşan zemin desenlerinin 
oluşturulması için düz baskı kalıpları imal edilmektedir. Diğer görsel unsurlar için ise uzman sanatçılar tarafından 
çelik veya bakır kalıplara elle oyma ve asit yedirme çalışmaları ile ana kalıp hazırlanmaktadır. Bu ana kalıp 
kullanılarak çukur baskı kalıpları imal edilmektedir. Ayrıca baskı çalışmalarına geçilmeden önce kağıt ve mürekkep 
gibi tüketim ve işletme malzemeleri temin edilmekte, çukur baskı renk şablonları üretilmektedir. Baskı öncesi 
hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra beyaz banknot kağıdına baskı makineleri kullanılarak sırasıyla düz baskı 
ve çukur baskı yapılmaktadır. Bu işlemin ardından banknot tabakalarına seri ve sıra numaraları basılmaktadır. 
Kağıt tabakaların baskı işleminin tamamlanmasından sonra inceleme, kesim ve paketleme çalışmalarını içeren kalite 
kontrol işlemlerine geçilmektedir. 

Kalite kontrol aşamasından geçen banknot tabakaları kesim makinesinde kesilip kupür haline dönüştürülmektedir. 
Hazır hale getirilen banknotlar TCMB şubeleri ve 13 ilde faaliyet gösteren banknot depoları aracılığıyla piyasaya 
sürülmektedir. Aynı zamanda ulusal paranın temiz kupürlerden oluşmasını sağlamak amacıyla yıpranmış banknotlar, 
banknot depoları, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki vezne merkezi, gezici vezne ve komisyonsuz nakit çekilişi 
uygulamaları, T.C. Ziraat Bankası işbirliği ile piyasadan çekilmektedir.

Banknot kağıdının hammaddesi pamuktur. Filigran ve emniyet şeridi gibi bazı 
güvenlik özellikleri banknot kağıdında hazır bulunmaktadır. ,

,

Basım Kontrol Paketleme 

Banknotlar TCMB Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından, madeni paralar  
ise T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğü tarafından basılmaktadır. ,

,

Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü
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MERKEZ BANKASINDAN HABERLER VE YAYINLAR

2. OECD DÜNYA, İSTATİSTİK, BİLGİ VE POLİTİKA FORUMU
“2. OECD Dünya İstatistik, Bilgi ve Politika Oluşturma Forumu” 27-30 Haziran 2007 
tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya katılan Başkan Yılmaz, 
“Finansal Güvenlik ve İstikrar” (Financial Security and Stability) konulu bir konuşma 
yapmıştır. Başkan Yılmaz konuşmasında finansal istikrarın, para politikası etkinliğine 
katkısı çerçevesinde merkez bankalarının geliştirdikleri araç ve yöntemlere değinmiş, finansal güvenlik ile finansal 
istikrar arasında önemli bir bağlantı olduğunu ifade ederek konuyla ilgili olarak Türkiye örneğine vurgu yapmıştır.  

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Başkanın Konuşmaları) 

TCMB’NİN 75. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 
ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA KONFERANS
TCMB, 75. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri 
çerçevesinde 1 Haziran 2007 tarihinde Ankara’da 
uluslararası bir konferans düzenlemiştir. Başkan 
Yılmaz, konferansı açış konuşmasında TCMB’nin 
tarihindeki önemli değişimleri vurgulamış, para 
politikasındaki güncel gelişmelere ve bu çerçevede 
TCMB bağımsızlığına dikkat çekmiştir. TCMB'nin 
geçirdiği kurumsal gelişim sürecine değinen 
Başkan Yılmaz, konuşmasının son bölümünde  
ekonominin geleceğine dair önemli unsurları, iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesi doğrultusunda ifade etmiştir. 
Konferansa Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet konuk konuşmacı olarak katılmış ve “Yeni Bir Küresel 
Görünüm Çizmek: Gelişmekte Olan Piyasaların Dünya Ekonomisi Üzerindeki Büyüyen Etkisi” (Charting a New Global 
Landscape: The Growing Impact of Emerging Markets on the World Economy) konulu bir konuşma yapmıştır.

Konferansta, çeşitli ülkelerden merkez bankası başkanları ve üst düzey yetkilileri, yabancı misyon temsilcileri, ulusal 
ve uluslararası düşünce kuruluşları, finans kesimi, medya kuruluşları ve üniversitelerden çok sayıda katılımcı yer 
almıştır.

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Başkanın Konuşmaları) 

TCMB BASIN SÖZCÜLÜĞÜ’NE YENİ ATAMA
İletişim Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Aydın Özmen’in TCMB 
New York Temsilciliği görevine atanması nedeniyle, kamuoyu ile ilişkilerin 
kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini teminen 13 Haziran 2007 
tarihinden itibaren medya mensupları ile ilişkileri İletişim Genel Müdürlüğü, 
Kamuoyu ile İlişkiler Müdürü Cihan Aktaş yürütmeye başlamıştır.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
TCMB’nin iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile iletişimini güçlendirme ve ekonomik gelişmelerle 
ilgili bilgilendirme amacı çerçevesinde; 7 Haziran 2007 tarihinde Gaziantep Genç İşadamları 
Derneği ve Dünya Gazetesi işbirliği ile Gaziantep’te, 15 Haziran 2007 tarihinde ise Türkiye Giyim 
Sanayicileri Derneğinin organizasyonu ile İstanbul’da toplantılar düzenlenmiştir. Başkan Yılmaz, 
toplantılarda ekonomik görünüme ilişkin olarak enflasyon, para politikası uygulamaları, büyüme, 

istihdam ve cari açık konularına değinen sunumlar yapmıştır.

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Başkanın Konuşmaları) 
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ÇALIŞMA TEBLİĞLERİ
• Küresel Finansal Riskler Karşısında Türkiye’de Reel Sektör Finansal Yapısı ve Borç 
Dolarizasyonu (Erdal Özmen, Cihan Yalçın, Çalışma Tebliği No. 07/06, Temmuz 2007)

•  Interest Rate Pass-Through in Turkey (Halil İbrahim Aydın, Working Paper No. 07/05, 
June 2007)

•  The Monetary Transmission Mechanism in Turkey: New Developments (Erdem Başçı, 
Özgür Özel, Çağrı Sarıkaya, Working Paper No. 07/04, June 2007) 

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Araştırmalar)

MERKEZ BANKASINDAN HABERLER VE YAYINLAR

ENFLASYON RAPORU 
Enflasyon Raporu’nun 2007 yılı üçüncü sayısı 27 Temmuz 2007 tarihinde yapılan bir basın 
toplantısı ile kamuoyuna açıklanmıştır. Rapor’da Nisan-Haziran 2007 dönemine ilişkin 
ekonomik gelişmeler, enflasyon gelişmeleri ve beklentiler, toplam arz ve talep, mali piyasalar, 
kamu maliyesine ilişkin gelişmeler, mevcut duruma ilişkin saptamalar, tahminler ve risk 
unsurlarını içeren orta vadeli öngörüler ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Önceki sayılarda 
olduğu gibi bu sayıda da güncel konulardaki özet araştırmalara kutularda yer verilmiştir. Bu 
sayıda hazırlanan iki kutuda son dönem tarımsal hammadde fiyatları gelişmeleri ve 2001 yılı 
sonrası Türkiye’nin ihracat performansındaki yapısal değişim incelenmiştir. Rapor’da ayrıca 
enflasyonun düşmeye devam edeceği, ölçülü faiz indiriminin veri ve bilgi akışına bağlı olduğu 
ve risklerin para politikasını her iki yönde de etkileyebileceği vurgulanmıştır.

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Süreli Yayınlar) 

LİKİDİTE SENETLERİ İHRACI 
TCMB, bünyesindeki bankalararası para piyasasındaki Yeni Türk Lirası depo işlemleri ve İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası (İMKB) Repo-Ters Repo Pazarındaki ters repo işlemleri ile gecelik vadede piyasadaki likidite fazlasını 
çekmektedir. Ancak gecelik vadeli işlemlerle çekilen fazla likiditenin arttığı görülmüş ve bu durumun, likidite 
yönetiminin esnekliğini ve etkinliğini azaltabileceği saptaması yapılmıştır. Bu nedenle mevcut para politikası araçlarına 
ilave olarak likidite senetlerinin ihraç edilmesine karar verilmiştir. İlk likidite senedi 20 Temmuz 2007 tarihinde 32 
gün vadeli olarak ihraç edilmiştir. Ayrıca likidite yönetiminin etkinliği dikkate alınarak gerekli görülmesi halinde, 
likidite senedi ihraç işlemlerine devam edileceği açıklanmıştır.

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Basın Duyuruları)

75. YIL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA TÜRK SANAT MÜZİĞİ CD’Sİ
TCMB, 75. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının 
da katkılarıyla bir müzik CD’si yapımını gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada, 18. ve 19. yüzyıl 
döneminin önde gelen Türk bestekarlarının eserleri Şef Uğur Bayrak yönetiminde Ankara 
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından seslendirilmiştir.

Bankamız sponsorluğunda çıkarılan CD'lere erişim için: http://www.tcmb.gov.tr 
(Filmler ve CD'ler)

FİNANSAL İSTİKRAR RAPORU 
Yılda iki kez yayımlanan Finansal İstikrar Raporu’nun dördüncü sayısı 31 Mayıs 2007 tarihinde 
kamuoyuna sunulmuştur. Rapor’da 2006 yılının Mayıs - Haziran döneminde mali piyasalarda 
yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin ve finansal kurumların dayanıklılığını gösteren 
önemli bir deneyim olduğu, gerçekleştirilmiş olan yapısal reformlarla, zamanlı ve etkili para 
politikası kararları sayesinde küresel likidite şokunun genel ekonomi ve kurumlar üzerindeki 
etkilerinin sınırlı kaldığı saptaması yapılmıştır.

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Süreli Yayınlar) 
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Emisyon nedir? Emisyon hacmini belirleyen  
ekonomik göstergeler nelerdir?
Emisyon kelimesi; çıkarmak, yaymak, ihraç etmek, 
dolaşıma sokmak gibi anlamlara gelmektedir. Bir 
ülkede kağıt para, tahvil ve bono, hisse senetleri 
gibi  değerlerin ilk kez piyasaya sürülmesine 
emisyon denilmektedir. Emisyon hacmi ise, 
TCMB tarafından ihraç edilen (piyasaya sürülen) 
banknotların toplam tutarını ifade etmektedir. Emisyon hacmi 
temel olarak bireylerin para talebi tarafından belirlenmektedir. Bireylerin gelirleri, faiz 
oranları, enflasyonda gerçekleşen veya gerçekleşmesi beklenen değişmeler ile para 
teknolojisindeki gelişmeler emisyon hacmini belirlemektedir. Emisyon hacminin bir diğer 
belirleyicisi ise emisyon arzıdır. Bu kapsamda, TCMB'nin açık piyasa işlemleri ile devlet 
iç borçlanma senetlerini alıp satması, ihaleler ve/veya doğrudan müdahaleler yoluyla 
döviz alıp satması, zorunlu karşılık oranlarını değiştirmesi gibi işlemler emisyon arzını 
etkileyerek emisyon hacmi üzerinde belirleyici olmaktadır.

TCMB Faiz Oranları*
Gecelik (o/n. %)

TCMB Döviz Kurları*1

Dolar
Euro

Borç Alma
17,50

Döviz Alış
1,2958
1,7869

Borç Verme
22,50

Döviz Satış
1,3020
1,7955

Merkez Bankası Döviz Rezervleri
(31.08.2007. Milyar ABD Doları)

Enflasyon-Ağustos 2007
(TÜFE, Yıllık %)

71,87

7,39

Türkiye
Cumhuriyet Merkez 

Bankası tarafından üç 
ayda bir yayımlanır. 

Sayı: 7
Eylül 2007

Türkiye
Cumhuriyet Merkez 

Bankası adına 
Sahibi ve Sorumlu Yazı 

İşleri Müdürü:                 
Nesrin Doğaneli

Yayın Kurulu:      
Aydın Özmen 
İlhan Koçaker 

Ufuk Şenol
Yücel Yazar

Gamze Doğan
Ayşen Üstün
Tangül Hınçal

Dilek Kalındemir
Mesut Kümbetlioğlu
Zeynep Özge Yetkin

Baskı:
 Türkiye

Cumhuriyet Merkez 
Bankası Banknot 
Matbaası Genel 

Müdürlüğü

Ücretsiz dağıtılmaktadır. 
Abonelik için: 

iletisimbilgi@tcmb.gov.tr

SIKÇA SORULAN SORULAR

KISA KISA...

* 10 Eylül 2007 tarihi itibarıyla, 1Gösterge niteliğinde

“Banknotlarda Sahteciliğe Dikkat!”
Banknotlarda sahtecilik hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak 
ve bu konudaki bilinci artırmak amacıyla TCMB, Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Jandarma Genel Komutanlığı işbirliği ile bir kitapçık hazırlanmıştır. 

Kitapçıkta sahtecilikle mücadelenin iki boyutuna dikkat çekilerek 
bunlardan ilkinin sahte banknotların piyasaya çıkmadan önce polisiye 
tedbirlerle kaynağında ele geçirilmesi, ikincisinin ise banknotların 
güvenlik özelliklerinin geliştirilmesi ve kamuoyunun bu özellikler 
hakkında bilgilendirilmesi olduğunun altı çizilmiştir. Bu çerçevede 
gerçekleştirilen tüm çalışmalar T.C. Adalet Bakanlığı, TCMB, T.C. 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, T.C. İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Türkiye Bankalar Birliğinin yakın 
işbirliği ile yürütülmektedir.

Türk Ceza Kanunu'na göre sahte para üretmek, ülkeye sokmak, 
nakletmek veya tedavüle koymak bir suçtur ve bu işlemleri 
gerçekleştiren kişiler iki yıldan on iki yıla kadar hapis ve on bin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılmaktadır. Banknotlarda 

sahtelerinden ayırt edilmelerini sağlayacak, halka ve profesyonellere 
yönelik olmak üzere toplam 11 adet güvenlik özelliği bulunmaktadır. Sahte bir banknot 
ele geçirildiğinde bunun Cumhuriyet Başsavcılıklarına ya da kolluk güçlerine (polis 
veya jandarma) intikal ettirilmesi hem bir vatandaşlık görevidir, hem de yasal olarak 
mecburiyet arz etmektedir. 

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Banknotlar/Sahte Banknotlar)

ö


