TURCJA

Turcja
Jednostka pieniężna i jej podział:
Lira turecka (TRY)
1 lira turecka = 100 kuruszy

Banknoty
Wartość
nominalna
5 lir tureckich

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie
B/1, B/2

10 lir tureckich

B/3

20 lir tureckich

B/4

50 lir tureckich

B/5

100 lir tureckich

B/6

200 lir tureckich

B/7

Monety
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

1 kurusz

M/p-1

5 kuruszy

M/p-2

10 kuruszy

M/p-3

25 kuruszy

M/p-4

50 kuruszy

M/p-5

1 lira turecka

M/p-6

Turcja

B/1
5 lir tureckich

Wymiary: 130 x 64 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Atatürka i cyfra „5”,
po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „5 TL” (także w odbiciu
lustrzanym);
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej powtarzający się napis „5 TL” tworzący
gwiazdę w środkowej górnej części i półksiężyc w tle portretu;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorze niebieskim,
– włókna świecące w kolorach niebieskim i czerwonym,
na stronie przedniej napis „5/TL” pojawiający się z prawej strony świecący
w kolorze czerwonym,
na stronie odwrotnej oznaczenie serii i numeru górne świecące w kolorze
zielonym, dolne świecące w kolorze czerwonym;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej:
– pasek holograficzny z prawej strony, na którym widoczne są: półksiężyc
i gwiazda, stylizowany model atomu, rozeta, model DNA, napisy „5 TL”
oraz prostokąt z napisem mikrodrukiem „TCMB” wzdłuż górnego i dolnego brzegu, na prostokącie w zależności od kąta patrzenia widoczna jest
cyfra „5” lub napis „TL”; pasek częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym i offsetowym,
– cyfra „5” w całości widoczna pod światło w lewej górnej części (recto-verso),
– c yfra „5” widoczna w zależności od kąta patrzenia w siedmiokącie w prawym dolnym rogu (efekt kątowy),
na stronie odwrotnej pionowy pas w środkowej części z powtarzającym się
napisem „5/TL” zmieniający barwę w zależności od kąta patrzenia ze złotej
na szarą (farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym górnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, żółta, niebieska, fioletowa;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, żółta, niebieska.

Turcja

B/2
5 lir tureckich

Wymiary: 130 x 64 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Atatürka i cyfra „5”,
po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „5 TL” (także w odbiciu
lustrzanym);
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej powtarzający się napis „5 TL” tworzący
gwiazdę w środkowej górnej części i półksiężyc w tle portretu;
■ utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorze niebieskim,
– włókna świecące w kolorach niebieskim i czerwonym,
na stronie przedniej napis „5 / TL” pojawiający się z prawej strony świecący
w kolorze czerwonym,
na stronie odwrotnej oznaczenie serii i numeru górne świecące w kolorze
zielonym, dolne świecące w kolorze czerwonym;
■ optyczne:
na stronie przedniej:
– pasek holograficzny z prawej strony, na którym widoczne są: półksiężyc
i gwiazda, stylizowany model atomu, rozeta, model DNA, napisy „5 TL”
oraz prostokąt z napisem mikrodrukiem „TCMB” wzdłuż górnego i dolnego brzegu, na prostokącie w zależności od kąta patrzenia widoczna jest
cyfra „5” lub napis „TL”; pasek częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym i offsetowym,
– cyfra „5” w całości widoczna pod światło w lewej górnej części (recto-verso),
– cyfra „5” widoczna w zależności od kąta patrzenia w siedmiokącie w prawym dolnym rogu (efekt kątowy),
na stronie odwrotnej pionowy pas w środkowej części z powtarzającym
się napisem „5 / TL”, widoczny w zależności od kąta patrzenia (farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym górnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowofioletowa, ciemnoniebieska, różowa, żółta;
strona odwrotna – fioletowa, jasnobrązowa, żółta, niebieska.

B/3

Turcja
10 lir tureckich

Wymiary: 136 x 64 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Atatürka i liczba „10”,
po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ n itka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „10 TL” (także w odbiciu
lustrzanym);
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej powtarzający się napis „10 TL” tworzący
gwiazdę w środkowej górnej części i półksiężyc w tle portretu;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorze niebieskim,
– włókna świecące w kolorach niebieskim i czerwonym,
na stronie przedniej napis „10/TL” pojawiający się z prawej strony świecący
w kolorze czerwonym,
na stronie odwrotnej oznaczenie serii i numeru górne świecące w kolorze
zielonym, dolne świecące w kolorze czerwonym;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej:
– pasek holograficzny z prawej strony, na którym widoczne są: półksiężyc
i gwiazda, ozdobne siedmiokąty, zera i jedynki symbolizujące system
binarny, kompozycja z owali, napisy „10 TL” oraz prostokąt z napisem
mikrodrukiem „TCMB” wzdłuż górnego i dolnego brzegu, na prostokącie
w zależności od kąta patrzenia widoczna jest liczba „10” lub napis „TL”;
pasek częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym i offsetowym,
– liczba „10” w całości widoczna pod światło w lewej górnej części (recto-verso),
– liczba „10” widoczna w zależności od kąta patrzenia w siedmiokącie
w prawym dolnym rogu (efekt kątowy),
na stronie odwrotnej pionowy pas w środkowej części z powtarzającym się
napisem „10/TL” zmieniający barwę w zależności od kąta patrzenia ze złotej
na szarą (farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym górnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – czerwonobrązowa, czerwona, żółta;
strona odwrotna – czerwona, żółta, fioletowa.
Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty, posiadające inne podpisy.

Turcja

B/4
20 lir tureckich

Wymiary: 142 x 68 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Atatürka i liczba „20”,
po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ n itka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „20 TL” (także w odbiciu
lustrzanym);
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej powtarzający się napis „20 TL” tworzący
gwiazdę w środkowej górnej części i półksiężyc w tle portretu;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorze czerwonym,
– włókna świecące w kolorach niebieskim i czerwonym,
na stronie przedniej napis „20/TL” pojawiający się z prawej strony świecący w kolorze czerwonym,
na stronie odwrotnej oznaczenie serii i numeru górne świecące w kolorze
zielonym, dolne świecące w kolorze czerwonym;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej:
– pasek holograficzny z prawej strony, na którym widoczne są: półksiężyc
i gwiazda, kwadraty, rozety, łuki, napisy „20 TL” oraz prostokąt z napisem
mikrodrukiem „TCMB” wzdłuż górnego i dolnego brzegu, na prostokącie
w zależności od kąta patrzenia widoczna jest liczba „20” lub napis „TL”;
pasek częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym i offsetowym,
–
liczba „20” w całości widoczna pod światło w lewej górnej części
(recto-verso),
– liczba „20” widoczna w zależności od kąta patrzenia w siedmiokącie
w prawym dolnym rogu (efekt kątowy),
na stronie odwrotnej pionowy pas w środkowej części z powtarzającym się
napisem „20/TL” zmieniający barwę w zależności od kąta patrzenia ze złotej
na szarą (farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym górnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – zielona, brązowa, żółta;
strona odwrotna – zielona, żółta, różowa.
Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty, posiadające inne podpisy.

Turcja

B/5
50 lir tureckich

Wymiary: 148 x 68 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Atatürka i liczba „50”,
po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „50 TL” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej powtarzający się napis „50 TL” tworzący
gwiazdę w środkowej górnej części i półksiężyc w tle portretu;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorze czerwonym,
– włókna świecące w kolorach niebieskim i czerwonym,
na stronie przedniej napis „50/TL” pojawiający się z prawej strony świecący w kolorze czerwonym,
na stronie odwrotnej oznaczenie serii i numeru górne świecące w kolorze
zielonym, dolne świecące w kolorze czerwonym;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej:
– pasek holograficzny z prawej strony, na którym widoczne są: półksiężyc
i gwiazda, kwiaty, kałamarze z gęsimi piórami, książki, napisy „50 TL”
oraz prostokąt z napisem mikrodrukiem „TCMB” wzdłuż górnego i dolnego
brzegu, na prostokącie w zależności od kąta patrzenia widoczna jest liczba
„50” lub napis „TL”; pasek częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym
i offsetowym,
– liczba „50” w całości widoczna pod światło w lewej górnej części (recto-verso),
– liczba „50” widoczna w zależności od kąta patrzenia w siedmiokącie
w prawym dolnym rogu (efekt kątowy),
na stronie odwrotnej pionowy pas w środkowej części z powtarzającym się
napisem „50/TL” zmieniający barwę w zależności od kąta patrzenia ze złotej
na szarą (farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym górnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, żółta, zielona;
strona odwrotna – brązowa, żółta, różowa, zielona.
Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty, posiadające inne podpisy.

Turcja

B/6
100 lir tureckich

Wymiary: 154 x 72 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Atatürka i liczba „100”,
po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „100 TL” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk: powtarzający się napis „100 TL”:
na stronie przedniej tworzący gwiazdę w środkowej górnej części i półksiężyc w tle portretu,
na stronie odwrotnej na białym marginesie w prawej górnej i dolnej części;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorze żółtym,
– włókna świecące w kolorach niebieskim i czerwonym,
na stronie przedniej napis „100/TL” pojawiający się z prawej strony świecący
w kolorze czerwonym,
na stronie odwrotnej oznaczenie serii i numeru górne świecące w kolorze
zielonym, dolne świecące w kolorze czerwonym;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej:
– pasek holograficzny z prawej strony, na którym widoczne są: półksiężyc
i gwiazda, klucze wiolinowe, zapisy nutowe, okręgi, napisy „100 TL” oraz
prostokąt z napisem mikrodrukiem „TCMB” wzdłuż górnego i dolnego
brzegu, na prostokącie w zależności od kąta patrzenia widoczna jest liczba
„100” lub napis „TL”; pasek częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym i offsetowym,
– liczba „100” w całości widoczna pod światło w lewej górnej części (recto-verso),
– liczba „100” widoczna w zależności od kąta patrzenia w siedmiokącie
w prawym dolnym rogu (efekt kątowy),
na stronie odwrotnej pionowy pas w środkowej części z powtarzającym
się napisem „100/TL” zmieniający barwę w zależności od kąta patrzenia ze
złotej na szarą (farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym górnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – niebieska, fioletowa, ciemnożółta;
strona odwrotna – niebieska, ciemnożółta, fioletowa.
Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty, posiadające inne podpisy.

Turcja

B/7
200 lir tureckich

Wymiary: 160 x 72 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Atatürka i liczba „200”,
po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „200 TL” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej powtarzający się napis „200 TL” tworzący
gwiazdę w środkowej górnej części i półksiężyc w tle portretu;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– nitka zabezpieczająca świecąca w kolorze żółtym,
– włókna świecące w kolorach niebieskim i czerwonym,
na stronie przedniej napis „200/TL” pojawiający się z prawej strony świecący w kolorze czerwonym,
na stronie odwrotnej oznaczenie serii i numeru górne świecące w kolorze
zielonym, dolne świecące w kolorze czerwonym;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej:
– pasek holograficzny z prawej strony, na którym widoczne są: półksiężyc
i gwiazda, róże, gołębie, ośmiokąty, napisy „200 TL” oraz prostokąt z napisem mikrodrukiem „TCMB” wzdłuż górnego i dolnego brzegu, na prostokącie w zależności od kąta patrzenia widoczna jest liczba „200” lub napis
„TL”; pasek częściowo zadrukowany drukiem stalorytniczym i offsetowym,
– liczba „200” w całości widoczna pod światło w lewej górnej części (recto-verso),
– liczba „200” widoczna w zależności od kąta patrzenia w siedmiokącie
w prawym dolnym rogu (efekt kątowy),
na stronie odwrotnej pionowy pas w środkowej części z powtarzającym
się napisem „200/TL” zmieniający barwę w zależności od kąta patrzenia ze
złotej na szarą (farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym górnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – fioletowa, niebieska, jasnobrązowa, ciemnożółta;
strona odwrotna – fioletowa, niebieska, jasnobrązowa.
Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty, posiadające inne podpisy.

portret Atatürka
i cyfra „1”

portret Atatürka
i cyfra „5”

portret Atatürka
i liczba „10”

portret Atatürka
i liczba „20”

portret Atatürka
i liczba „50”

156 x 76

1 nowa lira
turecka =
1 lira
turecka

5 nowych
lir tureckich
162 x 76
= 5 lir
tureckich

10 nowych
lir tureckich
162 x 76
= 10 lir
tureckich

20 nowych
lir tureckich
162 x 76
= 20 lir
tureckich

50 nowych
lir tureckich
152 x 81
= 50 lir
tureckich

1

2

3

4

5

Znak wodny

Wymiary
w mm

Wartość
nominalna

Pozycja

B/w

pomarańczowa,
brązowa
brązowa,
pomarańczowa

R/ formy skalne w Kapadocji

zielona, brązowa

zielona, brązowa

czerwona, fioletowa

A/ Atatürk

R/ ruiny starożytnego miasta Efez

A/ Atatürk

R/ mapa z XVI w., róża wiatrów, zarys Ameryki
Północnej i Południowej, kula ziemska, galeon

czerwona, fioletowa

R/ Mauzoleum Atatürka w Ankarze
A/ Atatürk

zielonobrązowa,
brązowa

R/ zapora Atatürka
zielonobrązowa,
brązowa, żółta

fioletowobrązowa,
niebieska, zielona

A/ Atatürk

fioletowobrązowa,
niebieska

Barwy stron

A/ Atatürk

Rysunek stron

Banknoty wycofane z obiegu

01.01.2010 r.

01.01.2010 r.

01.01.2010 r.

01.01.2010 r.

01.01.2010 r.

Data wycofania
z obiegu

31.12.
2019 r.

31.12.
2019 r.

31.12.
2019 r.

31.12.
2019 r.

31.12.
2019 r.

Termin
wymiany

Uwagi

Turcja

6

Pozycja

B/w

Wymiary
w mm

100 nowych
lir tureckich
158 x 81
= 100 lir
tureckich

Wartość
nominalna

portret Atatürka
i liczba „100”

Znak wodny

R/

A/

R/

A/

R/

A/

R/

A/

R/ Pałac Paszy Ishaka

A/ Atatürk

Rysunek stron

Banknoty wycofane z obiegu

niebieska, różowa

niebieska, różowa

Barwy stron

01.01.2010 r.

Data wycofania
z obiegu

31.12.
2019 r.

Termin
wymiany

Uwagi

Turcja

Wartość
nominalna

1 kurusz

5 kuruszy

10 kuruszy

25 kuruszy

50 kuruszy

Pozycja

1

2

3

4

5

M/p

23,85

20,50

18,50

17,50

16,50

Średnica
w mm

6,80

4,00

3,15

2,90

2,20

Masa
wg

ząbkowane

ząbkowane

rdzeń – miedź,
cynk, nikiel;
pierścień –
miedź, nikiel, cynk

gładkie

gładkie

gładkie

Obrzeże

miedź, nikiel, cynk

miedź, nikiel, cynk

miedź, nikiel, cynk

miedź, cynk

Stop/Próba

R/ Most Bosforski, półksiężyc i gwiazda, nominał, rok emisji

A/ Atatürk, nazwa państwa

R/ ozdobne wzory, półksiężyc i gwiazda, nominał, rok emisji

A/ Atatürk, nazwa państwa

R/ motyw roślinny, półksiężyc i gwiazda, nominał, rok emisji

A/ Atatürk, nazwa państwa

R/ stylizowany motyw „Drzewo życia”, półksiężyc i gwiazda,
nominał, rok emisji

A/ Atatürk, nazwa państwa

R/ przebiśnieg, półksiężyc i gwiazda, nominał, rok emisji

A/ Atatürk, nazwa państwa

Rysunek stron

Monety w obiegu, których fotografii nie zamieszczono w albumie
Uwagi

Turcja

Średnica
w mm

26,15

Wartość
nominalna

1 lira
turecka

Pozycja

6

M/p

8,20

Masa
wg
Obrzeże

Rysunek stron

R/

A/

R/

A/

R/

A/

R/

A/

rdzeń – miedź,
z napisem „T.C.” A/ Atatürk, nazwa państwa
nikiel, cynk;
i motywem
pierścień –
roślinnym
R/ motywy roślinne, półksiężyc i gwiazda, nominał, rok emisji
miedź, cynk, nikiel

Stop/Próba

Monety w obiegu, których fotografii nie zamieszczono w albumie
Uwagi

Turcja

