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Banknot ve madeni 
para değişimi devam 
ediyor

PARANI

KONTROL ET!



İsveç banknot ve 
madeni paraları



Banknot ve madeni para 
değişimi devam ediyor
2015 yılında, Riksbank yeni 20, 50, 200 
ve 1,000-krona banknotlar tedavüle soktu. 
Ekim ayında, yeni 100-krona ve 500-krona 
banknotlar tedavüle girecektir. Aynı zamanda 
yeni 1-, 2- ve 5-krona madeni paralar tedavüle 
sokacağız. Yeni banknotların sahteciliğe 
karşı daha iyi koruma sağlayan güvenlik 
özelliklerinin yanı sıra madeni paralar da 
artık daha küçük ve hafif  olacak ve nikel 
içermeyecektir.

Bir zaman dilimi için yeni ve eski banknot ve 
madeni paraların her ikisi birden eş zamanlı 
olarak tedavülde olacak. Şimdiki banknotlar 
ve madeni paralar tedrici olarak tedavülden 
kaldırılacak (yerine yenisi koyulmayan 
10-krona madeni paralar haricinde ). Bu 
nedenle elinizde tedavülden kalkmış banknot 
ve madeni paralar kalma riskine karşı mümkün 
olduğunca çabuk bu paraları ya harcayarak 
elden çıkartın ya banka hesabınıza yatırın.

Lütfen bankalar ve dükkanlarda, özellikle 
de para değişiminin en son aşamasına 
geldiğimizde, büyük miktarlarda madeni para 
kabul etmenin zor olabileceğini unutmayınız. 
Son ana bırakmayın.

Stefan Ingves  
Riksbank Başkanı  
Eylül 2016

myntkartan.se 
adresinde arama yapın 
Elinizde çok miktarda madeni para 
mı var? “Myntkartan” bunları nereye 
yatırabileceğiniz gösteren bir haritadır.



Ekim 2016 da tedavüle 
girecek yeni banknotlar
Ekim 2016 da Riksbank yeni motifleriyle 
yeni 100- ve 500-krona banknotları piyasaya 
sürecektir. Eski 100- ve 500- krona banknotlar 
yenileriyle birlikte bir süre tedavülde 
kalacağından yeni banknotları görmeniz biraz 
zaman alabilir.

Ön yüz motifi (ön)
Aktris  Greta Garbo

Arka yüz motifi (arka)
Greta Garbo'nun 
büyüdüğü kent 
Stockholm

Ön yüz motifi (ön) 
Opera şarkıcısı 
Birgit Nilsson

Arka yüz 
motifi (arka) 
Birgit Nilsson'un 
büyüdüğü yer Skåne



Ekim 2016 da tedavüle 
girecek yeni madeni paralar
Ekim 2016 da Riksbank yeni 1- ve 2- ve 5-krona 
madeni paraları piyasaya sürecektir. Bununla 
birlikte eski 10-krona madeni paralarda değişiklik 
olmayacaktır. Eski madeni paralar yenileriyle 
birlikte bir süre tedavülde kalacağından yeni 
madeni paraları görmeniz biraz zaman alabilir.
Yeni madeni paralar nikel içermemektedir ve 
eski madeni paralardan daha küçük ve hafiftir.

1-krona ön yüzü 
(tura)

2-krona ön yüzü 
(tura)

5-krona ön yüzü 
(tura)

1-krona arka yüzü 
(yazı)

2-krona arka yüzü 
(yazı)

5-krona arka yüzü 
(yazı)

Eski 10-krona madeni 
paralarda değişiklik 
olmayacaktır.



30 Haziran 2017 sonrasında 
geçersiz olacak Banknotlar
Şu an tedavülde olan 100-krona ve 500-krona 
banknotlar 30 Haziran 2017 tarihine kadar 
kullanılabilir.

Önemli tarihler

• 30 Haziran 2017: banknotların 
kullanılabileceği son gündür.

• 30 Haziran 2018: Banknotların bir banka 
hesabına yatırılabileceği son gündür.

Son ana bırakmayın!

Banka ve dükkanların banknot kabul etmede 
sınırlamaları olabilir. Yatırmanız gereken büyük 
miktarda banknot varsa daha fazla bilgi için 
bankanızla temas kurun.

30 Haziran 2018 tarihinden sonra Riksbank 
geçersiz banknotları SEK 100 gibi bir ücret 
karşılığında değiştirebilir.

Bankalar niye sorular sormak 
zorundadır
Bankaya para yatırmak istediğinizde veya başka bir 
işlem yapmak istediğinizde paranın nereden geldiğiyle 
ilgili sorulacak sorulara yanıt vermeye ve geçerli bir 
kimlik göstermeye hazır olun. Bazı durumlarda bankalar 
sözleşmeleri, makbuz, fatura ve diğer belgeleri paranın 
nasıl sizin elinize geçtiğini ispat açısından görmek 
isteyebilir. Bu bankalara yatırılan paraların nereden 
geldiğini bulma yükümlülüğü getiren Terör finansmanı 
ve Kara para aklamaya karşı önlemler yasasının gereğidir.

Böyle bir kontrol suç ile ilgili herhangi bir şüphe 
olmamasına rağmen yapılmak zorundadır. Yasanın 
amacı banka ve diğer finans kurumlarının kara para 
aklamada kullanılmasına yani kriminal faaliyetlerden 
gelen paraların banka hesaplarına yatırılabilir 
ve kullanılabilir hale gelmesini önlemektir. Bu 
yönetmelikler AB'deki tüm finansal kurumlar için geçerlidir.

Riksbank da Kara para aklamaya karşı önlemler yasasına 
uygun hareket eder.



30 Haziran 2017 
sonrasında geçersiz 
olacak madeni paralar
Şu an tedavülde olan 1-krona ve 5-krona 
madeni paralar 30 Haziran 2017 tarihine 
kadar kullanılabilir.
Aynı şey eğer elinizde varsa 2-krona madeni 
paralar için de geçerlidir. Bununla birlikte, 
bugünlerde artık çok nadiren kullanıldığı için 
2-krona madeni paraların kullanılmasında 
zorluk yaşanabilir. 
 
Önemli tarihler

• 30 Haziran 2017: madeni paraların 
kullanılabileceği son gündür.

• 31 Ağustos 2017: Madeni paraları banka 
hesabınıza yatırabileceğiniz son gündür.

Son ana bırakmayın!

Bankalar ve dükkanlarda, özellikle de para 
değişiminin en son aşamasına geldiğimizde, 
büyük miktarlarda madeni para kabul edilmesi 
zor olabilir. Bankanıza veya alışveriş ettiğiniz 
dükkanlara bu konuda danışabilirsiniz.

31 Ağustos 2017 sonrası  Tedavülden kaldırılan 
madeni paraların bankalar ve Riksbank'da değişim 
işlemi artık yapılmayacaktır.

1 krona 2 krona 5 krona

Sadece yukarıda resimleri gösterilen madeni paralar 
değil hali hazırda tedavülde bulunan tüm 1-krona, 
2-krona ve 5-krona madeni paralar geçersiz olacaktır. 

Değişiklik olmayan madeni paralar hangisi?

10-krona madeni para ve Hatıra ve önemli 
olaylar için çıkarılmış madeni paralar 2017 
de geçersiz olmayacaktır. Tüm bu öre madeni 
paraların tedavülü mümkün değildir ve ödeme 
için kullanılamaz, bankalar ve Riksbank'ta 
değiştirilmesi söz konusu değildir.



Banknotu eğerek 
bakın – gerçek 
olduğundan emin olun
Yeni banknotların taklit edilerek sahtesinin 
yapılmasını zorlaştıran bazı güvenlik özellikleri 
vardır. Banknotu eğip bakarak gerçek olup 
olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Emniyet şeridi
Üç pencereli dikey şerit. 
Pencerelerde banknotu 
eğince "KR" ve kraliyet tacı 
arasında değişen ve hareket 
eden motiflere sahip resimler 
vardır. Şeridin yeri banknotlar 
arasında biraz değişiklik 
gösterebilir.

Renk değiştiren görüntü
Banknotu eğerek baktığınızda 
altın sarısından yeşile 
dönüşen renkler içeren resim. 
Resimde banknotta portresi 
olan kişi ile ilgili bir unsur ve 
banknotun kaçlık olduğu 
görünür.



Önemli tarihler

2015 2016 2017

Elinizde hala bu banknotlardan 
varsa, Riksbank SEK 100 gibi bir 
ücret karşılığında değiştirebilir. 

30 Haziran 2016 
sonrası geçersiz

30 Haziran 2017 
sonrası geçersiz

2 krona 5 krona1 krona

Ekim 2015

1 krona 2 krona 5 krona

Ekim 2016



Riksbank hakkında

Riksbank İsveç merkez bankasıdır. Banknot ve madeni 
paraları biz çıkarıyoruz. Aynı zamanda paranın değerini 
koruma ve ödemeler sisteminin emniyetli ve verimli 
olmasının garantilenmesinden de biz sorumluyuz.

Ayrıntılı bilgi için:
• Web sitesi: riksbank.se/checkyourmoney

• Uygulama: Uygulama indirme sitenizde “Kolla 
pengarna” sözcüklerini aratabilirsiniz

İsveççe ayrıntılı bilgi için:
• Facebook: facebook.com/kollapengarna

• Coinmap: myntkartan.se

• Önemli tarihler için hatırlatmalar:
71120’e riksbanken start yazarak gönderin

riksbank.se/languages

Banknot ve madeni para 
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