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TÜRK ĐYE CUMHUR ĐYET MERKEZ BANKASI AVRO HAZIRLIKLARI VE 

UYGULAMALARI 

Avrupa Birliğinde (AB) 1 Ocak 1999 tarihinde 11 üye ülkenin katılımıyla Ekonomik 

ve Parasal Birliğin (EPB) başlaması ve Avrupa tek parası avronun yürürlüğe girmesine ilişkin 

olarak Bankamızca, özellikle ticari bankalar başta olmak üzere mali kesimde koordinasyonun 

sağlanması, bilgi alışverişinde bulunulması ve sektörün konu ile ilgili gereksinimlerinin 

saptanması amacıyla koordinasyonu ve sekreteryası Đletişim ve Dış Đlişkiler Genel 

Müdürlüğü, Avrupa Birliği ile Đlişkiler Müdürlüğünde olan "Avro Projesi" başlatılmış ve bu 

proje çerçevesinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmi ştir. 

I-Mevzuata Đlişkin Düzenlemeler 

� Avronun Hukuki Araçlara Etkisi Hakkında Kanun  

1992 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması çerçevesinde 1 Ocak 1999 tarihinde 

EPB başlatılmış ve 11 AB ülkesinde tek para birimi avroya geçilmiştir. 1 Ocak 1999 – 31 

Aralık 2001 tarihleri arasında avro kaydi olarak dolaşıma çıkmış olup, 1 Ocak 2002 tarihinde 

ise avro banknot ve madeni paralar tedavüle çıkmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesinde Banka dışı ve içinden hukuk 

otoritelerinin katılımı ile “Avro Hukuk Çalışma Grubu” oluşturularak EPB’ye üye devletlerin 

ulusal paralarına gönderme yapan hukuki araçlarda meydana gelebilecek sorunların tabi 

olacağı esas ve usulleri belirlemek amacıyla “Avro’nun Hukuki Araçlara Etkisi Hakkında 

Kanun Taslağı” hazırlanmıştır.  

Bu çerçevede Merkez Bankasınca 5-8 Kasım 1998 tarihinde uluslararası hukukçuların 

da katıldığı “Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliğinin Doğurduğu Hukuki Sonuçlar” konulu bir 

sempozyum düzenlenmiş ve Taslak üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Kanun Taslağı’na, 

Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası 

Kurulunun görüşleri alınarak son şekli verilmiştir. Anılan Kanun Taslağı, Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünce 5 Ağustos 1999 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne sunulmuştur. Kanun Taslağı, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesinin 

ardından TBMM’ye sunulmuş, 24 Şubat 2000 tarihinde kabul edilerek kanunlaşmış ve 27 

Şubat 2000 tarih ve 23977 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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� Avronun Konvertibl Dövizler Listesine Alınması ile Đlgili Düzenleme  

18 Ekim 1998 tarih ve 23497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 1999 

tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan 98/4 sayılı Bankamız genelgesi ile 1-M Sayılı 

Bankamız Genelgesinin “Konvertible ve Non-Konvertible Dövizler” başlıklı bölümünün 1. 

Maddesinde yer alan, Merkez Bankasınca alım-satım konusu yapılan dövizlere “avro (EUR)” 

döviz cinsi eklenmiş, Avrupa hesap birimi ECU ise Bankamızca alım-satım konusu yapılan 

dövizler arasından çıkarılmıştır.  

� Zorunlu Döviz ve Efektif Devirleri ve Satışlarına Đli şkin Düzenleme  

18 Ekim 1998 tarih ve 23497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 1999 

tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan 98/4 Sayılı Bankamız Genelgesi ile 1-M Sayılı 

Bankamız Genelgesinin “Döviz Pozisyon Yönetimi ve Bilgi Verme” başlıklı 7. Maddesindeki 

“D) Zorunlu Döviz ve Efektif Devirleri ve Satışları” başlıklı kısmının son iki paragrafı 

değiştirilerek, devirlerin ABD doları, Alman markı ve avro üzerinden alışı yapılan dövizler 

için kendi döviz cinsleri üzerinden veya ABD doları yerine Alman markı veya avro, Alman 

markı yerine avro veya ABD doları, avro yerine Alman markı veya ABD doları üzerinden 

gerçekleştirilmesi esası getirilmiştir.  

� Mevduat Munzam Karşılıklarına Đlişkin Düzenleme  

20 Kasım 1998 tarih, 23529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 98/1 No.lu Mevduat 

Munzam Karşılıkları Hakkında Tebliğ ile 96/1 No.lu Tebliğin 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası 

değiştirilerek, avro cinsinden açılan döviz tevdiat hesapları için munzam karşılık tesis 

edilmesi imkanı getirilmiştir. Buna göre, 8 Ocak 1999 tarihli munzam karşılık cetvelinde 

başlamak üzere Döviz Tevdiat munzam karşılık cetvellerinde görülen ABD doları, Đsviçre 

frangı döviz tevdiat hesapları için kendi döviz cinsinden, avro, Alman markı, Fransız frangı, 

Hollanda florini, Avusturya şilini, Đtalyan lireti, Belçika frangı, Fin markkası, Đspanyol 

pesetası, Portekiz esküdosu, Đrlanda lirası ve Lüksemburg frangı üzerinden açılan döviz 

tevdiat hesapları için avro veya Alman markı veya Fransız frangı veya Hollanda florini 

üzerinden, bunların dışında kalan diğer döviz cinsleri üzerinden açılan döviz tevdiat hesapları 

için de cetvel düzenleme tarihinde geçerli Bankamız çapraz kurları uygulanmak suretiyle 

hesaplanacak ABD doları üzerinden, munzam karşılık tesis edilmesi öngörülmüştür.  
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� Umumi Disponibiliteye Đlişkin Düzenleme  

20 Kasım 1998 tarih ve 23529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 98/1 Sıra No.lu 

Umumi Disponibilite Hakkında Tebliğ ile 22 Temmuz 1996 tarih ve 22704 (Mükerrer) sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Disponibilite Hakkında 96/1 Sıra No.lu Tebliğin 3'üncü 

maddesinin (e) fıkrası değiştirilmi ş olup, mevduat dışı yabancı para pasif hesaplar için 

bulundurulacak yüzde 11 oranındaki Yabancı Para Serbest Tevdiat hesaplarına, avro 

cinsinden Bankamız nezdinde açılacak serbest tevdiat hesapları da dahil edilmiştir. 98/1 sayılı 

Tebliğ gereğince, uygulama 2-8 Ocak 1999 tarihini içeren haftadan başlamıştır. 

� Döviz Pozisyonu Oranına Đlişkin Düzenleme  

18 Kasım 1998 tarih ve 23527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve I-M Sayılı 

Bankamız Genelgesinin "Döviz Pozisyon Yönetimi ve Bilgi Verme" başlıklı 7'nci maddesinin 

A bölümünün "2-Döviz Pozisyon Oranı" bölümünün ilk paragrafı değiştirilerek, Döviz 

Pozisyon Oranı, bankalar ve özel finans kurumlarının ABD doları, avro dahil EBP’ye katılan 

üye ülke paralarının avro karşılıkları toplamı, altın dahil diğer konvertibl paraların ABD 

doları karşılıkları toplamı üzerinden her bir kategori itibariyle ve ayrıca bunların toplam ABD 

doları karşılıkları üzerinden döviz ve altın mevcutları ile döviz ve altın alacakları toplamının, 

döviz ve altın borçları toplamına bölünmesi suretiyle bulunması esası getirilmiştir. 

� Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesaplarına Đlişkin 

Düzenlemeler  

• Söz konusu hesapların açılmasına ilişkin esaslar I/M Sayılı Bankamız 

Genelgesinde belirlenmektedir. Bu bağlamda, 21 Aralık 1998 tarih, 23560 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 98/7 sayılı Bankamız Genelgesi ile avro, 

Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı ve Süper Döviz Hesabı açılabilen döviz 

cinslerine dahil edilmiştir.  

• I/M Sayılı Genelgeye mevcut hesapların avroya dönüşümü ile ilgili geçici 

maddeler eklenmiştir.  

• Alman markı, Hollanda florini, Fransız frangı faiz oranları avro faiz oranı ile 

eşitlenmiş, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı ve Süper Döviz Hesabında 

ABD doları faizleri yükseltilmiştir.  
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• I/M Sayılı Genelgemizde yapılan değişiklikler doğrultusunda, muhtelif 

tarihlerde şubelerimize yönelik talimat düzenlemeleri yapılmıştır.  

� Özel Finans Kurumlarının Blokaj Tesisine Đlişkin Düzenleme  

13 Şubat 1999 tarih, 23610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasının (Sıra No:8) Tebliğinde "Özel Finans Kurumları tarafından, ABD doları, 

Đsviçre frangı hesaplar için kendi döviz cinsinden; avro, Alman markı, Fransız frangı, 

Hollanda florini, Avusturya şilini, Đtalyan lireti, Belçika frangı, Fin markkası, Đspanyol 

pesetası, Portekiz esküdosu, Đrlanda lirası ve Lüksemburg frangı üzerinden açılan hesaplar 

için avro veya Alman markı veya Fransız frangı veya Hollanda florini üzerinden, bunların 

dışında kalan diğer döviz cinsleri üzerinden açılan hesaplar için de ABD doları olarak blokaj 

tesis edileceği" şeklinde düzenlenmiştir.  

Avroya geçiş nedeniyle hukuki altyapı çalışmaları, Bankamız bünyesinde başlatılmış 

ve ilgili kuruluşlar ile uzman hukukçuların da koordineli katılımları sonucu tamamlanmıştır.  

II- Avro Ödeme Sistemleri ile Đlgili Çalı şmalar 

� Trans-European Automated Real-time Gross-settlement Express Transfer 

(TARGET) sistemi, Avrupa Merkez Bankası (AMB) para politikaları çerçevesinde 

EPB sürecine katılan ve katılmayan AB’ye halen üye 15 ülkenin ulusal Gerçek 

Zamanlı Toptan Ödeme Sistemlerinin (RTGS), AMB RTGS’nin de bağlı 

bulunduğu bir ödeme sistemleri ağı üzerinden avro cinsinden ödemeler 

yapmalarını sağlamak üzere tasarlanmış ve 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren sistem 

çalışmaya başlamıştır. 

� Bankamız Elektronik Fon Transfer (EFT-RTGS) sistemi ülkemizdeki bankalar 

arası Türk lirası fon transferlerinin ve bu transferlere ait mutabakatın elektronik 

olarak gerçek zamanlı yapılması ve böylece bankalar arası ödemelere sürat ve 

güvenlik kazandırılması amacıyla kurulmuştur. 

� EFT-RTGS Sistemi Projesi, Bankamızın teknik yönetiminde Ekim 1989 tarihinde 

başlamış ve Nisan 1992’de başarı ile işletime geçmiştir. 

� Geçen zaman içerisinde, EFT-RTGS sistemi, bankacılık sektöründe hizmetlerin 

geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılmakta olan diğer elektronik 



 5 

bankacılık sistemlerine de altyapı oluşturan ve bu tür sistemlerin nihai mutabakat 

amacıyla bağlantı kurduğu temel bir sistem olmuştur. 

� Kuruluşundan itibaren finans sektöründe benimsenerek tüm bankalar arası para 

transferlerini kapsayan bir yapıya ulaşmış bulunan sistemde, yeni bir geliştirme 

yapılması planlanmış ve kısaca EFT-II adı verilen ikinci kuşak EFT sistemi ve 

Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi (EMKT) projeleri çalışmalarına 

başlanmıştır. 

� 24 Nisan 2000’de devreye alınan EFT-II sistemiyle birlikte çalışan ve bu sayede 

menkul kıymetlerin ödeme karşılığında teslim edilerek el değiştirmesine olanak 

sağlayan EMKT sistemi ise, türünün dünyadaki sayılı örneklerinden biri olarak 30 

Ekim 2000’de hizmet vermeye başlamıştır. 

Bu çerçevede, Bankamız ileride gündeme gelebilecek olan TARGET Sistemine 

doğrudan ya da dolaylı olarak bir avro ödeme sistemi bağlantısı kurulması sürecinde gerekli 

olan teknolojik birikime sahip bulunmaktadır.  

III- Bilgisayar Uygulamalarında Avroya Đlişkin Olarak Yapılan Değişiklikler 

Avro ile birlikte, Döviz ve Efektif Piyasaları, Uluslararası Menkul Kıymet Đşlemleri, 

Depo ve Arbitraj Đşlemleri, Muhabir Hesapları Đzleme Đşlemleri, Yurtdışı Efektif Sevkiyatı ile 

ilgili program ve raporlarda gerekli değişiklikler yapılmıştır.  

� Đlan edilen günlük kur bilgisini kütüğe yükleyen program, kurları listeleme 

programı, kur görüntüleme programı düzeltilmiştir.  

� Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları ve Süper Döviz Hesapları için avro 

hesap açma, kapama ve faiz işlemleri ile gerekli programlar hazırlanmıştır.  

� Arbitraj işlemleri, kredi mektupları, refakat mektupları ve süper hesap cüzdanı için 

programlar hazırlanmıştır.  

� Avro yeni bir döviz kodu olarak muhasebe sistemimizde tanımlanmıştır.  

� Avronun kullanılmaya başlanması ile Muhasebe Bilişim Sisteminde gerekli 

hesaplar tesis edilmiştir.  
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IV-Avro Kredi Mektupları ve Süper Döviz Hesabı Cüzdanlarının Basımı ve Avro 

Hesaplarının Tanıtımı 

Bankamız nezdinde hesap açılacak dövizler arasına avronun eklenmiş olması 

nedeniyle;  

� Almanya adresli hesap sahipleri için sarı renkli avro Kredi Mektuplarının,  

� Almanya dışı adresli hesap sahipleri için mor renkli avro Kredi Mektuplarının,  

� Süper Döviz Hesap sahipleri için avro Süper Döviz Hesap Cüzdanlarının basımı 

yaptırılmıştır.  

� Basımı yaptırılan avro Kredi Mektubu örnekleri temsilcilik ve muhabirlerimize, 

müşteri taleplerinde kullanılmak üzere avro Kredi Mektupları ve Süper Döviz 

Hesap Cüzdanları Merkez Bankası şubelerine gönderilmiştir.  

Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı ve Süper Döviz Hesabı açılabilen yabancı para 

cinslerine avronun dahil edildiği ve hesapların nasıl açtırılabileceği ile mevcut hesapların 

hesap sahiplerince istendiği takdirde avroya dönüşümlerinin nasıl yaptırılabileceği 

konularında hesap sahiplerini bilgilendirmek amacıyla:  

� Tüm hesap sahiplerine Bankamızca hazırlanan duyurular gönderilmiştir.  

� Gazetelere tanıtım ilanları verilmiştir.  

� Canlı radyo ve TV programlarına katılınmıştır.  

� 7 Haziran 1999 tarihi itibariyle nezdimizde avro üzerinden 55 adet 1.689.361 avro 

tutarında Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı, 200 adet 11.150.094 avro 

tutarında Süper Döviz Hesabı açılmıştır.  

V-Piyasalarla Đlgili Olarak Yapılan Düzenlemeler 

� Avroya geçiş döneminde, EPB’ye üye 11 ülkedeki muhabir hesaplarımızın takibi 

ile ilgili olarak söz konusu ülkelerdeki muhabirlerimiz nezdinde ulusal para 

birimlerine ek olarak avro cinsinden döviz hesapları açılmıştır.  
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� Muhabirlerden gelen talepler doğrultusunda, avro hesapları açılmış olup, avro ve 

ulusal döviz cinsinden olmak üzere iki hesap bulundurmak istemeyen ve 

sorunların sıklıkla karşılaşıldığı muhabirlerimiz nezdinde, ulusal döviz 

cinslerinden bazı hesaplar kapatılmıştır.  

� 4 Ocak 1999 tarihinden itibaren avronun uluslararası piyasalarda kullanılmaya 

başlanmasıyla birlikte, Bankamızca yapılmakta olan depo ve arbitraj (alım-satım) 

işlemlerine avro da ilave edilmiştir.  

� 4 Ocak 1999 tarihinden itibaren yurt dışından yapılan efektif alım ve satımlarında 

EPB-11 ülkelerinin para birimleri için avro cinsinden kotasyon alınmaya 

başlanmış ve işlemlerin döviz karşılıkları avro cinsinden ödenmiş ya da tahsil 

edilmiştir.  

� Her gün saat 15.00'de ilan edilen gösterge niteliğindeki Bankamız kur bülteninde 

31 Aralık 1998 tarihinden itibaren ECU'nun yerini avro almıştır. Ayrıca avroya 

dahil 11 ülkenin para biriminin ABD doları karşılıklarının ilanına son verilerek 

Avronun ABD doları karşılığı ve avroya dahil ülke paralarının avroya dönüşüm 

kurları eklenmiştir.  

� Bankalar, Bankamız nezdinde avro cinsinden Đki Gün Đhbarlı Döviz Tevdiat 

Hesabı açmaya başlamışlardır.  

� 29 Aralık 1998 tarihli Bankamız talimatı çerçevesinde 31 Aralık 1998 tarihinden 

itibaren avro üzerinden gelen döviz havaleleri karşılığında, söz konusu 11 ulusal 

para cinsi üzerinden döviz veya efektif talep edilmesi halinde veya bu dövizlerin 

avroya veya birbirlerine döviz olarak dönüşümünün talep edilmesi durumunda 

Bankamızın döviz alış kurlarının uygulanmasına başlanmıştır.  

VI-AB Kurulu şlarının Parasal ve Mali Đstatistiklerle Đlgili Düzenlemelerinin 

Đzlenmesi 

� AMB’nin, ulusal merkez bankalarının yardımı ile ulusal yetkililerden veya 

doğrudan ekonomik ajanlardan gerekli istatistiki bilgiyi toplayan, gerçek 

raporlama popülasyonunu ve raporlama koşullarını tanımlayan, 1 Aralık 1998 

tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 1999 tarihinde yürürlüğe giren Tüzük 

incelenmiştir.  
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� Parasal ve mali istatistikler açısından AB ile ilgili mevzuatı incelenerek 

derlenmiştir.  

� AB'nin Konsey/Komisyon kararları, tüzükleri ve talimatları ile bunlarla ilgili 

değişikliklerin yayınlandığı "Official Journal" internetten günlük olarak takip 

edilmekte ve konuyla ilgili olanları derlenmektedir.  

� Đstatistiki bilgilerin elektronik ortamda aktarılmasında güvenilirlik ve koruma 

sağlama açısından uygulanması gereken veri denetim sistemlerini tanımak 

açısından, AB’de uygulanan sistemler ve bu konudaki mevzuat incelenmiştir.  

� Bankaların Aylık Döviz Vaziyeti Raporlamasının hazırlanmasında ortaya çıkan 

tereddütlerin giderilmesi amacıyla EUR/USD çapraz kurundan EPB’ye katılan 

ülkelerin ulusal paralarının ABD doları ile olan çapraz kurlarının nasıl 

hesaplanacağı konusunda bankalar bilgilendirilmiştir.  

VII-Avro ile Đlgili Olarak Yapılan Toplantılar 

� Bankamızca başlatılan Avro Projesi çerçevesinde mali kesimde koordinasyonun 

sağlanması amacıyla kamu ve özel sektör bankalarıyla toplantılara yapılmıştır.  

� Bankamızın başkanlığını yaptığı AB Koordinasyon Kurulu "Ekonomik ve Parasal 

Birli ğin Kuruluşu ve Etkilerini Đzleme" başlıklı 12. Alt Komite toplantıları 1998 

yılı içinde yapılmıştır ve 12. Komite olarak hazırlanan rapor ilgili Bakanlıkça 

bastırılıp dağıtılmıştır.  

VIII-Avro ile Đlgili Olarak Yapılan E ğitim Çalı şmaları 

� 1998 yılının başından itibaren Bankamızda avro ile ilgili eğitim çalışmaları 

başlatılmıştır. Bu çerçevede eğitim programına eğitimci olarak katılan Bankamız 

mensupları Almanya'nın bu konudaki deneyimlerinden yararlanmak amacıyla EPB 

konusunda hazırlıkları bulunan Bundesbank, Avrupa Para Enstitüsü, AMB, 

Dresdner Bank, Deutsche Bank ve Commerzbank yetkilileriyle Frankfurt'ta 

görüşmeler yapmışlardır.  

� AB’de 1 Ocak 1999 tarihinde başlayan EPB konusunda Bankalar Birliği 

Koordinasyonunda Bankamız yetkililerinin konuşmacı olarak katıldığı bir 



 9 

seminerler dizisi başlatılmış ve "Avrupa Parasal Birliği Sürecinde Ödeme 

Sistemleri", "Parasal Birliğin Türk Hukuk Sisteminde Yaratacağı Olası Etki ve 

Sorunlar" ve "Parasal Birlik Sonrasında Bankacılık Đşlemleri, Döviz Tevdiat 

Hesapları ve Hazine Yönetimi" konularında eğitim verilmiştir.  

� Reel Sektörün avro ve EPB konusunda bilgilendirilmesine yönelik olarak yerel 

sanayi odalarının organizasyonunda Avronun ve EPB’nin Tanıtımı, Avronun 

Bankacılık Sektörüne Etkileri, Avronun Hukuki Etkileri gibi konularda 

Bankamızca seminerler verilmiştir.  

IX-EPB ve Avro Konusunda Hazırlanan Yayınlar 

EPB ve avroya geçiş süreci (1999-2002) hakkında aydınlatıcı bilgi vermeye yönelik 

olarak Đletişim ve Dış Đlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ile Đli şkiler Müdürlüğünce 

Haziran 1998'de yayımlanan ilk el kitabı “AVRO 1999”u takiben, avroya geçişin etkilerinin 

ve geçiş dönemi piyasa uygulamalarına ilişkin en çok sorulan soru ve cevapların yer aldığı 

“AVRO'YA GEÇĐŞ-SORULAR VE CEVAPLAR” başlıklı ikinci el kitabı Kasım 1998'de 

yayınlanmıştır.  

X- Yapılan Reel Sektör Anketi 

Bankamızca EPB’nin başlamasından önce, reel sektörün EPB konusuna yönelik 

hazırlıklarını saptamak üzere Mart 1998’de daha önce yapılan sektör bilgilendirme çalışmaları 

esas alınarak, bir reel sektör anketi yapılmıştır.  

XI- Hazırlık Kapsamında Düzenlenen Seminerler ve Yapılan Ziyaretler  

� “European Monetary System”, Alfons Verplaetse, Belçika Merkez Bankası 

Başkanı, 15 Ağustos 1996, Ankara.  

� “The European Monetary Union and Its Implications on Turkey”, Dr. Werner 

Flandorffer, OECD Danışmanı, 15 Eylül 1997, Ankara.  

� “Monetary Policy from Bundesbank to the European Central Bank”, Dr. Otmar 

Issing, Bundesbank Baş Ekonomisti ve Yönetim Kurulu Üyesi, halen AMB 

Yürütme Kurulu Üyesi, 17 Ekim 1997, Ankara.  
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� “EMU and German Economy”, Dr. Reiner König, Bundesbank Ekonomi Bölüm 

Başkanı, 28 Eylül-2 Ekim, 1998 , Ankara.  

� “EMU’nun Doğurduğu Hukuki Sonuçlar”, AMB, Bundesbank, UBS, Bank of 

England Hukukçuları 5-8 Kasım 1998, Abant.  

� “Euro Payment Systems and Effects on Turkey’s Payment Mechanisms with 

Europe”, Bundesbank, Bank of Italy, SWIFT, CRI, APACS Ödeme Sistemleri 

Yetkilileri, 27 Kasım 1998, Ankara.  

� “The Euro: A Currency Bridging Peoples and Cultures”, Tommaso Padoa-

Schioppa, AMB Yürütme Kurulu Üyesi, 7 Mayıs 1999, Merkez Bankaları 

Guvernörler Klubü Toplantısı, Đstanbul.  

� “Parasal Birliğin Başlamasından 5 Ay Sonra Avro ve Frankfurt Finans Merkezi”, 

Ernst Welteke, Hessen Eyaleti Merkez Bankası Başkanı, Bundesbank Atanmış 

Yeni Başkanı (1 Eylül 1999 tarihinden itibaren), 31 Mayıs 1999, Đstanbul.  

XII-Dönü şüm Haftasonu ile Đlgili Yapılan Çalışmalar 

1 Ocak 1999 tarihinden itibaren EPB’ye geçilmesiyle ilgili olarak "Dönüşüm 

Haftasonu"nu anında izlemek üzere bir çalışma grubu oluşturulmuş ve Birliğe üye 11 ülkenin 

ulusal paralarının Avrupa Tek parası avroya ve ulusal paraların birbirlerine dönüşüm kuralları 

ile avronun para ve sermaye piyasalarına etkilerini içeren "Dönüşüm Haftasonu" konulu rapor 

hazırlanarak, ilgili kuruluşlara iletilmiştir.  

 
 
 
Bu konudaki sorularınız için: 
Türkiye Cumhuriyet .Merkez Bankası 
Đletişim ve Dış Đlişkiler Genel Müdürlüğü 
Avrupa Birliği ile Đlişkiler Müdürlüğü 
Ulus/Ankara 
abim@tcmb.gov.tr 

 


