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EURO BANKNOT DÖNÜŞÜMÜNDE 

MERKEZ BANKASI ŞUBELERİNDE YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN 

BASIN DUYURUSU 

  

Bilindiği üzere, 23 Ağustos 2001 tarihli Bankamız Basın Duyurusu ile 
Avrupa Para Birliği’ne dahil ülkeler ulusal paralarının Euro banknotlara 
dönüşümüne ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren 
Bankamız Şubelerinde yapılacak Euro dönüşüm işlemlerinde, söz konusu 
duyuruda yapılan ve şimdi bir kez daha tekrar edilen bazı açıklamalara ek 
olarak, aşağıda yer alan hususların da dikkate alınması gerekmektedir: 
  

1.        Bankamız, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren, yetkili müesseselerin, özel 
finans kurumlarının ve bankaların (kuruluşlar) Euro dönüşüm taleplerini 31 Aralık 
2003 tarihine kadar karşılayacaktır. 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren söz konusu 
kuruluşlar, gerek Bankamız Piyasalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyette 
bulunan Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmak, gerekse Bankamız 
Şubelerinde gişe işlemleri yapmak suretiyle tedavülden kalkacak ulusal paraları 
Euro’ya dönüştürebileceklerdir. Ancak, Bankamız bünyesindeki Döviz ve Efektif 
Piyasalarında sadece işlem yapmaya yetkili kuruluşlar işlem yapabileceklerdir. 

2.        Kuruluşların, dönüşüme tabi olan ulusal paralarının Euro banknotlara 
dönüşüm işlemini Bankamız Şubeleri aracılığıyla gişe işlemi olarak yapmaları 
halinde, dönüşümün İstanbul ve Ankara Şubelerimizde gerçekleşmesi durumunda 1 
Euro için 2000,00 TL, dönüşümün diğer Şubelerimizde yapılması durumunda ise 1 
Euro için 2500,00 TL masraf ödemeleri gerekmektedir. 

3.        Bankamız Şubelerinde yapılacak dönüşüm işlemlerinde kuruluşların 
Bankamız Döviz ve Efektif Piyasasında işlem yapma yetkisi olup olmama şartı 
aranmayacak ve Türkiye’de faaliyette bulunan bütün bankalar, özel finans kurumları 
ve yetkili müesseseler dönüşüme tabi olan ulusal paraları herhangi bir işlem limiti 
aranmaksızın 31 Aralık 2003 tarihine kadar Euro banknotlara dönüştürebileceklerdir. 
Ancak, geçmiş dönemlerde Bankamıza zorunlu devir yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen kuruluşlarla, söz konusu yükümlülükler yerine getirilmediği sürece işlem 
yapılmayacaktır. Bir diğer ifadeyle, Bankamız Şubelerinde, Bankamıza geçmiş 
dönemlerden zorunlu devir borcu bulunmayan bankalar, özel finans kurumları ve 
yetkili müesseseler Euro dönüşüm işlemi gerçekleştirebileceklerdir. Söz konusu 
kuruluşlar dışındaki tüzel ve gerçek kişilerin Bankamız Şubelerinde Euro dönüşüm 
işlemi yapmaları söz konusu değildir. 

4.        Kuruluşlar, Şubelerimizce talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz yerine 
getirmedikleri taktirde Euro dönüşüm işlemi gerçekleştiremeyeceklerdir. 

5.      Kuruluşlarla, Şubelerimizde sadece dolaşımdan kalkan ulusal paraların 
Euro dönüşümleri yapılacak, Türk Lirası karşılığı Euro işlemi yapılmayacaktır. 

6.      Şubelerimizde, dolaşımdan kalkacak oniki ülke ulusal parası hariç para 
birimleri (örneğin İsviçre frangı, Amerikan doları, İngiliz sterlini) karşılığında Euro 
dönüşümü işlemi yapılmayacaktır. 
  
            Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. 



 


