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ABSTRACT

ÖZET

The Authorized Establishments (exchange bureaus)
are joint-stock companies allowed to perform transactions related to foreign and precious metals within
the framework of the principles and procedures determined by the Treasury and Finance Ministry (“the
Ministry”) of the Undersecretariat of Treasury (“the
Undersecretariat”)1. According to the Communiqué
Regarding Decree No. 32 on The Protection of The
Value of Turkish Currency (Communiqué Number:
2018-32/45) (“the Communiqué”) the establishment
mechanism consists of three steps which are establishment license, company formation transactions,
and official authorization; right after the establishment
mechanism, the authorized establishments that are
capable of dealing exchange maintain their operations pursuant to the same legislation.

Yetkili Müesseseler (döviz büroları), Hazine
Müsteşarlığına (“Müsteşarlık”) bağlı T.C Hazine
ve Maliye Bakanlığı’nca (“Bakanlık”) tespit edilen
usul ve esaslar çerçevesinde dövize ve kıymetli
madenlere ilişkin işlemler yapmasına izin verilen
anonim şirketlerdir.1 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No:2018-32/45) (“Tebliğ”) uyarınca, kuruluş izni,
anonim şirket kuruluş işlemleri ve faaliyet izni olmak üzere toplam üç aşamadan oluşan kuruluş
mekanizması sonrasında döviz alım-satım işlemleri yapabilme ehliyetine sahip yetkili müesseseler yine aynı mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini
sürdürmektedirler.
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The main legislation includes general, framework and mandatory regulations on the
establishment and operations of authorized establishments whereas the provisions
of the auxiliary legislation regulate the tax obligations authorized establishments and
penal sanctions that may arise in case of an act against the legislation.
Ana mevzuat, yetkili müesseslerin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin genel, çerçeve ve zorunlu
düzenlemeleri içerirken; yardımcı mevzuat hükümleri ise çoğunlukla yetkili müesseselerin
tabi oldukları vergisel yükümlülükleri veya mevzuata aykırılık halinde karşılaşılabilecek
olası cezai müeyyideleri düzenlemektedir.

I. INTRODUCTION

I. Gİ Rİ Ş

The Communiqué Regarding Decree No.
32 on The Protection of The Value of Turkish Currency (Communiqué Number: 201832/45) published in the Official Gazette on
30.01.2018 regulates the procedures and
principles regarding the establishment, operations, branch opening, obligations, and
supervision of those authorized establishments that are known as Exchange Bureaus.
The Communiqué, divides the authorized
establishments into two groups: Group A
authorized establishments and Group B. The
conditions and procedures set out in the
Communiqué must be fulfilled in order to be
able to operate either type of authorized establishment.

30.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan No’lu Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ halk
arasında döviz büroları olarak isimlendirilen
yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube
açma, yükümlülük ve denetimlerine dair
usul ve esasları düzenlemektedir. Tebliğ
uyarınca, yetkili müesseseler, faaliyet alanları bakımından A grubu yetkili müesseseler
ve B grubu yetkili müesseseler olmak üzere
ikiye ayrılırlar. Her iki tür yetkili müessesler
bakımından da faaliyete geçebilmeleri yönünden Tebliğ’de düzenlenen şart ve prosedürleri gerçekleştirmiş olmaları aranmaktadır. İşbu makalede, Tebliğ ve diğer mevzuat
hükümleri çerçevesinde yetkili müesseselerin tabi olduğu usul ve esaslar, kuruluş mekanizması (kuruluş izni, anonim şirket kuruluş işlemleri ve faaliyet izni) ve faaliyetleri ele
alınacaktır.

I I . A P P L I CA B L E
L E G I S L AT I O N

F O OT N OT E

1 Yeminli Mali Müşavir Talha
Apak, “Yetkili Müesseseler (Döviz
Büroları) Mevzuatı (Kuruluşu - Denetimi - Vergilendirilmesi)” s.1.
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It is appropriate to examine the legislation regulating the procedures and principles regarding the authorized establishments under two
main separate headings: the main legislation
and the auxiliary legislation. The main legislation concerning authorized establishments is
composed of The Protection of The Value of
Turkish Currency Law No. 1567 (“the Code”),
Decree No. 32 on The Protection of The Value
of Turkish Currency and The Communiqué

I I. İ LGİ Lİ MEVZUAT
Yetkili müesseselere ilişkin usul ve esasların
düzenlendiği mevzuatı, ana mevzuat ve yardımcı mevzuat olarak iki ayrı başlık altında
incelemek yerine olacaktır. Bu bağlamda,
yetkili müesseselere ilişkin ana mevzuat;
1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun (“Kanun”), Türk Parası

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ IŞIĞINDA
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Regarding Decree No. 32 on The Protection of
The Value of Turkish Currency. The auxiliary
legislation can be categorized as the Turkish
Commercial Code No. 6102 (“TCC), the Law
Regarding the Prevention of Laundering of
Criminal Revenue No. 5549, Turkish Criminal
Code No. 5237, Tax Procedure Law, Central
Bank of Republic of Turkey’s Circular Numbered I-M and Social Security Legislation. The
main legislation includes general, framework
and mandatory regulations on the establishment and operations of authorized establishments whereas the provisions of the auxiliary
legislation regulate the tax obligations authorized establishments and penal sanctions that
may arise in case of an act against the legislation.

Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar
ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında
32 sayılı Karar’a ilişkin Tebliğ’den oluşmaktadır. Yardımcı mevzuat ise 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu (“TTK”), 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında
Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, Vergi
Usul Kanunu, T.C. Merkez Bankası’nın I-M
sayılı Genelgesi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı olarak kategorize edilebilir. Ana mevzuat,
yetkili müesseslerin kuruluş ve faaliyetlerine
ilişkin genel, çerçeve ve zorunlu düzenlemeleri içerirken; yardımcı mevzuat hükümleri
ise çoğunlukla yetkili müesseselerin tabi oldukları vergisel yükümlülükleri veya mevzuata aykırılık halinde karşılaşılabilecek olası
cezai müeyyideleri düzenlemektedir.

I I I . E S TA B L I S H E M E N T
O F T H E AU T H O R I S E D
E S TA B L I S H M E N T S

III. YETKİ Lİ
M ÜESSESELERİ N
K U RULUŞU

A. Application for Establishment
License and Prior Authorization

A. Kuruluş İzni Başvurusu ve Ön
İzin

In accordance with Article 5 of the Communiqué, permission must be obtained from
the Undersecretariat in order to establish an
authorized establishment and to begin operations. Article 6 of the Communiqué regu-

Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca; yetkili müesseselerin kurulması ve faaliyete geçmesi için Müsteşarlık’tan izin alınması şarttır.
Tebliğ’in 6. maddesi ise; kurulmasına izin
verilecek yetkili müesseselerin kuruluş

M AK AL E L E R
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IT IS NOT SUFFICIENT
FOR CONFLICTING
INTEREST TO BE
PERSONAL. THE
CONFLICTING INTEREST
SHOULD ALSO BE AN
EXTERNAL INTEREST.

F O OT N OT E

2 Türk Parasi Kiymetini Koruma
Hakkinda 32 Sayılı Karara İlişkin
Tebliğ, 30317 sayılı Resmi Gazete
(Tebliğ No: 2018-32/45), Article 6.
3 Doç. Dr. Ali İhsan Karacan,
Bankacılık Kurumları Hukuku - I, C.
1/1, 1. Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul
(Access Date: 02.01.2018) p.396.
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lates the conditions under which authorized
establishments may be established. Article 7
of the Communiqué stipulates the information and documents that must accompany
the application to the Undersecretariat. In accordance with Article 8 of the Communiqué,
the approval of the Undersecretariat to the
founders that applied is allowed to establish
joint-stock companies by the provisions of the
Turkish Commercial Code. The application
should be done with the necessary information and documents stipulated in Article 7 of
the Communiqué and the founders applying
to the Undersecretariat that provide the terms
regulated in the Article 6 of the Comminiqué.
In accordance with Article 6 of the Communiqué, the requirements of the authorized establishments to be established are as follows;
a) To be a joint stock company, “the Authorized Establishments” or “Limited Authorized
Establishments” expressions has to be situated in comply with the field of activity that the
authorized institution shall operate in according to the trade name writtten in the company’s articles of association.
b) Exclusively established to deal with the operations of the authorized establishments, the
paid-in capital of the Group A authorized establishments should not be less than 5 million
TL and 1 million TL for the Group B,
c) For Group A authorized establishments, the
internal control officers shall comply with the
requirements of the Communiqué. Not only

şartlarını düzenlemektedir. İşbu maddede
yer alan şartları sağlayan yetkili müesseseler için Tebliğ’in 7. maddesinde Müsteşarlık’a yapılacak başvuruya eklenmesi
gerekli bilgi ve belgeler sıralanmıştır. Tebliğ’in 6. maddesinde yer alan şartları sağlayan ve bu doğrultuda Tebliğ’in 7. maddesinde öngörülen gerekli bilgi ve belgeler
ile Müsteşarlık’a başvuruda bulunan kuruculardan Tebliğ’in 8. maddesi uyarınca Müsteşarlıkça uygun görülenlere TTK
hükümlerince anonim şirket kurabilmeleri
için izin verilir.
Tebliğ’in 6. maddesi uyarınca kurulmasına
izin verilecek yetkili müesseselerin taşıması gereken şartlar aşağıdaki gibidir:
a) Anonim şirket olması, şirketin ana sözleşmesinde yer alan ticaret unvanında
yetkili müessesenin faaliyet göstereceği
alana göre “Yetkili Müessese” veya “Sınırlı
Yetkili Müessese” ibarelerinin bulunması,
b) Münhasıran yetkili müesseselerin faaliyet konuları ile iştigal etmek üzere kurulması, ödenmiş sermayesinin A grubu
yetkili müesseseler için 5 milyon TL; B
grubu yetkili müesseseler için ise 1 milyon
TL’den az olmaması,
c) Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak
ve tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on
veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler ile şirket genel müdürünün, yönetim
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them but also; each co-owner and founder
legal person residents in Turkey individuals
with one or more partnerships percent share
in common and company general manager,
board members, employees who are authorized to sign shall comply with the requirements of the Communiqué,
d) The share certificates shall be registered
and issued in cash, and lastly Articles of Association shall comply with the Protection of
the Value of Turkish Currency legislation provisions.2
The founders of the authorized establishments fulfilling these conditions as required
by the Undersecretariat as a result of their application to the Undersecretariat with the information and documents required to be added to the application listed in Article 7 of the
Communiqué, complete the establishment
permit phase. It should not be forgotten that
the founders who obtained the establishment
permission from the Undersecretariat within the scope of these provisions will not be
able to perform the activities to be explained
below as an authorized institution to be explained below unless they have completed
the other establishment procedures in other
words as long as they do not acquire an operation permit.3

kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve A grubu yetkili müesseseler
için iç kontrol görevlilerinin Tebliğ’de gösterilen şartları haiz olması,
d) Hisse senetlerinin nama yazılı olması
ve nakit karşılığı çıkarılması ve son olarak
ana sözleşmelerinin Türk Parası Kıymetini
Koruma Hakkında mevzuat hükümlerine
uygun olması.2
İşbu şartları sağlayan yetkili müesseselerin kurucularının, Tebliğ’in 7. maddesinde
sıralanan başvuruya eklenmesi gerekli bilgi ve belgeler ile Müsteşarlık’a yapacakları
başvuru sonucunda Müsteşarlıkça uygun
görülenler kuruluş izni aşamasını tamamlamaktadırlar. Unutulmamalıdır ki; işbu
hükümler kapsamında Müsteşarlık’tan
kuruluş izni alan kurucular aşağıda açıklanacak diğer kuruluş prosedürlerini tamamlamadığı diğer bir anlatımla faaliyet izni
edinmedikleri sürece yetkili müessese olarak aşağıda açıklanacak olan faaliyetlerde
bulunamayacaklardır.3

B. Establishment of A Joint-Stock
Company

B. Anonim Şirket
Kurulması

The founders whose applications, which
shall include the required information and
documents pursuant to the Article 7 of the
Communiqué, deemed appropriate by the
Undersecretariat as per the Article 8 of the
Communiqué, are vested with the authorization for establishing a joint-stock company.
The founders apply to the Undersecretariat
in 90 days from the date of establishment permission to complete the establishment process of the authorized institution to obtain the
operating permission. The companies who
do not apply within this period are deemed as
their establishment permission is cancelled.
The Undersecretariat may extend such period up to 90 days provided that the obligatory
cases are proved so. To sum up, in this phase
of the establishment of the authorized establishments, the provisions concerning the es-

Tebliğ’in 7. maddesinde öngörülen gerekli bilgi ve belgeler ile Müsteşarlık’a başvuruda bulunan kuruculardan Tebliğ’in
8. maddesi uyarınca Müsteşarlıkça uygun
görülenlere TTK hükümlerince anonim
şirket kurabilmeleri için izin verilir. Kurucular, kuruluş izni tarihinden itibaren 90
gün içerisinde yetkili müessesenin kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyet izni
almak üzere Müsteşarlık’a başvururlar. Söz
konusu süre içerisinde başvuru yapmayan
şirketlerin kuruluş izni iptal edilmiş sayılır.
Müsteşarlık zorunlu hallerin tevsiki kaydıyla, söz konusu süreyi en fazla 90 güne kadar uzatabilir. Özetlemek gerekirse, yetkili
müesseselerin kuruluşunun işbu aşamasında TTK’daki anonim şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanacak olup;
sürecin tamamlanabilmesi için Müsteşar-

M AK AL E L E R

ÇATIŞAN MENFAATIN
KIŞISEL OLMASI
YETERLI DEĞILDIR. BU
ÇATIŞAN MENFAATIN
AYNI ZAMANDA ŞIRKET
DIŞI BIR MENFAAT
OLMASI GEREKIR.
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2 Türk Parasi Kiymetini Koruma
Hakkinda 32 Sayılı Karara İlişkin
Tebliğ, 30317 sayılı Resmi Gazete
(Tebliğ No: 2018-32/45), madde 6.
3 Doç. Dr. Ali İhsan Karacan,
Bankacılık Kurumları Hukuku - I, C.
1/1, 1. Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul
(Erişim: 02.01.2018) s.396.
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tablishment of joint stock companies in the
Turkish Commercial Code shall be applied. In
order to complete the process, the permission
of the Undersecretariat and the authorization
letter of the Ministry of Commerce of Republic of Turkey must be submitted to the trade
registry.

lık’tan alınmış kuruluş izninin yanı sıra T.C.
Ticaret Bakanlığı’ndan alınmış kuruluş izni
yazısının da ticaret siciline sunulması gerekmektedir.

C. Operating Licence

C. Faaliyet İzni

In the light of the above, the founders who
have been vested with the establishment licence, must complete the establishment procedures of the authorized institution within 90
days beginning from the establishment permission and apply to the Undersecretariat in
order to obtain the operating license. In this respect, the founders who have completed the
establishment process of the joint stock company within the said 90 days, apply to the Undersecretariat in order to obtain the operation
permit with the below mentioned documents
regulated in the Article 9 of the Communiqué.
a) A copy of Turkish Trade Registry Gazette
where the articles of association has been
published,
b) Document to be obtained from the bank
indicating that the minimum share capital as
subscribed in the company’s articles of association has been paid up in cash and at once
by the founders,
c) The Document confirming that the legal fee
has paid,
d) Document confirming that the amount corresponding to one-tenth of the paid-up capital has been deposited in a Public Bank or a
Public Participation Banks, or a letter of guarantee of in the same amount,
e) Document providing that the application
fee in the amount of 500 thousand Turkish
Lira for Group A Authorized Establishments
and 200 thousand Turkish Lira for Group B
Authorized Establishments has been paid,
f) Documents providing that camera or image
recording system is properly installed in accordance with Article 26 of the Communiqué,
g) Information and documents indicating that
the requirements to be determined/required
regarding the corporate governance by the
Undersecreteriat,
h) Board of directors decision regarding the
appointment of internal controller or written
document on one or more board member’s
having been appointed as internal controller provided that delegated expressly and in
writing and that they have been vested with
required powers,
i) Other documents required by the Undersecretariat4

Yukarıda anlatılanlar ışığında, kuruluş izni
alan kurucuların, kuruluş izninin verildiği
tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yetkili müessesenin kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyet izni almak üzere Müsteşarlık’a başvuruda bulunması gerekmektedir.
Bu doğrultuda söz konusu 90 günlük süre
içerisinde anonim şirket kuruluş işlemlerini tamamlayan kurucular, Tebliğ’in 9. maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen belgeleri
de başvurularına ekleyerek faaliyet izni almak üzere Müsteşarlık’a başvururlar.
a) Ana sözleşmenin yayınlandığı Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi’nin bir nüshası,
b) Ortaklar tarafından şirket ana sözleşmesinde taahhüt edilen asgari şirket sermayesinin nakden ve defaten ödendiğini
gösterir bankadan alınacak belge,
c) Ödenmesi gereken harcın ödendiğini
tevsik eden belge,
d) Ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen tutarın Kamu Sermayeli Bankalar veya Kamu Sermayeli Katılım
Bankalarından birine yatırıldığını tevsik
eden belge ya da aynı tutarda teminat
mektubu,
e) A Grubu Yetkili Müesseseler için 500 bin
Türk Lirası; B grubu yetkili müesseseler
için 200 bin Türk Lirası başvuru ücretinin
yatırıldığını tevsik eden belge,
f) Tebliğ’in 26.maddesi uyarınca kamera
veya görüntü kayıt sisteminin usulüne uygun olarak kurulduğunu tevsik eden belgeler,
g) Müsteşarlıkça kurumsal yönetime ilişkin belirlenecek veya talep edilecek diğer
şartları taşıdığına dair bilgi ve belgeler,
h) A grubu yetkili müesseseler için iç kontrol görevlisi atandığına dair yönetim kurulu kararı veya açık bir şekilde ve yazılı olarak devredilmesi şartıyla bir veya birden
fazla yönetim kurulu üyesinin iç kontrol
görevlisi olarak atandığına ve gerekli yetkilerle donatıldığına dair yazılı belge,
i) Müsteşarlıkça gerekli görülecek diğer
belgeler.4
Yukarıda sayılanlara ek olarak; Tebliğ’in 9.
maddesinin 5. bendinde, yetkili müesse-
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In addition to the above-mentioned, Article
9 (5) of the Communiqué further regulates
another procedure for authorized establishments, which must be carried out before the
operation permit is obtained. As per the said
article; an authorized institution must notify
the Undersecretariat before obtaining an operating license that it has opened the website and that its headquarters address has
been added to the official website. It should
be noted that; the above-mentioned documents must be added to the application, and
as a result of the examination carried out by

M AK AL E L E R

seler bakımından faaliyet izni alınmadan
önce gerçekleştirilmesi gereken diğer bir
prosedür daha düzenlenmektedir. İlgili
bent uyarınca; yetkili müesseseler, internet
sitelerinin açıldığını ve merkezlerinin açık
adresinin resmi internet sitesine eklendiğini faaliyet izni almadan önce Müsteşarlık’a
bildirmek zorundadır. Belirtilmelidir ki; yukarıda sayılan belgelerin başvuruya eklenmesi zorunlu olup; Müsteşarlıkça yapılan
inceleme neticesinde durumları uygun görülen yetkili müesseselere faaliyette bulunma izni verilerek, şirket adına “Yetkili Mües-

the founders who have been vested with the establishment
licence, must complete the establishment procedures of the
authorized institution within 90 days beginning from the
establishment permission and apply to the Undersecretariat
in order to obtain the operating license.
kuruluş izni alan kurucuların, kuruluş izninin verildiği
tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yetkili müessesenin
kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyet izni almak üzere
Müsteşarlık’a başvuruda bulunması gerekmektedir.
the Undersecretariat, the authorized establishments, whose conditions are considered
appropriate, are allowed to operate and the
“Authorized Institution Authority Permit” is
issued on behalf of the company. Pursuant
to the Article 13 of the Communiqué; real
persons or legal entities who do not have an
“Authorized Authority Operating License”
cannot conduct foreign exchange transactions for commercial purposes. There is another 90-day period following the obtaining
the authorized authority operating license.
The authorized establishments are obliged to
send the attendance report to the Undersecretariat within 90 days from the date of operating license, which is to be received from the
relevant tax offices stating that the operations
are started in such address. “Authorized Institution Authority Permit” issued on behalf of
the Company is having the characteristics of
embossed stamp and such permission shall
be hung the headquarters of the authorized
institution where may be seen by anyone.
Having said that, in accordance with Article
10 of the Communiqué, if the founder who
wishes to obtain an authorized institution operating license is a resident abroad, the provisions of the Article 7 of the Communiqué will

sese İzin Belgesi” düzenlenir. Tebliğ’in 13.
maddesi uyarınca; “Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi” bulunmayan gerçek veya
tüzel kişiler ticari amaçla döviz alım satımı
yapamazlar. Yetkili müessese faaliyet izni
alınmasının akabinde, bir diğer 90 günlük süre ile karşılaşılmaktadır. Yetkili müesseseler faaliyette bulunmak üzere izin
alınan adreste faaliyete başlandığına dair
ilgili vergi dairelerinden alınacak yoklama
tutanağını, faaliyet izni tarihinden itibaren
90 gün içerisinde Müsteşarlık’a göndermek zorundadır. Şirket adına düzenlenen
“Yetkili Müessese İzin Belgesi“ faaliyette
bulunmasına izin verilen yetkili müesseselerin merkezleri adına düzenlenen imzalı soğuk damgalı bir belge mahiyetinde
olup; söz konusu belgenin, yetkili müessesenin merkezinde herkesin görebileceği
şekilde asılı bulundurulması zorunludur.
Bununla birlikte, Tebliğ’in 10. maddesi
tahtında, yetkili müessese faaliyet izni almak isteyen kurucunun yurt dışında yerleşik bir kişi olması durumunda, Tebliğ’in 7.
maddesi hükümleri kıyasen uygulanacak

D İ P N OT

4 Türk Parasi Kiymetini Koruma
Hakkinda 32 Sayılı Karara İlişkin
Tebliğ, 30317 sayılı Resmi Gazete
(Tebliğ No: 2018-32/45), md.9.

2019 S U M M E R

193

ARTICLES

PART 12

F O OT N OT E

5 Türk Parasi Kiymetini Koruma
Hakkinda 32 Sayili Karara İlişkin
Tebliğ, 30317 sayılı Resmi Gazete
(Tebliğ No: 2018-32/45), md.4.

194

GSI ARTICLETTER

THE ESTABLISHMENT AND THE OPERATIONS OF THE AUTHORISED ESTABLISHMENTS IN THE LIGHT OF THE
COMMUNIQUÉ REGARDING DECREE NO.32 ON THE PROTECTION OF THE VALUE OF TURKISH CURRENCY

be applied comparatively. Additional information and documents that shall be added to
the application are detailed in the Article 10 of
the Communiqué.

olup; başvuruya eklenmesi gereken ilave
bilgi ve belgeler, Tebliğ’in 10. maddesinde
detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

IV. TYPES AND
O P E R AT I O N S O F
T H E AU T H O R I S E D
E S TA B L I S H M E N T S

I V. YETKİ Lİ
MÜESSESE
TÜRLERİ VE
FA A Lİ YETLERİ

Authorized establishments are divided into
two groups according to their field of activity: Group A authorized establishments
and Group B authorized establishments. In
accordance with Article 13 of the Communiqué, it is obligatory that the authorized establishments shall have Group A or Group B
signatures in the work places or signboards
that are visible to everyone. In Article 4 of the
Communiqué, first of all, the activities that
can be done by Group B authorized establishments are specified. The activities that
can only be performed by Group A authorized establishments are regulated in a separate article. In this regard, firstly, it would be
more accurate to explain the activities of the
Group B authorized establishments. Group
B authorized establishments may perform
the following activities:
a) Sale and purchase of foreign money except deposit money,
b) Replace the foreign currencies other than
currencies with smaller or larger clippings,
different type of foreign money except deposit money,
c) To purchase checks paid by foreign currency in accordance with the procedures and
principles determined by the Central Bank,
d) Trading of unprocessed gold in the form
of bar or ingot smaller than one kilogram
and trading of printed gold (national trappings and gold coin etc.) produced by the
Mint and the General Directorate of Mint and
Stamp Printing
e) Buying, selling and exchanging foreign
currencies through banks, authorized establishments and customers through banking
transfers provided that the transfer order is
given within the same business day or the
physical delivery of the subject is carried
out5

Yetkili müesseseler, faaliyet konularına
göre A grubu yetkili müesseseler ve B grubu yetkili müesseseler olmak üzere ikiye
ayrılırlar. Tebliğ’in 13. maddesi tahtında,
yetkili müesseselerin A grubu veya B grubu olduklarını belirtir ibareleri iş yerlerinde
veya tabelalarında herkesin görebileceği
şekilde bulundurmaları zorunludur. Tebliğ’in 4. maddesinde, öncelikle B grubu
yetkili müesseselerin bulunabilecekleri faaliyetler belirtilmiş olup; A grubu yetkili müesseselerin, B grubu yetkili müesseselere
ilaveten bulunabilecekleri faaliyetleri ayrı
bir bent halinde açıklama yöntemi benimsenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle B grubu
yetkili müesseselerin bulunabilecekleri faaliyetlerin açıklanması daha doğru olacaktır.
Şöyle ki; B grubu yetkili müesseseler aşağıdaki faaliyetlerde bulunabileceklerdir:
a) Kaydi para hariç yabancı paraları almak
ve satmak,
b) Kaydi para hariç yabancı paraları daha
küçük veya daha büyük küpürlerle, ayrı
cins kaydi para hariç yabancı paralarla değiştirmek,
c) Merkez Bankasınca tespit edilen usul ve
esaslar çerçevesinde dövizi natık çekleri satın almak,
d) Darphane ve Damga Matbaası Genel
Müdürlüğü tarafından üretilen basılı altınlar
(milli ziynet ve meskük ve benzeri) ile bir kilogramdan küçük bar veya külçe şeklindeki
standart işlenmemiş altınların alım satımını
yapmak,
e) Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin
verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın
yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle bankacılık aracılığıyla yapılan transferler yoluyla yabancı para
almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.5

The Communiqué does not allow the Group
B authorized establishments to carry out any
activities other than those listed above. However, Group B authorized establishments may
not use any words, phrases or signs in the
trade names, workplace opening licenses,

Tebliğ, B grubu yetkili müesseselerin yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir faaliyette bulunmasına cevaz vermemektedir.
Bununla birlikte B grubu yetkili müesseseler, ticaret unvanlarında, iş yeri açma
ruhsatlarında, ilan ve reklamlarında, iş
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advert and advertisements, workplaces or
internet sites, which will create the impression that they perform transactions other
than those activities. The Group A authorized
establishments are the authorized establishments which can perform activities in the first
and second sub-articles of Article 4 of the
Communiqué. The Group A authorized establishments cannot perform any activities other
than the activities specified in the first and
second sub-articles of Article 4 of the Communiqué. Also, they may not use any words,
phrases or signs in the trade names, workplace opening licenses, adverts and advertisements, workplaces or internet sites, which
will create the impression that they perform
transactions other than those activities.

yerlerinde veya internet sitelerinde bu
faaliyetler haricinde işlem yaptıkları izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve
işaret kullanamazlar. A grubu yetkili müesseseler ise Tebliğ’in 4. maddesinin birinci
ve ikinci fıkrasında yer alan faaliyetlerde
bulunabilen yetkili müesseseleri ifade etmekte olup; A grubu yetkili müesseseler,
Tebliğ’in 4. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen faaliyetler haricinde herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Ayrıca,
ticaret unvanlarında, iş yeri açma ruhsatlarında, ilan ve reklamlarında, iş yerlerinde
veya internet sitelerinde bu faaliyetler haricinde işlem yaptıkları izlenimini yaratacak
hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar.

In addition to those mentioned above, only
activities of Group A authorized establishments specified in Article 4 of the Communiqué are;
a) import and export of precious and non-standard unprocessed precious metals with precious stones and to carry out transactions
related to precious metals and stones that is
in the stock market within the framework of
the relevant regulations and law on condition
that to be a member of the Stock Market,
b) buying, selling and replacing foreign currencies with foreign banks through banks,
authorized establishments and organizations
capable of transferring with their customers
on condition that the transfer order is given
within the same business day or the physical
delivery of the subject is carried out,
c) Operating as a representative of electronic
money institutions and payment institutions,
d) Trading foreign currency and making related transactions through money machines in
central and / or branch addresses and other
places deemed appropriate on condition that
if it is permitted by the Undersecretariat,
e) Trading foreign currency through debit
cards and up to USD 10 thousand prepaid
cards without limitation,
f) Delivering foreign currency coins or Turkish
Lira banknotes abroad on condition that permission is obtained from the Undersecretariat
within the principles and procedures to be determined by the Undersecretariat,
g) To perform other activities deemed appropriate by the Undersecretariat.

Yukarıdakilere ilave olarak, Tebliğ’in 4. maddesinde belirtilen yalnızca A grubu yetkili
müesseslere özgü faaliyetler şunlardan ibarettir:
a) Borsaya üye olmak kaydıyla, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde
kıymetli taşlar ile standart ve standart dışı
işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve borsada sürdürülmekte olan kıymetli
maden ve taşlara ilişkin işlemleri yapmak,
b) Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin
verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın
yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yabancı para
almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla
değiştirmek,
c) Elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının temsilcisi olarak faaliyet göstermek,
d) Müsteşarlıkça izin verilmesi halinde merkez ve/veya şube adresleri ile uygun görülen
diğer yerlerde para makineleri aracılığıyla
yabancı para alım satımı ve buna ilişkin işlemleri yapmak,
e) Tutar sınırlaması olmaksızın banka kartları ve 10 bin ABD Dolarına kadar ön ödemeli
kartlar aracılığıyla yabancı para alım satımı
yapmak,
f) Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar
dâhilinde Müsteşarlık’tan izin alınması şartıyla, yurt dışına madeni yabancı para veya Türk
Lirası banknot sevkiyatı gerçekleştirmek,
g) Müsteşarlıkça uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

In accordance with Article 13 of the Communiqué, all authorized establishments, whether
in Group A or Group B, must hold at least two
exchange rates, including US Dollars and Euros, at the workplace so that everyone can see
their purchase and sales information.

İster A grubu olsun ister B grubu olsun bütün
yetkili müesseselerin, Tebliğ’in 13. maddesi
uyarınca, ABD Doları ile Avro olmak üzere en
az iki döviz kurunun alış ve satış bilgilerini
herkesin görebileceği şekilde iş yerlerinde
bulundurmaları zorunludur.

M AK AL E L E R
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Article 4 of the Communiqué also regulates
a number of matters in which authorized establishments cannot operate other than those
mentioned above. As such, authorized establishments cannot make transactions with
credit cards and transactions and/or cannot
install in any way. They cannot charge commissions or fees under any name except for
the prices calculated from the buying and
selling currencies they have declared and
announced freely in the foreign currency purchase and sale transactions, unless not get a
permission from the Undersecretariat.

Tebliğ’in 4. maddesi, yukarıda belirtilenler dışında, yetkili müesseselerin faaliyette bulunamayacağı birtakım hususları da
düzenlemektedir. Şöyle ki; yetkili müesseseler vadeli işlem ve kredi kartı ile işlemler
yapamazlar ve/veya yapacakları işlemleri
herhangi bir şekilde taksitlendiremezler.
Müsteşarlık’tan izin almadıkça yabancı
para alım satım işlemlerinde serbest olarak
belirledikleri ve ilan ettikleri alış ve satış
kurlarından hesaplanan bedeller haricinde hiçbir ad altında komisyon ya da ücret
talep edemezler.

V. OPEN A BRANCH

V. ŞUBE AÇMA

A. Authorization for Open A Branch

A. Şube Açma İzni

Pursuant to Article 11 of the Communiqué,
the ability of an authorized institution to open
a branch is arranged differently according to
the type of activity to be determined in accordance with the field of activity of the authorized institution. Within this regard; Group A
authorized establishments to open a branch
is subject to the permission of the Undersecratariat, The Communiqué mandates the addition of the Board of Directors decision and a
report that specifies the reasons for opening a
branch to the application to the Undersecreratiat in order to open a branch. Besides, the
Communiqué does not allow the Group B
authorized establishments to open a new
branch and apply to the Undersecratariat accordingly.

Tebliğ’in 11. maddesi uyarınca; bir yetkili müessesenin şube açabilmesi, yetkili müessesenin faaliyet alanı uyarınca
belirlenecek türüne göre farklı olarak
düzenlenmiştir. Bu doğrultuda; A grubu
yetkili müesseselerin şube açabilmeleri
Müsteşarlık’ın iznine bağlanmış olup; Tebliğ, şube açmak için Müsteşarlık’a yapılacak başvuruya yönetim kurulu kararının ve
şube açılması nedenlerini belirtir bir raporun eklenmesini zorunlu kılmıştır. Öte yandan; Tebliğ, B grubu yetkili müesseselerin
yeni şube açmalarına ve bu doğrultuda
Müsteşarlık’a başvuruda bulunmalarına
cevaz vermemektedir.

B. Official Authorization for The
Branch Activity

B. Şube Faaliyet
İzni

In accordance with Article 12 of the Communiqué, the authorized establishments that are
following the evaluation of the requirements
of the Group A authorized establishments
shall be allowed to open the branch. Authorized establishments that have permission
to open branches must complete the establishment procedures of the relevant branch
within 90 days following the date of the permit and apply to the Undersecretariat in order
to obtain an operational permit. The companies that do not apply to the Undersecretariat
within the 90-day period are deemed as their
authorization to open a branch is cancelled.
In accordance with Article 12 of the Communiqué, it is obligatory to add the following information and documents to the application
to be taken to obtain the branch operation
permission.

A grubu yetkili müesseseler bakımından,
yapılacak değerlendirme neticesinde şartları uygun bulunan yetkili müesseselere
Tebliğ’in 12. maddesi uyarınca şube açma
izni verilir. Şube açma izni alan yetkili müesseselerin şube izin tarihinden itibaren
90 gün içerisinde ilgili şubenin kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyet izni almak
üzere Müsteşarlık’a başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Söz konusu 90 günlük
süre içerisinde Müsteşarlık’a başvuruda
bulunmayan şirketlerin şube açma izni
iptal edilmiş sayılır. Tebliğ’in 12. maddesi
uyarınca şube faaliyet izni almak üzere yapılacak başvuruya aşağıda belirtilen bilgi
ve belgelerin eklenmesi zorunludur.
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a) A copy of the Turkey Trade Registry Gazette
on 2 million Turkish Liras have been added to
the paid-in capital while obtaining an operating permit for the authorized institution and a
document proves that the whole is paid of the
enlarged share capital for each branch
b) For each branch, document proving that
the amount corresponding to one-tenth of the
additional paid-up capital in the item (a) of the
Communiqué under the provisions of Article
14 of the Communiqué is deposited in one of
the State-owned Banks or Public Participation

M AK AL E L E R

a) Her bir şube için, yetkili müessese için faaliyet izni alınırken ödenmiş olan sermayeye 2
milyon Türk Lirası ilave edildiğine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir nüshası ve
artırılan sermayenin tamamının ödendiğini
gösterir bankadan alınacak belge,
b) Her bir şube için şirket adına Tebliğ’in 14.
madde hükümleri kapsamında, (a) bendinde yer alan ilave ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen tutarın Kamu
Sermayeli Bankalar veya Kamu Sermayeli
Katılım Bankalarından birine yatırıldığını

In accordance with Article 12 of the Communiqué, the
authorized establishments that are following the evaluation of
the requirements of the Group A authorized establishments
shall be allowed to open the branch.
A grubu yetkili müesseseler bakımından, yapılacak değerlendirme
neticesinde şartları uygun bulunan yetkili müesseselere Tebliğ’in
12. maddesi uyarınca şube açma izni verilir.

Banks or the same amount of guarantee letter,
c) Document proving that 200 thousand Turkish Lira application fee has been paid for each
new branch,
d) A copy of the Turkey Trade Registry Gazette where the branch is registered,
e) Document proving that the fee required to
be paid under Law No. 492 was paid,
f) Document proving that the branch name
and the address of the authorized establishments are added to the official website,
g) Other documents deemed appropriate by
the Undersecretariat.6
Following the application of the above information and documents to the application and
upon the application to be made by the Undersecretariat, the Branches are granted “the
Branch Permits” by the Undersecretariat.

tevsik eden belge veya aynı tutarda teminat
mektubu,
c) Her bir yeni şube için 200 bin Türk Lirası
başvuru ücretinin yatırıldığını tevsik eden
belge,
d) Şubenin tescil edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir nüshası,
e) 492 sayılı kanun uyarınca ödenmesi gereken harcın ödendiğini tevsik eden belge,
f) Şube adının ve açık adresinin yetkili müessesenin resmi internet sitesine eklendiğini
tevsik eden belge,
g) Müsteşarlıkça gerekli görülecek diğer belgeler.6
Yukarıdaki bilgi ve belgelerin başvuruya
eklenmesi akabinde Müsteşarlık nezdinde
gerçekleştirilecek başvuru ve inceleme akabinde durumları uygun görülen şubelere
Müsteşarlıkça “Şube İzin Belgesi” verilir.

VI. MISCELLANEOUS

V I. Dİ ĞER HUSUSLA R

Some obligations are regulated in the Communiqué solely for the Group A Authorized
Establishments such as opening an account,
setting up a camera system, establishing a
system of customer recognition, and contracting a framework are only obliged to set

Tebliğ’de yetkili müesseselere hesap
açma, kamera sistemi kurma, müşteri tanıma kuralı ve çerçeve sözleşme yapma, yalnızca A grubu yetkili müesseseler bakımından iç kontrol sistemi oluşturma gibi bazı
yükümlülükler getirilmiş ve ilgili kurumlara
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up an internal control system and procedural
regulations related to related institutions are
given. In this regard, the requirement of obtaining permission from the Undersecretariat has been stipulated in the Communiqué
on certain issues such as the opening of the
branches described above, merger and the
transfer of shares that cause changes to the
shareholders. Apart from this, the obligation
to inform the Undersecretariat in terms of issues such as interrupting the activity, closing
the branch, changing the company title etc. is
regulated in the Communiqué as well.

ilişkin prosedürel düzenlemelere yer verilmiştir. Bu bağlamda, Tebliğ tahtında yetkili müesseselere yukarıda açıklanan şube
açılması, birleşme, ortaklarda değişiklik
meydana getiren hisse devirleri gibi bazı
hususlara ilişkin Müsteşarlık’tan izin alma
şartı getirilmiş olup; faaliyete ara verme,
şube kapanışı, şirket unvanında değişiklik
meydana gelmesi gibi bazı hususlar bakımından ise Müsteşarlık’a bilgi verme yükümlülüğü düzenlenmiştir.

V I I . SA N C T I O N S

VI I. YA PTI RI MLA R

A number of different sanctions have been
regulated within the scope of Article 29 titled “Sanctions” of the Communiqué on the
establishment and activities of authorized
establishments. It is possible to classify the
sanctions in the relavant article as (i) during
the authorization of establishment, (ii) during
the obtaining an operating permit and (iii)
sanctions to be enforced upon receipt of an
operating permit.

Yetkili müesseselerin kurulmasına ve faaliyetlerine ilişkin olarak Tebliğ’in “Yaptırım”
başlıklı 29. maddesi kapsamında farklı birtakım müeyyideler düzenlenmiştir. İlgili
maddede düzenlenen yaptırımları (i) kuruluş izninin alınması esnasında, (ii) faaliyet
izninin alınması esnasında ve (iii) faaliyet
izni alındıktan sonra uygulanacak yaptırımlar şeklinde sınıflandırmak mümkündür.

In this context, in cases applications of establishment license and operation permit
certificate to the Undersecretariat are detected to be false documents or declarations are
made, the legal process shall be initiated in
accordance with the Law about the authorized institution and the persons who provide
false documents or declarations. If the person
presents false document or declare is a partner of the company, up to 60 days to be given to that partner to be withdrawn from the
partnership and if the person presents false
document or declare is the general manager,
board member, authorized person or internal
control officer, up to 60 days shall be issued
for the dismissal of such duty. In the event that
the necessary actions are not taken after the
specified period, the authorization of the authorized institution is canceled.

Bu kapsamda, kuruluş izni ve faaliyet izni
başvurularında Müsteşarlık’a yapılan başvurularda gerçeğe aykırı belge verildiğinin
ya da beyanda bulunulduğunun tespiti
halinde yetkili müessese ve gerçeğe aykırı
belge veya beyan veren kişiler hakkında
Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır. Gerçeğe aykırı belge veya beyan veren kişilerin şirket ortağı olması durumunda ortaklıktan çıkarılması; genel müdür, yönetim
kurulu üyesi, imza yetkisini haiz çalışan
veya iç kontrol görevlisi olması durumunda söz konusu görevden azledilmesi için
60 güne kadar süre verilir. Belirtilen süre
sonunda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda verilmiş olan yetkili
müessese faaliyet izni iptal edilir.

Moreover, the authorization of the establishment of the authorized institution, which was
activated before the issuance of an “Operation Permit”, is canceled by the Undersecretariat and legal action is commenced according to Law about the founders and the
company.
In the event that the operation permits and
branches are not started to operate within 90
days from the date of the operation permit,
the operation permit and branch operation

Ayrıca, “Faaliyet İzin Belgesi” verilmesinden önce faaliyete geçen yetkili müessesenin kuruluş izni Müsteşarlıkça iptal edilir ve kurucuları ile şirket hakkında Kanun
uyarınca yasal işlem başlatılır.
Faaliyet izin ve şube faaliyet izin tarihlerinden itibaren 90 günlük süre içerisinde
faaliyete geçilmemesi halinde ise, Müsteşarlıkça verilen faaliyet izni ve şube faaliyet izni iptal edilecektir. İptal edilen “Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi” ve/
veya “Şube Faaliyet İzin Belgesi”nin, iptal
işleminin tebliğinden itibaren 5 gün içeri-

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ IŞIĞINDA
YETKİLİ MÜESSESELERİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ

permission granted by the Undersecretariat
will be canceled. It is mandatory to send the
cancelled “Authorized Institution Operation
Permit Certificate” and/or “Branch Operation
Permit Certificate” to the Undersecretariat
within 5 days following the notification of the
cancellation process. Otherwise, a legal action will be commenced according to Law the
company.

sinde Müsteşarlığa gönderilmesi zorunludur. Aksi takdirde şirket hakkında Kanun
uyarınca yasal işlem başlatılacaktır.

VIII. CONCLUSION

V III. SONUÇ

Due to the dynamic nature of today’s commercial life and tourism sector, the authorized
establishments that are known as exchange
bureaus among the people are becoming
more important gradually. In the framework
of the procedures and principles determined
by the Ministry, the authorized establishments called as a joint-stock company which
are allowed to perform transactions related to
foreign currency and precious metals, contribute significantly to the formation of foreign
exchange market in our country. Within the
scope of The Communiqué Regarding Decree No. 32 on The Protection of The Value
of Turkish Currency, Group A Authorized Establishments and Group B Authorized Establishments are examined under two different
groups in respect to their activity fields; and as
it is explained above they establish in 3 steps
which are procurement of the establishment
license, company formation transactions and
official authorization. They continue to their
activities provided that they are limited to the
fields of activity specified in the relevant legislation.

Günümüz ticaret hayatının ve turizm sektörünün dinamik yapısı nedeniyle halk
arasında döviz büroları olarak adlandırılan
yetkili müesseseler, gün geçtikçe daha da
büyük önem arz etmektedir. Bakanlıkça
tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde
dövize ve kıymetli madenlere ilişkin işlemler yapmasına izin verilen anonim şirketler olarak tanımlanan yetkili müesseseler,
ülkemizde döviz piyasasının oluşmasına
önemli katkıda bulunmaktadır. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Karara İlişkin Tebliğ kapsamında, faaliyet
alanları bakımından, A grubu yetkili müesseseler ve B grubu yetkili müesseseler olarak iki ayrı grup altında incelenen yetkili
müesseseler, yukarıda izah edildiği üzere;
kuruluş izni, anonim şirket kuruluş işlemleri ve faaliyet izni olmak üzere üç ayrı aşama
akabinde kurulmakta ve yine ilgili mevzuat
hükümlerinde belirtilen faaliyet alanları ile
sınırlı olmak kaydıyla faaliyetlerine devam
etmektedirler.
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