
Amendment in the Regulation on the 

Working Pattern of Exchange Offices! 

 

According to the Communiqué on the 

Amendment of the Communiqué No.32 on the 

Protection of the Value of Turkish Currency 

published in the Official Gazette on October 

12, 2021 (“Communiqué”), several 

amendments were made in the working 

pattern of exchange offices.  

Accordingly, B Group authorized 

establishments will be able to physically buy 

and sell ornaments, coins and similar gold 

produced by the General Directorate of Mint 

and Stamp Printing, and standard unprocessed 

gold (24 carat and above) in the form of bars 

under 1 kilogram. These establishments will 

also be able to import and export precious 

metals and stones, standard and non-standard 

unprocessed precious metals. Moreover, they 

will be able to carry out transactions related to 

precious metals and stones that are ongoing in 

the Stock Exchange. 

 

 

According to the regulation in Article 19 of 

the Communiqué; exchange offices will have 

to record the customer’s T.C. Identity 

Number/Passport Number and/or Tax Identity 

Number in a separate account or book for each 

transaction, showing the date, time and 

amount of the transaction. 

 

With the Communiqué, the paid-in capital 

requirement of Group A authorized 

establishments was increased from 5 million 

TL to 10 million TL, and the paid-in capital 

requirement of Group B authorized 

establishments was increased from 1 million 

to 5 million TL. It will be obligatory for 

authorized institutions that the total amount of 

shareholders’ equity does not fall below the 

minimum paid-in capital amount. 

Döviz Bürolarının Çalışma Düzenine 

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik! 

Resmî Gazete’de 12 Ekim 2021 tarihinde 

yayımlanan, Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e 

(“Tebliğ”) göre, döviz bürolarının çalışma 

düzeninde değişiklikler yapıldı. 

Buna göre, B grubu yetkili müesseseler, 

Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğü tarafından üretilen ziynet, sikke ve 

benzeri basılı altınlar ile 1 kilogramın 

altındaki bar şeklinde standart işlenmemiş 

altınların (24 ayar ve üstü) fiziki alım satımını 

yapabilecek. Bu müesseseler, kıymetli 

madenler ve taşlar ile standart ve standart dışı 

işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini, 

ihracını ve Borsa’da sürdürülmekte olan 

kıymetli maden ve taşlara ilişkin işlemleri de 

yapabilecek. 

 

Tebliğ’in 19. maddesinde yer alan 

düzenlemeye göre; döviz büroları, müşterinin 

T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını 

ve/veya Vergi Kimlik Numarasını, işlem 

tarihini, saatini ve miktarını gösterecek 

şekilde her bir işlem itibarıyla ayrı bir hesap 

veya deftere kayıt etmek zorunda olacak. 

Tebliğle, A Grubu yetkili müesseselerin 

ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL’den 10 

milyon TL’ye, B Grubu yetkili müesseselerin 

ödenmiş şartı ise 1 milyon TL’den 5 milyon 

TL’ye çıkarıldı. Yetkili müesseselerin 

özkaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş 

sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu 

olacak.  



The minimum paid-in capital amount will 

consist of the sum of these amounts 

determined for each authorized establishment 

and 2 million TL for each branch in authorized 

establishments with branches. Group A and 

Group B authorized establishments will have 

to fulfill the capital requirement until 31 

December 2022. Establishments that do not 

fulfill the capital requirement by this date will 

be given an additional 90 days. At the end of 

the period the permission of the 

establishments that do not fulfill their 

obligations will be canceled without any 

further warning. 

 

Authorized establishments, which have been 

granted an operating license by the Ministry 

and are operating as of the effective date of 

this article, are obliged to notify the Ministry 

of the information of all their employees 

within the scope of the procedures and 

principles determined by the Ministry until 1 

March 2022. 

 

Lastly, foreign currency trading accounts will 

not be used or shown as security for any 

business or transaction other than foreign 

currency trading or transferring the amounts 

related to these transactions to the said 

accounts.  

 

No interest or dividends under any name will 

be charged to foreign currency trading 

accounts.  Bank accounts that do not belong to 

the authorized institution cannot be used in 

foreign currency purchase and sale 

transactions. 

 

For further information:   

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211012-

11.htm 

 

Asgari ödenmiş sermaye tutarı, her bir yetkili 

müessese için belirlenen bu tutarlar ile şubesi 

bulunan yetkili müesseselerde her bir şube 

için 2 milyon TL’nin toplamından oluşacak. A 

Grubu ve B Grubu yetkili müesseseler 

sermaye şartını 31 Aralık 2022 tarihine kadar 

yerine getirmek zorunda olacaklar.  Bu tarihe 

kadar sermaye şartını yerine getirmeyen 

müesseslere 90 gün ek süre verilecek. Süre 

sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen 

müesseselerin izni başka uyarıya gerek 

kalmaksızın iptal edilecek. 

 

Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu 

maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette 

bulunan yetkili müesseseler, 1/3/2022 tarihine 

kadar tüm çalışanlarının bilgilerini Bakanlıkça 

belirlenen usul ve esaslar kapsamında 

Bakanlığa bildirmek zorundadır.   

 

Son olarak, yabancı para alım satım hesapları, 

yabancı para alım satım işlemi veya bu 

işlemlere ilişkin tutarların söz konusu 

hesaplara aktarılması dışında herhangi bir iş 

veya işlem için kullanılmayacak veya teminat 

olarak gösterilmeyecek.  

Yabancı para alım satım hesaplarına her ne ad 

altında olursa olsun faiz veya kâr payı 

işletilemeyecek, yabancı para alım satım 

işlemlerinde yetkili müesseseye ait olmayan 

banka hesapları kullanılamayacak. 

                                                                                     

Ayrıntılı bilgi için:   

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211

012-11.htm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


