
T.C.
KÜLTÜRVE TURİZM BAKANLIĞI
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

~si~
).U~
~);r.
PATARA

Sayı : E-29622684-010.03-2446679

Konu : Döviz alım satımı yapan tesisler hakkında

DAĞTTTM YERLERİNE

İlgi : Hazine ve Maliye Bakanlığının (Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) 1116994
sayılı yazısı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından (Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) alınan ilgi
yazı ekte gönderilmektedir.

Konuya ilişkin duyurunun üyelerinize yapılması hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

Levent KIRCAN
Bakana.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü (2 Sayfa)

Dağıtım:

TÜROB TÜRKİYE OTELCİLER BİRLİĞİNE
TÜRSAB SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİNE
TÜRKİYE OTELCİLERFEDERASYONUNA
AKTOB AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE
İŞLETMECİLER BİRLİĞİNE
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T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

FİNANSAL PİYASALAR VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yetkili Müesseseler Dairesi

Sayı : E-57908008-257.99-1116994
Konu : Yetkisiz Döviz Alım Satımı Yapan

Konaklama Faaliyetiyle İştigal Eden İş
Yerleri hk.

KÜLTÜR VE TURiZM BAKANLIĞINA

Bilindiği üzere, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un (1567 sayılı
Kanun) 1 inci maddesi "Kambiyo, nukut, esham ve tahvilat alım ve satımının ve bunlar ile kıymetli
madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin ve
ticari senetlerle tediyeyi temine yarayan her türlü vasıta ve vesikaların memleketten ihracı veya
memlekete ithalinin tanzim ve tahdidine ve Türk parasının kıymetinin korunması zımnında kararlar
ittihazına Cumhurbaşkanı salahiyetlidir." hükmünü amirdir.

Mezkur Kanun'un 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Cumhurbaşkanının bu Kanun
hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket
eden kişi, üç bin Türk Lirasından yirmi beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılır."
hükmü, beşinci fıkrasında ise "Bu Kanuna dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler ile diğer
genel ve düzenleyici işlemler uyarınca faaliyet izni veya yetki belgesi alınması zorunlu olan konularda,
gerekli izin veya belgeyi almaksızın ticari faaliyette bulunanlar, elli bin Türk lirasından iki yüz elli bin Türk
lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılır ve yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm
faaliyetler bir aydan altı aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak durdurulur. Ancak, yetkisiz olarak
faaliyette bulunanların ilan ve reklamlarından veya yaptıkları işin mahiyetinden söz konusu iş yerini,
sadece faaliyet izni veya yetki verilmesi gereken faaliyet konularında iştigal etmek maksadıyla açtıkları
veya işlettikleri anlaşılıyorsa söz konusu iş yerindeki faaliyet sürekli olarak durdurulur. Durdurma
işlemleri Hazine Müsteşarlığının (Hazine ve Maliye Bakanlığı) talebi üzerine valiliklerce yerine getirilir."
hükmü yer almaktadır.

1567 sayılı Kanun'un 1 inci maddesi kapsamında hazırlanan Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 sayılı Karar'ın 1 inci maddesi "Bu Karar'a ve bu Karar'ın uygulanması amacıyla Bakanlıkça
yayımlanacak tebliğlere muhalefet 1567 sayılı Kanun'la ek ve tadillerine muhalefet sayılır." hükmünü
amir bulunmaktadır.

Diğer taraftan, aynı Karar'ın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında; dövize ilişkin işlemlerin Merkez
Bankası, Bankalar ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer kuruluşlar tarafından yapılacağı hükme
bağlanmıştır.

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise efektif alım satım yetkisinin PTT, yetkili müesseseler ve
Borsa İstanbul A.Ş. bünyesindeki piyasalarda Borsa İstanbul AŞ. ile ilgili mevzuat kapsamında olmak
üzere kıymetli maden aracı kuruluşlarına ait olduğu hususu düzenlenmiştir.
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Ayrıca, anılan Karar'ın 23 üncü maddesinde; bu Karar'a ilişkin işlemlerde bankalar, yetkili
müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ve aracı kurumlar tarafından döviz alım satım
belgeleri ile Türk parası transfer belgeleri düzenleneceği ve bu belgelerle ilgili usul ve esasların Merkez
Bankasınca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair
usul ve esaslar Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/45 sayılı Tebliğ
ile düzenlenmektedir.

Anılan Karar'a ilişkin 2018-32/45 sayılı Tebliğ'in 5 inci maddesinde "Yetkili müesseselerin
kurulması ve faaliyete geçmesi için Bakanlıktan izin alınması şarttır. Faaliyet izni bulunmayanlar veya
iptal edilenler, yetkili müessese faaliyetinde bulunamazlar; ticaret unvanlarında, iş yeri açma ve çalışma
ruhsatlarında, ilan ve reklamlarında, iş yerlerinde veya internet sitelerinde dövize ilişkin işlem yaptıkları
izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğ'in 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise Yetkili Müessese Faaliyet İzin
Belgesi bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin ticari amaçla döviz alımı satımı yapamayacakları hüküm
altına alınmıştır.

Bu kapsamda, son zamanlarda bazı konaklama faaliyetiyle iştigal eden otel, pansiyon gibi iş
yerlerinde yetkisiz olarak döviz alım satımı yapıldığına ve İnternet sitelerinde de söz konusu hususun
otel hizmeti olarak duyurulduğuna rastlanmaktadır. Mevzu bahis iş yerlerinde yetkisiz döviz alım satımı
yapıldığının tespiti halinde yukarıda anılan mevzuat hükümleri gereğince iş yerindeki tüm faaliyetlerin
bir aydan altı aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak durdurulması gerekmektedir. Bu
durumun ise, aylar öncesinden rezervasyon yaptıran vatandaşların ve özellikle yaz aylarında turistlerin
mağduriyetine yol açacağı açıktır.

Bu itibarla; konaklama faaliyeti ile iştigal eden iş yerlerine yukarıda anılan mevzuat
hükümlerinden de bahsedilerek Bakanlığınızca gönderilecek bir uyarının, hem yetkisiz döviz alım
satımının önüne geçebilmek hem de vatandaşların ve turistlerin mağduriyet yaşamasını engelleyebilmek
için faydalı olabileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Dr. Hakan ERTÜRK
Bakana.

Genel Müdür V.
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