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           İZMİR  
      19.11.2018  
Sayı  : YMM.03.2018-84 
Konu: Türkiye’de yerleşik kişilerin aralarındaki sözleşmelerin TL olarak yapılması zorunluluğu 
hakkında Karara ilişkin tebliğde değişiklikler yapıldı. 

 
 
 
Muhasebe Müdürlüğüne, 

 
13.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Karı ile Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmış ve aşağıdaki bent ve geçici madde 
eklenmişti. 
 
g) Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve 
gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü  menkul ve gayrimenkul kiralama, 
leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer 
ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz." 
 
Geçici Madde 8- Bu Kararın 4’üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz 
gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz 
cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak 
taraflarca yeniden belirlenir."  
 
 6.10.2018 tarihli ve 30557 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018-32/51 No.lu Tebliğ ile 
Bakanlıkça konuyla ilgili düzenleme ve açıklamalar yapılmıştı.  
 
 Bu defa 16.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52) yayınlanmış ve Bakanlıkça yeniden belirlemeler ve açıklamalara yer 
verilmiştir. 
 Tebliğde değişen ve eklenen maddeler aşağıda karşılaştırılmalı olarak yer verilmiştir. Aynı 
kalan maddelerine ise burada yer verilmemiştir. 
 
ESKİ TEBLİĞ (Tebliğ No: 2018-32/51) YENİ TEBLİĞ (Tebliğ No: 2018-32/52) 

MADDE 8–(1) Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında 

akdedecekleri, konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan 

gayrimenkuller olan, konut  ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul  

satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden  

veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar. 

MADDE 8–(1) Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında 

akdedecekleri, konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, 

konut  ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul  satış sözleşmelerinde 

sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer 

ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden  veya dövize endeksli 

olarak kararlaştıramazlar. 

2) Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, 

konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan 

gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul 

kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini 

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar. 

2) Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, 

konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı 

iş yeri dâhil gayrimenkul  kiralama sözleşmelerinde sözleşme 

bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 

kararlaştıramazlar. 

 

 

 

 

-- 

3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı 

bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin veya bu maddenin on 

dokuzuncu fıkrasında belirtilen kişilerin alıcı veya kiracı olarak 

taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama 

sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden 

veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. 
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-- 

4)Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama 

tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasıyla ilgili 

gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve 

bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin 

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması 

mümkündür. 

 

 

-- 

(5) Gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasına ilişkin 

gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve 

bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin 

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması 

mümkündür. 

(3) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; 

yurt dışında ifa edilecekler iş sözleşmelerinde sözleşme bedelini 

ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 

kararlaştıramazlar. 

(6) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; 

yurt dışında ifa edilecekler ile gemi adamlarının taraf 

oldukları dışında kalan iş sözleşmelerinde sözleşme bedelini 

ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 

kararlaştıramazlar. 

(5) Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, 

16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili 

Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda tanımlanan gemilerin 

inşası, tamiri ve bakımı dışında kalan eser sözleşmelerinde 

sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer 

ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli 

olarak kararlaştıramazlar. 

(8) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; 

döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmelerinde, sözleşme 

bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 

kararlaştırmaları mümkündür. 

(6) Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi aralarında 

akdedecekleri, iş makineleri dâhil taşıt satış sözleşmeleri 

dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini 

ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 

kararlaştırmaları mümkündür. 

(9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; 

taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış 

sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden 

veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür 

(7) Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi aralarında 

akdedecekleri, iş makineleri dâhil taşıt kiralama sözleşmeleri 

dışında kalan, menkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme 

bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 

kararlaştırmaları mümkündür. 

(10) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında 

akdedecekleri; taşıt kiralama sözleşmeleri dışında kalan menkul 

kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini 

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları 

mümkündür. 

(13) Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz 

cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve 

milletlerarası andlaşmaların ifası kapsamında olmak kaydıyla; 

yüklenicilerin üçüncü taraflarla akdedeceği gayrimenkul satış, 

gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri dışında kalan 

sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden 

veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. 
 

(16) Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz 

cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve 

milletlerarası andlaşmaların ifasıkapsamında gerçekleştirilecek 

olan projeler dahilinde; yükleniciler veya görevli şirketlerin 

ve bunların sözleşme imzaladığı tarafların üçüncü taraflarla 

akdedeceği veya bahsi geçen projeler çerçevesinde 

akdedilecek, gayrimenkul satış sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri 

dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin 

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması 

mümkündür. 

(14) Hazine ve Maliye Bakanlığının 28/3/2002 tarihli ve 4749 

sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili 

olarak bankaların taraf olduğu sözleşmelerde, sözleşme 

bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 

kararlaştırılması mümkündür. 

(17) 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen 

işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmelerde sözleşme 

bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli 

olarak kararlaştırılması mümkündür. Bu işlemlerle ilgili 

olarak bankaların taraf olduğu sözleşmelerde, sözleşme 

http://www.pkfizmir.com/
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 bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 

kararlaştırılması mümkündür. 

(16) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, 

temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak 

yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler 

ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest 

bölgelerdeki şirketlerin  taraf olduğu iş ve hizmet 

sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden 

veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. 

(19) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, 

temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak 

yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol 

ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest 

bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki 

şirketlerin işveren veya hizmet alan olarak taraf olduğu iş ve 

hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin 

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması 

mümkündür. 

(18) Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya 

dövize endeksli olarak kararlaştırılamayan sözleşmeler 

kapsamında düzenlenecek kıymetli evraklarda yer alan 

bedellerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 

belirlenmesi mümkün değildir. 

(21) Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya 

dövize endeksli olarak kararlaştırılamayan sözleşmeler 

kapsamında düzenlenecek kıymetli evraklarda yer alan 

bedellerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 

belirlenmesi mümkün değildir. Ancak, 32 sayılı Kararın 

Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

düzenlenmiş ve dolaşıma girmiş bulunan bu kapsamdaki 

kıymetli evraklar anılan geçici madde hükmünden 

istisnadır. 

(19) Uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen 

kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya 

dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmeler, Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 4 üncü 

maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında dövize endeksli 

sözleşme olarak değerlendirilir. 

 

(22) Uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen 

kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya 

dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmeler, 32 sayılı 

Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında 

dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirilir. Ancak, 

taşımacılık faaliyetlerine ilişkin hizmet sözleşmelerinde 

akaryakıt fiyatlarına endeksleme yapılması mümkündür. 

(20) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki; şube, 

temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlar, 

yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler 

ile doğrudan ya da dolaylı olarak sahipliklerinde bulunan 

şirketler Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında 

Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirilir. 

 

(23) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki; şube, 

temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlar, 

doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay 

sahipliklerinin bulunduğu şirketler 32 sayılı Kararın 4 üncü 

maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında Türkiye’de 

yerleşik olarak değerlendirilir. Ancak, sözleşmenin yurt 

dışında ifa edilmesi durumunda bu fıkra hükmü 

uygulanmaz. 

 

- 

(25) 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce akdedilmiş bulunan, taşıt kiralama ve 

yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış sözleşmeleri anılan geçici 

madde hükmünden istisnadır. 

(22) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 

Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

akdedilmiş bulunan iş makineleri dâhil taşıt kiralama 

sözleşmeleri anılan geçici madde hükmünden istisnadır. 

(26) 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce akdedilmiş bulunan, menkul ve 

gayrimenkullere ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri anılan 

geçici madde hükmünden istisnadır. 

(24)… 

Bu fıkra hükmü, bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz 

cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması 

mümkün olmayan sözleşmelerde tahsili yapılmış veya gecikmiş 

alacaklar için uygulanmaz. 

(28)…Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz 

cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması 

mümkün olmayan sözleşmelerde tahsili yapılmış veya gecikmiş 

alacaklar ile gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında 

verilen depozitolar ve sözleşmelerin ifası kapsamında 

dolaşıma girmiş kıymetli evraklar için bu fıkra hükmü 

uygulanmaz. 
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(25) Bu maddede, istisna tanınan tarafların mutabakatıyla yeni 

yapılacak sözleşmelerin Türk parası cinsinden yapılmasını veya 

mevcut döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşmelerde yer 

alan bedellerin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 

Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi uyarınca Türk parası 

olarak yeniden kararlaştırılmasını talep etmesi durumunda 

sözleşmelerde yer alan bedeller Türk parası cinsinden 

kararlaştırılır.” 

 

 

 

-- 

  
 Yeni tebliğ yayımı tarihinde (16.11.2018) yürürlüğe girmiştir. 
 
 Saygılarımızla. 

 
 
Sun Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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