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20 Kasım 2018 
 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ 
İLE GETİRİLEN SON DEĞİŞİKLİKLER 

  
06/10/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ’in (No: 2018 -32/51) (51 sayılı Tebliğ) yayım tarihinden sonra, 16/11/2018 tarihli Resmî 
Gazete’de, yeni bir Tebliğ (No: 2018 - 32/52) (Tebliğ) yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe 
girmiştir. İlgili Tebliğ’de yer alan değişiklikler kapsamında, döviz ile işlem yapma yasağının 
istisnaları genişletilmiş ve bazı hususlar ise netleştirilmiştir.  
 
Bahsi geçen değişiklikler aşağıdaki şekildedir:  
 

 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 şirketlerin Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirilmesine 
rağmen, sözleşmenin yurt dışında ifa edilmesi durumunda döviz ile işlem yasağı 
uygulama alanı bulmayacaktır. 
 

 Konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış sözleşmelerine ilişkin, “konusu yurt içinde 
yer alan gayrimenkuller” ifadesi eklenmiş ve düzenlemenin kapsamı netleştirilmiştir. 
Buna göre konusu yurt dışında yer alan gayrimenkuller olan konut ve çatılı iş yeri dâhil 
gayrimenkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve diğer ödeme yükümlülükleri 
döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecektir. 
 

 Aşağıda belirtilen sözleşmeler döviz ile ödeme yasağı kapsamı dışında tutulmuş olup, 
bu sözleşmelerin Türk Lirasına uyarlanması zorunlu değildir. 
 
 Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin 

ya da dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat 
bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin ya 
da ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki 
faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin alıcı veya kiracı olarak taraf 
oldukları sözleşmeler, 

 
 13/09/2018’den önce akdedilmiş bulunan yolcu taşıma amaçlı ticari satış 

sözleşmeleri, 
 
 İş makinelerinin satılmasına ve kiralanmasına dair sözleşmeler,  

 
 Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla 

akdedilen kiralama sözleşmeleri,  
 
 Gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin olan kiralama sözleşmeleri,  

 
 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de 

tanımlanan gemilere ilişkin leasing sözleşmeleri, 
  
 13/09/2018’den önce akdedilmiş bulunan menkul ve gayrimenkullere ilişkin finansal 

kiralama sözleşmeleri, 
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 Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, 
yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne 
sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgelerde yer alan şirketlerin taraf olduğu iş 
ve hizmet sözleşmeleri, 

 
 Gemi adamlarının taraf olduğu iş sözleşmeleri, ve 

 
 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu kapsamında 

gerçekleştirilen işlemlere yönelik olarak yapılan sözleşmeler ile bu işlemlerle alakalı 
olarak bankaların taraf olduğu sözleşmeler. 

 

 Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilecek olmakla birlikte eser sözleşmesinin 
maliyeti döviz cinsinden ise; sözleşme bedeli ve sözleşmeden kaynaklanan diğer 
ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilir.  

 

 51 sayılı Tebliğ uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden 
veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası anlaşmaların ifası 
kapsamında olmak kaydıyla; yüklenicilerin üçüncü taraflarla akdedeceği gayrimenkul 
satış, kiralama ve iş sözleşmeleri dışında kalan sözleşmelere ilişkin bedellerin döviz 
cinsinden belirlenebileceği hüküm altına alınmış olup, Tebliğ ile gayrimenkul 
kiralamasına ilişkin sözleşmeler bu kapsamdan çıkarılmış ve dolayısıyla bunların döviz 
cinsinden akdedilebilmesinin önü açılmıştır. 

 

 Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi aralarında akdedecekleri bilişim teknolojileri 
kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile yurt dışında 
üretilen donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerinde sözleşme 
bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz 
cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün kılınmıştır. 
 

 13/09/2018’den önce düzenlenen ve dolaşıma giren kıymetli evrakların Türk Lirasına 
uyarlanması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. 

 

 Döviz cinsinden belirlenmesi mümkün olmayan sözleşmelerde tahsil edilmiş ya da 
gecikmiş alacaklar ile gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında verilen depozitolar ve 
sözleşmelerin ifasına ilişkin olarak dolaşıma giren kıymetli evrakların Türk Lirasına 
uyarlanması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. 
 

 

Bu bilgilendirme notu sadece ilgili mevzuatta yer alan temel hususlar hakkında, bilgilendirme yapmak 
amacıyla hazırlanmıştır. Bu bilgilendirme notu vergisel konularda herhangi bir bilgi içermez. Bu notta 
yer alan bilgiler her durum için özel koşullara bağlı olarak farklılık gösterebilir ve Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı ve Gökçe Avukatlık Ortaklığı avukatları bu durumlardan sorumlu tutulamaz.  


