
 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 18.09.2018 

Sayı: 2018/183         Ref: 4/183 

 

 

Konu:  

TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLER ARASINDA YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE 

YER ALAN BEDELLERİN TÜRK LİRASI CİNSİNDEN BELİRLENMESİNE 

İLİŞKİN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DUYURUSU 

 

Bilindiği üzere, 13.09.2018 tarihli 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı 

tarihinde yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair 12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları sözleşmelerde yer alan bedellerin 

Türk Lirası cinsinden belirlenmesi gerekliliğine dair bir düzenleme yapılmıştı. Söz konusu 

düzenlemeye ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 17.09.2018 tarihinde 

yapılan duyuru sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Duyurusu 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.  

  

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör  

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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BASIN DUYURUSU 

  

Bilindiği üzere, 13.09.2018 tarihli 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı 

tarihinde yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair 12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

07.08.1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da (32 sayılı 

Karar)Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları sözleşmelere yönelik bazı 

düzenlemeler yapılmıştır. 

Söz konusu düzenlemelerin kapsamı değerlendirilirken öncelikle dikkat edilmesi gereken 

husus, yapılan düzenlemelerin yalnızca 32 sayılı Karar’da tanımlanan Türkiye’de yerleşik 

kişiler arasında yapılan sözleşmeleri içermesidir.   

Diğer taraftan, Geçici Madde 8 uyarınca bu kararın (85 sayılı CB kararı) yayımından 

önce bedelleri döviz cinsinden belirlenmiş ancak yeniden Türk Lirası olarak belirlenecek 

mevcut akdedilmiş sözleşmelerin kapsamı oluşturulurken, yine sözleşmenin akdedilme 

tarihinde her iki tarafın da Türkiye’de yerleşik kişi olması hususunun göz önüne alınması 

gerekmektedir.  

Öte yandan, bahse konu düzenlemede yer alan her iki madde hükmü ile, yeni yapılacak veya 

mevcut akdedilmiş sözleşmelerle ilgili olarak, Bakanlığımızca uygun görülen bazı hallerin 

istisna tutulabileceği de hüküm altına alınmıştır. 

Bakanlığımızca istisna tutulacak hallerin kapsamı belirlenirken, döviz cinsinden girdi 

maliyetler veya yükümlülükler değerlendirmeye alınacak hususların başında 

gelmektedir. Örneğin, 32 sayılı Karar’ın döviz kredilerinin kullanımını düzenleyen 17 ve 

17/A maddeleri uyarınca herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın döviz kredisi 

kullanabilen ve dolayısıyla döviz cinsinden yükümlülük altına giren Türkiye’de yerleşik 

kişilerin yaptığı sözleşmeler, bu kapsamda dikkate alınacaktır. 

Bu itibarla, söz konusu düzenlemeye ilişkin kapsam, ekonomik faaliyeti sıkıntıya sokmayacak 

şekilde, ilgili kamu kurumlarımızın ve diğer paydaşların görüşleri de dikkate alınarak en kısa 

süre içerisinde belirlenecek ve Bakanlığımız tarafından duyurulacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


