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SİRKÜLER SAYI: 2022/078                                                   19.04.2022  

 

 

DÖVİZ CİNSİ VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ MENKUL SATIŞ 
SÖZLEŞMELERİ KAYNAKLI İŞLEMLERDE ÖDEME 
YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN TÜRK PARASI CİNSİNDEN YERİNE 
GETİRİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR  
 

19.04.2022 tarih ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 

“Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8. maddesinin 

dokuzuncu fıkrasının sonuna aşağıdaki düzenleme eklenmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

(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. 

(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. Ancak sözleşme konusu 

ödeme yükümlülüklerinin Türk parası 

cinsinden yerine getirilmesi ve kabul 

edilmesi zorunludur. 
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Aynı maddenin 15. fıkrasında aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

(15) On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış 

ve gayrimenkul kiralama 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 

antlaşmaların ifası kapsamında 

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. 

(15) On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış 

ve gayrimenkul kiralama dışında kalan 

sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize 

endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi 

ve kabul edilmesi mümkündür. 

 

(16) Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf 

olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli 

ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası 

antlaşmaların ifası kapsamında 

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. 

 

Yukarıda yer verilen tebliğin 8. maddesinde yapılan düzenlemeler 19.04.2022 

tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 

2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) 

 

 

(*) 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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19 Nisan 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31814 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığından: 
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA 

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66) 

  

MADDE 1- 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna 

“Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi 

zorunludur.” cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve 

kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

  

 


