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1
Aşağıda belirtilenler bu hükümden istisnadır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri, 

b) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan 

hizmet sözleşmeleri, 

c) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri, 

ç) Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi aralarında akdedecekleri, Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan ve yurt dışında 

başlayıp Türkiye’de sonlanan elektronik haberleşme ile ilgili hizmet sözleşmeleri. 

 
2
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 sözleşmeleri bu 

hükümden istisnadır. 
 

 

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-

32/34)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” (Tebliğ No: 2018-32/51)  

(ve)  

Tebliğ Hükümlerinin Uygulamasında Ortaya Çıkabilecek Muhtemel Tartışmalara İlişkin 

Değerlendirme (4. Bölüm) 

Bilindiği üzere; 13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Karar (Karar Sayısı: 85)” (“Karar”)’a ilişkin olarak beklenen alt düzenleme “Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Tebliğ” (Tebliğ No: 2018-32/51) (“Tebliğ”) ile yapılmış olup, 06.10.2018 tarihli ve 30557 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Tebliğ uyarınca, 28/02/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in mülga 8 inci 

maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiş, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 

kararlaştırılması mümkün olan sözleşmeler 8. maddenin 6 ila 17. fıkraları arasında açıkça belirtilmiştir. 

Bu doğrultuda hazırlanmış bilgi notumuzu aşağıda bulabilirsiniz. 

1 – İfası Döviz ile Kararlaştırılamayacak Sözleşme Türleri (m. 8/1 – 5) 

i. Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilecek gayrimenkul satış sözleşmeleri (konut ve 

çatılı iş yeri dâhil); 

 

ii. Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilecek gayrimenkul kiralama sözleşmeleri (konut ve 

çatılı iş yeri dâhil); 

 

iii. Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilecek iş sözleşmeleri; 

 

iv. Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilecek danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil 

hizmet sözleşmeleri
1
; 

 

v. Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilecek eser sözleşmeleri
2
. 



 
 

 

2 – İfası Döviz ile Kararlaştırılabilecek Sözleşme Türleri 

Sözleşmenin Türüne Göre (m. 

8/6 – 10) 

Sözleşmenin Tarafına Göre (m. 

8/11 – 17) 
Sözleşmenin Konusuna Göre 

(m. 8/15) 

Menkul satış sözleşmeleri 

 

(Taşıt satış sözleşmeleri dışında 

kalan) 

Tarafının T.C. vatandaşı olmadığı 

iş sözleşmeleri 

Sermaye piyasası araçlarını konu 

edinen sözleşmeler   

 

(yabancı sermaye piyasası araçları 

ve depo sertifikaları ile yabancı 

yatırım fonu payları da dâhil 

olmak üzere) bu araçların döviz 

cinsinden oluşturulması, ihracı, 

alım satımı ve yapılan işlemlere 

ilişkin 

yükümlülüklerin kararlaştırılması 

 

Menkul kiralama sözleşmeleri  

 

(Taşıt kiralama sözleşmeleri 

dışında kalan) 

Kamu kurum ve kuruluşları ile 

Türk Silahlı Kuvvetlerini 

Güçlendirme Vakfı’nın taraf 

olduğu sözleşmelerde  

 

(Gayrimenkul satış ve kiralama 

sözleşmeleri dışında) 

Bilişim teknolojileri kapsamında 

yurt dışında üretilen yazılımlara 

ilişkin satış sözleşmeleri 

( ile) 

donanım ve yazılımlara ilişkin 

lisans ve hizmet sözleşmeleri 

Kamu kurum ve kuruluşlarının 

taraf olduğu döviz cinsinden veya 

dövize endeksli ihalelerde 

yüklenicilerin üçüncü taraflarla 

akdedeceği sözleşmeler 

 

(Gayrimenkul satış ve kiralama 

sözleşmeleri ile iş sözleşmeleri 

dışında)  

Gemilere ilişkin finansal kiralama 

(leasing) sözleşmeleri 

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve 

Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun kapsamında 

gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili 

olarak Bankaların taraf olduğu 

sözleşmeler 

 

Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Kararın 17 ve 

17/A maddeleri kapsamında 

yapılacak finansal kiralama 

(leasing) sözleşmeleri 

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 sözleşmeleri 



 
Ticari havayolu işletmeleri; hava 

taşıma araçlarına, motorlarına ve 

bunların aksam ve parçalarına 

yönelik teknik bakım hizmeti 

veren şirketler; sivil havacılık 

mevzuatı kapsamında 

havalimanlarında yer hizmetleri 

yapmak üzere çalışma ruhsatı alan 

veya yetkilendirilen kamu ya da 

özel hukuk tüzel kişiliği 

statüsündeki kuruluşlar ile söz 

konusu kuruluşların kurdukları 

işletme ve şirketler ile doğrudan 

veya dolaylı olarak 

sermayelerinde en az %50 hisse 

oranına sahip olduğu ortaklıkların 

taraf olduğu sözleşmeler 

 

 

3 – Uygulama Hükümleri 

A. Tanımlar 

Tebliğ’in 19. fıkrasında; “Uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli 

madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmeler” 

“dövize endeksli sözleşme” tanımının içine dâhil edilmiştir. (m. 8/19) 

Tebliğ’in 20. fıkrasında ise “Türkiye’de yerleşik kişiler” kapsamında “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”in değerlendirmeye alındığı ortaya konulmuştur. (m. 8/20) 

B. Türk Lirası’na Dönme Süreci ve Uyarlanacak Kurun Tayini  

13 Eylül 2018’de yürürlüğe giren Karar’ın yürürlüğe girme tarihinden önce akdedilmiş bulunan iş 

makinaları dâhil taşıt kiralama sözleşmeleri, işbu Karar’da öngörülen 30 günlük süre içerisinde Türk 

Lirası’na çevirme yükümlülüğünden istisna tutulmuştur. (m. 8/22) 

Bunlar ve yukarıda istisna olarak gösterilen sözleşmeler dışındaki döviz cinsinden 

kararlaştırılan sözleşmelerde yer alan bedellerin 13 Ekim 2018’e dek Türk parası olarak 

taraflarca yeniden belirlenmesi zorunludur. (m. 8/23) 

Taraflar, sözleşme bedellerini Türk parası olarak yeniden belirleme hususunda anlaşmaya 

varamazlarsa ise, akdedilen sözleşmelerde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller, söz 

konusu bedellerin 02/01/2018 tarihinde belirlenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış 

kuru kullanılarak hesaplanan Türk parası cinsinden karşılığının 02/01/2018 tarihinden bedelin 

yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat 

endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması suretiyle belirlenecektir. (m. 8/24) 

 



 
 

4 – Tebliğ Hükümlerinin Uygulamasında Ortaya Çıkabilecek Muhtemel Tartışmalara İlişkin 

Değerlendirme 

A. Taşınmazlar Üzerinde Kurulabilen ve Mülkiyet Hakkı Dışındaki Diğer Ayni Hakları 

İçeren (hatta kuvvetlendirilmiş kişisel hakları içeren) Sözleşmelerin Akıbeti 

Uygulamada, taşınmazların kullanımının, kiralama sözleşmesi vasıtasıyla olduğu kadar “intifa hakkı” 

tesis etmek sureti ile de elde edildiği görülmektedir. Taşınmazlara ilişkin kullanma ve yararlanma 

haklarını içeren diğer irtifak hakları da (sükna, geçit v.b.) sözleşmelere sıklıkla konu edilebilmektedir. 

Bunun yanında yine tapu siciline şerh verilen vefa, şufa ve iştira hakları da kuvvetlendirilmiş kişisel 

haklar olarak taşınmaz üzerinde ilgili sözleşme doğrultusunda hak sağlamaktadır. 

Tebliğ hükümleri dikkate alındığında, ifası döviz ile kararlaştırılamayacak sözleşme hükümleri 

(tadadi) sayılmış olduğundan, yukarıda yer verilen sözleşme türleri kapsamında taşınmazlar üzerinde 

sağlanacak haklara ilişkin yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılabileceği düşünülebilecektir. 

Özellikle intifa hakkının (kiralama gibi) sürekli edim içeren sözleşme niteliği düşünüldüğünde, bu 

husus Tebliğ hükümlerini dolanma aracı haline gelebileceğinden kanımızca uygulamada tartışma 

yaratabilecek niteliktedir.       

B. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Akdedeceği Sözleşmeler (Eser/Hizmet Sözleşmesi 

Ayırımı) 

Yukarıda belirtildiği üzere, çoğunluk hissesi doğrudan veya dolaylı olarak dışarıda yerleşik kişilerin 

elinde bulunan şirketlerin taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmeleri istisna kapsamında tutulmuş ve bu 

sözleşmelerde yer alan edimlerin ifasının döviz cinsinden kararlaştırılabileceği düzenlenmiştir.  

Bu noktada, istisna kapsamının sadece hizmet sözleşmelerini içerdiği ve çoğunluk hissesi yabancı 

sermayeli bir şirketin, eser sözleşmesi niteliğinde bir sözleşmenin tarafı olması durumunda, 

sözleşmede yer alan edimin ifasının döviz cinsinden kararlaştırılamayacağının altı çizilmelidir (m. 8/5 

gereği).     

Bu halde bir yabancı sermayeli şirketin taraf olduğu ve özellikle danışmanlık, bakım-onarım v.b. 

içerikteki sözleşmelerin nitelemesi uygulamada oldukça önem kazanacaktır.  

Kanımızca bahsi geçen nitelemenin yapılması aşamasında değerlendirilmesi gereken tebliğin diğer bir 

maddesi ise m. 8/4 hükmüdür. İlgili maddede “danışmanlık, aracılık ve taşımacılık sözleşmelerinin” 

hizmet sözleşmesi olarak değerlendirildiğine ilişkin bir öngörü bulunmaktadır. Buna karşın doğal 

olarak, her bir sözleşmenin nitelemesi sözleşme özelliklerine doğrultusunda ayrı yapılmalıdır.   

C. Türkiye’de Yerleşik Kişilerin İştirakleri ve Dolaylı Sahiplik Kavramı 

Giriş olarak belirtmek gerekir ki; Tebliğ, ratio legis olarak birbirine benzer iki düzenlemeyi 

içermektedir. Bunlardan ilki, yukarıda yer verdiğimiz; çoğunluğu yabancı sermayeli tüzel kişiliklerin 

döviz cinsinden akdedebileceği sözleşmelere ilişkin iken (m. 8/16) diğeri ise, Türkiye’de yerleşik 

kişilerin yurtdışı iştirakleri vasıtasıyla akdedecekleri sözleşmedeki yükümlülüklerin döviz cinsinden 

kararlaştıramayacaklarına ilişkin olanıdır (m. 8/20). 

 



 
 

Burada dikkate çeken husus ise; m. 8/20 düzenlemesinin (m. 8/16 düzenlemesinde bulunmayan) 

“doğrudan veya dolaylı olarak sahipliklerinde bulunan şirketler” ifadesini içermesidir. “Sahiplik” 

tabiri şirketler hukuku terminolojisinde alışılagelmiş bir ifade olmayıp, örneğin Türkiye’de yerleşik 

kişinin azınlık hissesine sahip olduğu, buna karşın çeşitli imtiyazlar yoluyla kontrol ettiği iştirakinin 

taraf olacağı sözleşmelerin tebliğ kapsamındaki akıbeti yine tartışma konusu olabilecektir.  

D. İfası Döviz Cinsinden Kararlaştırılamayacak Sözleşmeler Kapsamında Düzenlenen 

Kıymetli Evrakın Ödeme Aracı veya Teminat Aracı Olması  

Tebliğ m. 8/18 hükmü, ifası döviz cinsinden kararlaştırılamayacak sözleşmeler kapsamında 

düzenlenecek kıymetli evrakta yer alan bedellerin yine döviz cinsinden belirlenemeyeceğini 

düzenlemektedir. Esasen, yukarıda yer verdiğimiz diğer başlıklar nispetinde tartışma yaratması 

beklenmeyecek olmasına karşın, ilgili sözleşmeler kapsamında düzenlenen kıymetli evrakın bir ödeme 

aracı olarak veya edimi temin aracısı olarak düzenlenmesi arasında bir fark bulunmaması gerekeceği 

hususunu belirtmek faydalı olabilecektir. Örneğin, Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilecek 

taşınmaza ilişkin bir kira sözleşmesi kapsamında düzenlenecek bir teminat senedinin de döviz 

cinsinden belirlenmesi mümkün olmamalıdır.   

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin kamuya 

yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel 

tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak 

işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 


