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I-GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ 

 Kısıtlama  İstisnai Haller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel 

kişilerin kendi aralarında akdedecekleri 

konusu yurtiçindeki gayrimenkul satış ve 

kiralama sözleşmelerinde yer alan bedel 

ve diğer yükümlülüklerin TL olarak 

belirlenmesi gerekmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile 

vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin 

alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları 

gayrimenkul kiralama veya 

gayrimenkul satış sözleşmeleri döviz 

cinsinden yahut dövize endeksli olarak 

düzenlenebilir.  

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 

bölgelerdeki şirketlerin alıcı veya kiracı 

olarak taraf oldukları gayrimenkul 

kiralama veya gayrimenkul satış 

sözleşmeleri döviz cinsinden yahut 

dövize endeksli olarak düzenlenebilir.  

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli 

konaklama tesislerinin işletilmesi 

amacıyla kiralanmasıyla ilgili 

gayrimenkul kiralama sözleşmeleri döviz 

cinsinden yahut dövize endeksli olarak 

düzenlenebilir. 

Gayrimenkullere ilişkin olarak, 13 Eylül 

2018 tarihinden önce düzenlenen 

finansal kiralama sözleşmeleri döviz 

cinsinden yahut dövize endeksli olarak 

düzenlenebilir.  

Gümrüksüz satış mağazalarının 

kiralanmasına ilişkin gayrimenkul 

kiralama sözleşmeleri döviz cinsinden 

yahut dövize endeksli olarak 

düzenlenebilir. 

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 

sözleşmelerin imzalandığı tarafların 

üçüncü taraflarla akdedeceği veya 

bahsi geçen projeler çerçevesinde 

akdedilecek, gayrimenkul kiralan 

sözleşmeleri döviz cinsinden yahut 

dövize endeksli olarak düzenlenebilir. 
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II- MENKUL (TAŞIT) SATIŞ  VE KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ 

 Kısıtlama  İstisnai Haller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taşıtlara konu satış ve kiralama 

sözleşmelerinde yer alan bedel ve diğer 

yükümlülüklerin TL olarak belirlenmesi 

gerekmektedir.  

Taşıtlar haricindeki menkul mallara (iş 

makineleri, emtia, mamul, ticari mali 

makine teçhizat vb gibi) ilişkin satış ve 

kiralama sözleşmelerinde yer alan bedel 

ve diğer yükümlülükler döviz cinsinden 

veya dövize endeksli belirlenebilir. 

13 Eylül 2018 tarihinden önce imzalanmış 

ve halen yürürlükte olan taşıt kiralama 

ve yolcu taşıma amaçlı ticari satış 

sözleşmeleri kapsamında düzenlenen 

faturalar/ödemeler sözleşme süreleri 

tamamlanıncaya kadar dövize/dövize 

endeksli olarak düzenlenebilir/ yapılabilir 

Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerinin taraf olacağı taşıtların satış 

veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler ile 

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, taşıt 

kiralama veya taşıt satışı sözleşmeleri 

döviz cinsinden veya dövize endeksli 

olarak düzenlenebilir.  

Türkiye’de yerleşik yolcu, yük veya posta 

taşıma faaliyetinde bulunan 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 yüzde elli hisse 

oranına sahip olduğu ortakların taraf 

olduğu taşıt kiralama veya taşıt 

sözleşmeleri döviz cinsinden 

düzenlenebilir.  
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III – İŞ AKİTLERİ (SÖZLEŞMELERİ) 

 Kısıtlama  İstisnai Haller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’deki yerleşik kişiler kendi 

aralarında akdedecekleri iş 

sözleşmelerini ve dolayısıyla yapılacak 

ödemeleri, TL olarak belirlemelidir.  

Yurtdışına gönderilen personelin ücreti 

ve diğer menfaatleri döviz cinsinden 

veya dövize endeksli belirlenebilir.  

Gemi adamlarının ücreti ve diğer 

menfaatleri döviz cinsinden veya döviz 

endeksli belirlenebilir.  

Türk vatandaşı olmayan, Türkiye’deki 

yerleşik yabancı uyruklu personelin 

ücreti ve diğer menfaatleri döviz 

cinsinden veya dövize endeksli 

belirlenebilir.  

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 

olarak taraf olduğu iş sözleşmelerinde, 

sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülükleri döviz cinsinden veya 

dövize endeksli olarak belirlenebilir. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerinin taraf olduğu iş sözleşmelerine 

dair yükümlülükler döviz cinsinden veya 

dövize endeksli olarak belirlenebilir.  
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IV – DANIŞMANLIK, ARACILIK VE TAŞIMACILIK DAHİL HİZMET SÖZLEŞMELERİ  

 Kısıtlama  İstisnai Haller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’deki yerleşik kişiler kendi 

aralarında akdedecekleri danışmanlık, 

aracılık ve taşımacılık dahil hizmet 

sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer 

ödeme yükümlülükleri TL olarak 

belirlenmelidir.   

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile 

vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin 

taraf oldukları hizmet sözleşmeleri,  

İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan 

satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı 

hizmet ve faaliyetler kapsamında 

yapılan hizmet sözleşmeleri 

Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında 

gerçekleştirecekleri faaliyetler 

kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri, 

Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi 

aralarında akdedecekleri, Türkiye’de 

başlayıp yurt dışında sonlanan ve yurt 

dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan 

hizmet sözleşmeleri, 

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 şirketlerin hizmet alan olarak 

taraf olduğu hizmet sözleşmeleri,   

 Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerinin taraf olduğu hizmet 

sözleşmeleri, 

 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 

imzalandığı tarafların üçüncü taraflarla 

akdedeceği veya bahsi geçen projeler 

çerçevesinde akdedilecek hizmet 

sözleşmeleri.  
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V- ESER SÖZLEŞMELERİ 

 Kısıtlama  İstisnai Haller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve 

bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer 

ödeme yükümlülükleri TL olarak 

belirlenmelidir.   

Döviz cinsinden maliyet içeren eser 

sözleşmeleri, döviz cinsinden yahut 

dövize endeksli olarak belirlenebilir. 

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, eser 

sözleşmeleri döviz cinsinden 

düzenlenebilir.  

Türkiye’de yerleşik yolcu, yük veya posta 

taşıma faaliyetinde bulunan 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 

yetkilendiren 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 yüzde elli hisse 

oranına sahip olduğu ortaklıkların taraf 

olduğu eser sözleşmeleri döviz cinsinden 

belirlenebilir.  

Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerinin taraf olduğu eser 

sözleşmeleri döviz cinsinden belirlenebilir.  

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

VI- FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMELERİ 

 Kısıtlama  İstisnai Haller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taşıt ve gayrimenkule ilişkin finansal 

kiralama (leasing) sözleşmelerinde 

sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülükleri TL olarak belirlenmelidir. 

Taşıt ve gayrimenkul dışındaki finansal 

kiralama sözleşmeleri döviz cinsinden 

yahut dövize endeksli olarak 

belirlenebilir. 

32 sayılı Karar’ın 17 ve 17/A maddeleri 

kapsamında yapılacak finansal kiralama 

(leasing) sözleşmelerine ilişkin bedellerin 

döviz cinsinden kararlaştırılması 

mümkündür.  

13 Eylül 2018 tarihinden önce imzalanmış 

ve halen yürürlükte olan menkul (taşıt) 

ve gayrimenkul finansal kiralama 

sözleşmeleri kapsamında düzenlenen 

faturalar / ödemeler sözleşme süreleri 

tamamlanıncaya kadar döviz cinsinden 

/ dövize endeksli olarak düzenlenebilir / 

yapılabilir. 

4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi sicili 

Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunda tanımlanan gemilere 

ilişkin finansal kiralama (leasing) 

sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve 

bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer 

ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden 

veya dövize endeksli olarak 

kararlaştırılması mümkündür. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf 

olduğu döviz 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, finansal 

kiralama (leasing) sözleşmeleri döviz 

cinsinden belirlenebilir. 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerinin taraf olduğu finansal 

kiralama sözleşmeleri kapsamında 

dövizli veya dövize endeksli sözleşme ve 

ödeme yapabilmek mümkündür.  
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VII- YAZILIM VE DONANIMLARA AİT LİSANS, SATIŞ VE HİZMET SÖZLEŞMELERİ  

 Kısıtlama  İstisnai Haller 

Yurt içinde üretilen yazılımlara ilişkin satış 

sözleşmesi ile yine yurt içinde üretilen 

yazılım ve donanımlara ilişkin lisans ve 

hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedeli 

ve bu sözleşmelerden kaynaklanan 

diğer ödeme yükümlülükleri TL olarak 

belirlenmelidir. 

Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi aralarında 

akdedecekleri, bilişim teknolojileri kapsamında 

yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış 

sözleşmelerinde ve yine yurt dışında üretilen 

donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet 

sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize 

endeksli olarak belirlenebilir.  

 


