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Değerli Müşterimiz; 

 

          Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmelerden “Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin tebliğde(DÖVİZLİ İŞLEMLER) değişiklik 

yapılmış ve bu konu 08.10.2018 tarih ve 2018/79 sayılı ile 11.10.2018 tarih ve 2018/80 

sayılı Özet Bültenlerimizde yer almıştır. 

Bu defa anılan tebliğde(2018-32/52) değişiklik yapılarak Resmi Gazetede 

yayımlanmış olup söz konusu tebliğ ile getirilen son düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 

(16.11.2018 tarih ve 30597 sayılı R.G) 

1. Döviz Cinsinden Sözleşmelere İlişkin Kısıtlamalara ve İstisna Hallere İlişkin Son 

Düzenlemeler 

          Bilindiği üzere 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Kararda (ilerleyen bölümlerde “32 Sayılı Karar” olarak anılacaktır) 

önemli değişiklikler yapılmıştır. Anılan Cumhurbaşkanı Kararı 13 Eylül 2018 tarihinde 

yürürlüğe girmiş olup, yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir. (13.09.2018 tarih ve 30534 

sayılı R.G.) 

 

-Türkiye’de yerleşik kişilerin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen haller 

dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama 

dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser 

sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülükleri (örneğin cezai şartlar, teminatlar, depozito vs.) döviz cinsinden veya 

dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz (32 Sayılı Kararın 4/g maddesi).  

 

  -Yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden zikredilmiş bedellerin {gerek 

sözleşme bedelinin, gerekse de sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerinin}, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen haller dışında, Türk parası 

olarak taraflarca 30 gün içinde (13 Ekim 2018 tarihine kadar) yeniden belirlenmesi 

gerekmektedir (32 Sayılı Kararın Geçici 8. Maddesi).  

 

-Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, getirilen kısıtlamaları ve istisna halleri 

düzenleyen, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ 

No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Tebliğ No: 2018-32/51) (ilerleyen 

bölümlerde “eski Tebliğ” olarak anılacaktır) Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Anılan 

düzenlemelere ilişkin detaylı açıklamalarımız, Özet Bültenlerimizde yer almaktadır. 

(06.10.2018 tarih ve 30557 sayılı R.G.) 

 

16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de, Türk Parası Kıymetini 

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

Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52) (ilerleyen bölümlerde “yeni Tebliğ” 

yahut “Tebliğ” olarak anılacaktır) yayımlanmıştır.  

 

          Söz konusu yeni Tebliğ ile döviz cinsinden veya dövize endeksli düzenlenebilecek 

yahut kısıtlama getirilen sözleşmelere ilişkin olarak tekrardan düzenlemeler yapılmıştır. 
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Anılan yeni düzenlemelerin bir kısmı, eski Tebliğ’de yapılan düzenlemelerin bazı 

bölümlerini aynen içermektedir.  

Yapılan düzenlemeler genel olarak incelendiğinde, döviz cinsinden yahut 

dövize endeksli olarak düzenlenmesi mümkün olan sözleşmelerin kapsamının, eski 

Tebliğdeki düzenlemelere göre genişletildiği görülmektedir.  

 

          Anılan Tebliğ (yeni Tebliğ) kapsamında yapılan tüm düzenlemelere (eski 

Tebliğ’de yapılan açıklamaları tekrarlayan ilgili düzenlemeler dâhil) ayrıntılı olarak yer 

verilmiştir. Dolayısıyla, 32 sayılı Karar kapsamında döviz cinsinden sözleşmelere ilişkin 

kısıtlamalar ve istisnai hallere ilişkin düzenlemeler nedeniyle bu Özel Bültenimizin 

dikkate alınması gerekir.  

 

          Ayrıca Özel Bültenimizin ekinde, Tebliğ kapsamında yapılan düzenlemelere dair 

özet tabloya yer verilmiştir.  

 

2. Türkiye’de Yerleşik Kişi Tanımı 

 

          85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Türkiye’de yerleşik kişiler kendi 

aralarında yaptıkları sözleşmelerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen haller 

dışında, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirleyemeyecektir.  

 

         32 Sayılı Karar uyarınca, Türkiye'de yerleşik kişiler, yurtdışında işçi, serbest meslek 

ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan 

gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.  

 

          Tebliğ’de, yukarıdaki yerleşik tanımına giriyor olmasına rağmen diğer istisnalara 

ilaveten; 

         -Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin alıcı veya 

kiracı sıfatıyla taraf oldukları gayrimenkul kiralama, gayrimenkul satış, iş ve hizmet 

sözleşmeleri,  

 

(Eski Tebliğde yapılan düzenlemeler uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile 

vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları gayrimenkul kiralama veya 

gayrimenkul satış sözleşmelerinin döviz cinsinden yahut dövize endeksli olarak 

düzenlenmesi mümkün değildi.  

 

Yine eski Tebliğde yapılan düzenlemeler uyarınca, söz konusu yerleşik kişilerin taraf 

oldukları gayrimenkul kiralama veya gayrimenkul satış sözleşmelerinin döviz cinsinden 

yahut dövize endeksli olarak düzenlenmesi mümkün değildi.  

 

Eski Tebliğde, söz konusu kişilerin gerek vereceği hizmetlere, gerekse de alacakları 

hizmetlere konu sözleşmeler döviz cinsinden belirlenebiliyorken, yeni Tebliğ uyarınca 

sadece alacakları hizmetlere konu sözleşmeler döviz cinsinden belirlenebilir hale 

getirilmiştir.) 

 

         -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 
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kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları 

gayrimenkul kiralama, gayrimenkul satış sözleşmeleri ile işveren veya hizmet alan olarak 

taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmeleri,  

 

kapsam dışı tutulmuştur.  

 

          Diğer taraftan, 32 Sayılı Karar kapsamında yerleşik kişi sayılmamasına rağmen, 

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 şirketler 32 sayılı Karar’ın döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme 

düzenlenmesini kısıtlayan ilgili maddelerinin uygulanmasında, Türkiye’de yerleşik 

olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.  

 

           Ancak, söz konusu şirketlerin taraf olacağı sözleşmenin yurt dışında ifa edilmesi 

durumunda, anılan düzenleme uygulanmaz.  

 

3. Kısıtlama Kapsamına Giren Sözleşmeler 

 

           Sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülükleri, döviz cinsinden veya döviz endeksli olarak kararlaştırılmayacak 

sözleşmeler, Kararda aşağıdaki şekilde sayılmıştır. 

 

          -Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilecek menkul ve gayrimenkul alım 

satım sözleşmeleri,  

 

          -Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilecek menkul ve gayrimenkul kiralama 

sözleşmeleri,  

 

          -Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilecek taşıtlara ve gayrimenkullere konu 

finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri,  

 

          -Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilecek iş sözleşmeleri,  

 

          -Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilecek hizmet sözleşmeleri,  

 

          -Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilecek eser sözleşmeleri.  

 

          Yukarıda sayılmayan sözleşmeler dövizli işlem yasağının kapsamına 

girmemektedir.  

 

          Diğer taraftan, yukarıdaki sözleşme türleri arasında yer almayan sözleşmelerin, 

örneğin Borçlar Kanunun’da düzenlenmiş olan ödünç, kefalet, vekâlet, yayım gibi 

sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenebileceği 

görüşündeyiz.  

 

          Tebliğde, türüne veya tarafına göre bazı sözleşmeler için istisnalar getirilmiştir. Bu 

istisnalara aşağıda detaylı bir şekilde yer verilecektir.  
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          Tebliğde, kapsama ilişkin yapılan düzenlemelerden dikkat çekenler aşağıdaki 

gibidir. 

         -Kararda, kapsama giren gayrimenkullerle ilgili herhangi bir belirleme yapılmamış 

olmasına rağmen Tebliğde, konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve 

çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve 

bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya 

dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı belirtilmiştir.  

 

         -Kararda, hizmet sözleşmelerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı için 

hizmet sözleşmelerinden, Borçlar Kanunun’da düzenlenen hizmet sözleşmeleri 

anlaşılmaktaydı.  

 

Tebliğde, “danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil” ibaresine yer verilerek, 

hizmet sözleşmelerinde kapsamın geniş olduğu ifade edilmiştir.  

 

4. Gayrimenkul Satış ve Kiralama Sözleşmeleri 

 

          Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin kendi aralarında akdedecekleri konusu 

yurtiçindeki gayrimenkul olan satış ve kiralama sözleşmelerinde yer alan bedel ve diğer 

yükümlülüklerin, aşağıda belirtilen istisnai haller haricinde, TL olarak belirlenmesi 

gerekmektedir. 

         Anılan kısıtlama Türkiye’de yerleşik kişilerin aralarında yapacakları sözleşmelere 

ilişkindir. Dolayısıyla, yurtdışında yerleşik yabancı bir vatandaşın (örneğin İngiltere’de 

yerleşik bir İngiliz vatandaşının) Türkiye’de sahip olduğu bir gayrimenkule dair satış veya 

kira sözleşmesi, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenebilir.  

 

         Tebliğ’de “gayrimenkul” olarak belirtilen varlıklar 4721 sayılı Türk Medenî 

Kanununda “taşınmaz” olarak adlandırılmıştır. Söz konusu Kanun uyarınca tapu siciline 

taşınmaz olarak şunlar kaydedilir. 

 

a) Arazi,  

 

b) Bağımsız ve sürekli haklar, 

 

(Süresiz veya en az otuz yıl süreli olan ve tasarrufları kısıtlanmayan ve izne tâbi 

kılınmayan bağımsız ve sürekli irtifak hakları, hak sahibinin yazılı istemi üzerine tapu 

kütüğünün ayrı bir sayfasına taşınmaz olarak tescil edilir.) 

 

c) Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler.  

 

Eski Tebliğ’de, gayrimenkul satışı ve gayrimenkul kiralanmasına dair sözleşmeler 

için getirilen kısıtlamada, herhangi bir istisnai düzenlemeye yer verilmemişti.  

 

Ancak yeni Tebliğ uyarınca aşağıda belirtilen sözleşmelerin, döviz cinsinden 

yahut dövize endeksli olarak belirlenmesi mümkündür. 

 

         -Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin alıcı veya 

satıcı olarak taraf oldukları gayrimenkul kiralama veya gayrimenkul satış sözleşmeleri,  
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         -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 alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları 

gayrimenkul kiralama veya gayrimenkul satış sözleşmeleri,  

 

         -Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla 

kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmeleri,  

 

         -Gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasına ilişkin gayrimenkul kiralama 

sözleşmeleri,  

 

         -Gayrimenkullere ilişkin olarak, 13 Eylül 2018 tarihinden önce düzenlenen finansal 

kiralama 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 imzaladığı tarafların üçüncü taraflarla akdedeceği 

veya bahsi geçen projeler çerçevesinde akdedilecek, gayrimenkul kiralama 

sözleşmeleri.  

 

          Diğer taraftan, gayrimenkullerin satışına yahut kiralanmasına ilişkin olarak, 13 Eylül 

2018 tarihinden önce düzenlenen ve halen yürürlükte olan döviz cinsinden yahut 

dövize endeksli sözleşmelerin, 13 Ekim 2018 tarihine kadar Türk Lirasına çevrilmesi 

gerekmektedir. Söz konusu kısıtlamayla ilgili olarak Tebliğ’de yapılan düzenlemeler, 

aşağıdaki bölümlerde detaylı olarak açıklanmıştır.  

 

5. Menkul Satış ve Kiralama Sözleşmeleri 

 

         Tebliğ uyarınca, Türkiye’deki yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin kendi aralarında 

akdedecekleri, taşıt dışında kalan tüm menkullere (emtia, mamul, ticari mal, makine 

teçhizat vb.) ilişkin satış ve kiralama sözleşmelerinde yer alan bedel ve diğer 

yükümlülükler, döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenebilir.  

 

         Dolayısıyla, taşıtlar dışında kalan tüm menkullerin satışı yahut kiralanmasında 

herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak, taşıtların satış veya kiralanmasına 

ilişkin sözleşmelerde yer alan bedel ve ilgili diğer yükümlülüklerin, TL cinsinden 

belirlenmesi gerekmektedir.  

 

         Eski Tebliğ’de yer alan düzenlemeler uyarınca, iş makinelerinin satışı veya 

kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin döviz cinsinden yahut dövize endeksli olarak 

yapılması mümkün değildi. Ancak yeni Tebliğ ile birlikte, iş makinelerinin satışı veya 

kiralanmasına ilişkin sözleşmeler döviz cinsinden yahut dövize endeksli olarak 

yapılabilir.  
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          Diğer taraftan aşağıda belirtilen hallerde, taşıt kiralama veya taşıt satışına ilişkin 

sözleşmeler döviz cinsinden yahut dövize endeksli olarak belirlenebilir. 

         -13 Eylül 2018 tarihinden önce akdedilmiş bulunan, taşıt kiralama ve yolcu taşıma 

amaçlı ticari taşıt satış sözleşmeleri, (13 Eylül 2018 tarihinden önce düzenlenmiş olan 

yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış sözleşmelerine ilişkin istisna düzenlemesi yeni Tebliğ 

ile getirilmiştir.)  

 

         -Taşıtlara ilişkin olarak, 13 Eylül 2018 tarihinden önce düzenlenen finansal kiralama 

sözleşmeleri,  

 

         -Kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerinin taraf olduğu taşıt kiralama veya taşıt satışı sözleşmeleri,  

 

         -Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli 

ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası antlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek 

olan projeler dâhilinde; yükleniciler veya görevli şirketlerin ve bunların sözleşme 

imzaladığı tarafların üçüncü taraflarla akdedeceği veya bahsi geçen projeler 

çerçevesinde akdedilecek, taşıt kiralama veya taşıt satışı sözleşmeleri,  

 

(Eski Tebliğ’de sadece yükleniciler açısından geçerli olan istisna düzenlemesi, yeni 

Tebliğ ile yüklenicilerin yanı sıra görevli şirketlerin ve bunların sözleşme imzaladığı 

tarafların üçüncü taraflarla düzenleyeceği sözleşmeleri de kapsayacak şekilde 

genişletilmiştir.) 

 

         -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 ortaklıkların taraf olduğu 

taşıt kiralama veya taşıt satışı sözleşmeleri.  

 

          Yukarıda belirtildiği üzere, 13 Eylül 2018 tarihinden önce imzalanmış ve halen 

yürürlükte olan taşıt kiralama sözleşmeleri ile yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış 

sözleşmeleri kapsamında düzenlenen faturalar/ödemeler sözleşme süreleri 

tamamlanıncaya kadar döviz cinsinden/dövize endeksli olarak düzenlenebilir/ 

yapılabilir.  

 

6. İş Akitleri(Sözleşmeleri) 

 

          Tebliğ uyarınca, Türkiye’deki yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri iş 

sözleşmelerini ve dolayısıyla yapılacak ödemeleri, aşağıda belirtilen istisnai haller 

haricinde, TL olarak belirlemelidir.  

 

         -Yurtdışına gönderilen personelin ücreti ve diğer menfaatleri döviz cinsinden veya 

dövize endeksli olarak belirlenebilir.  
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         -Gemi adamlarının taraf olduğu iş sözleşmelerinde, ücreti ve diğer menfaatleri 

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenebilir.  

(Gemi adamlarına tanınan istisna yeni Tebliğ ile getirilmiştir. Diğer taraftan, eski 

Tebliğde de gemi adamlarının yurt dışında yapacakları hizmetlere konu ücretler döviz 

cinsinden belirlenebiliyordu.) 

 

         -Türk vatandaşı olmayan, Türkiye’deki yerleşik yabancı uyruklu personelin ücreti 

ve diğer menfaatleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 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.  

 

7. Danışmanlık, Aracılık ve Taşımacılık Dahil Hizmet Sözleşmeleri 

 

          Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri, aşağıda belirtilenler 

dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil 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 (Örneğin; Türkiye’de mukim bir 

danışmanlık şirketinden ihracat işlemlerine konusunda danışmanlık alınması 

durumunda bedel döviz cinsinden/ dövize endeksli belirlenebilir.),  

 

         -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 veya yurt dışında 

başlayıp, yurtdışında sonlanan hizmet sözleşmeleri (Örneğin; gerek ihraç, gerekse de 

ithalat mallarına ilişkin olarak verilen uluslararası taşımacılık faaliyetleri ile bu faaliyetlere 

ilişkin organizatörlük hizmetlerine konu sözleşmeler döviz cinsinden yahut dövize 

endeksli olarak yapılabilir),  

 

(Eski Tebliğde yalnızca elektronik haberleşme ile ilgili hizmet sözleşmeleri istisna 

kapsamına dâhil iken yeni Tebliğ ile birlikte ilgili tüm hizmet sözleşmeleri kapsama 

alınmıştır.)  
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         -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 dâhilinde; yükleniciler veya görevli şirketlerin ve bunların sözleşme 

imzaladığı tarafların üçüncü taraflarla akdedeceği veya bahsi geçen projeler 

çerçevesinde akdedilecek hizmet sözleşmeleri,  

 

(Eski Tebliğ’de sadece yükleniciler açısından geçerli olan istisna düzenlemesi, yeni 

Tebliğ ile yüklenicilerin yanı sıra görevli şirketlerin ve bunların sözleşme imzaladığı 

tarafların üçüncü taraflarla düzenleyeceği sözleşmeleri de kapsayacak şekilde 

genişletilmiştir.) 

 

           -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 ortaklıkların taraf olduğu 

hizmet sözleşmeleri, 

 

döviz cinsinden yahut dövize endeksli olarak belirlenebilir.  

 

          Ayrıca, 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 hizmet alan olarak taraf olduğu 

hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer 

ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması 

mümkündür.  

 

          Diğer taraftan eski Tebliğde, söz konusu kişilerin gerek vereceği hizmetlere, 

gerekse alacakları hizmetlere konu sözleşmeler döviz cinsinden belirlenebiliyorken, yeni 

Tebliğ uyarınca sadece alacakları hizmetlere konu sözleşmeler döviz cinsinden 

belirlenebilir.  

 

8. Finansal Kiralama(Leasing) Sözleşmeleri 

 

          Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri, aşağıda belirtilenler 

dışında kalan, taşıt ve gayrimenkullere ilişkin finansal kiralama sözleşmelerinde, 

sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri TL 

olarak belirlenmelidir. Ayrıca belirtmek isteriz ki, 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. 

Buna göre, 32 sayılı Karar’ın 17 veya 17/A maddesinde yer alan şartları sağlayan 
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Türkiye’deki yerleşik kişilerin taraf olacakları finansal kiralama (leasing) sözleşmelerine 

ait bedeller, dövize endeksli olarak belirlenebilir.  

         -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.  

 

         -Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerinin taraf olduğu finansal kiralama sözleşmelerinde de bedelin döviz veya 

dövize endeksli belirlenmesi mümkündür.  

 

         -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 cinsinden veya dövize endeksli 

ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası antlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek 

olan projeler dâhilinde; 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.  

 

(Eski Tebliğ’de sadece yükleniciler açısından geçerli olan istisna düzenlemesi, yeni 

Tebliğ ile yüklenicilerin yanı sıra görevli şirketlerin ve bunların sözleşme imzaladığı 

tarafların üçüncü taraflarla düzenleyeceği sözleşmeleri de kapsayacak şekilde 

genişletilmiştir.) 

 

9. Eser Sözleşmeleri 

 

           Eser sözleşmeleri, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun 

karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşme türüdür (Borçlar Kanunu md. 470). 

Örneğin taahhüt kapsamında yapılan inşaat, makine/teçhizat, tesis vb. sözleşmeler, 

eser sözleşmesidir.  

 

          Ancak, eser sözleşmelerinin kapsamına Tebliğ’de yer verilmemiştir. Dolayısıyla, 

sadece inşaat işlerini içermeyen eser sözleşmelerinin kapsamının, 32 sayılı Karar 

çerçevesinde ne şekilde dikkate alınacağına ve yorumlanacağına ilişkin olarak Hazine 

ve Maliye Bakanlığı’nın bir açıklama ve düzenleme yapması önem arz etmektedir.  

 

          Tebliğ uyarınca, aşağıda belirtilen haller haricinde, eser sözleşmelerinde 

sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz 

cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemez.  

 

         -Döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmeleri, döviz cinsiden yahut dövize 

endeksli olarak belirlenebilir. Eski Tebliğde bu yönde bir düzenleme bulunmamaktaydı. 

Diğer taraftan, döviz cinsinden maliyetlerin ne şekilde belirleneceğine veya toplam 

maliyetler içindeki payına dair bir ayırım yapılmamış bulunmaktadır.  
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         -Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli 

ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası antlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek 

olan projeler dâhilinde; yükleniciler veya görevli şirketlerin ve bunların sözleşme 

imzaladığı tarafların üçüncü taraflarla akdedeceği veya bahsi geçen projeler 

çerçevesinde akdedilecek, eser sözleşmeleri döviz cinsinden düzenlenebilir.  

 

          Eski Tebliğ’de sadece yüklenicilerin taraf olduğu sözleşmeler yönünden istisna 

getirilmişken, yeni Tebliğ ile istisnanın kapsamı genişletilip, yüklenicilerin yanı sıra 

görevli şirketlerin ve bunların sözleşme imzaladığı tarafların üçüncü taraflarla 

düzenleyeceği eser sözleşmeleri de döviz cinsinden yapılabilir.  

 

         -Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerinin taraf olduğu eser sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya 

dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.  

 

         -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 ortaklıkların taraf olduğu 

eser sözleşmeleri döviz cinsinden belirlenebilir.  

 

10. Yazılım ve Donanımlara Ait Lisans, Satış ve Hizmet Sözleşmeleri 

 

          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. 

  

          Buna göre yurtiçinde üretilen yazılım ve donanımlara ilişkin yukarıda belirtilen 

sözleşmelere konu bedellerin ve ilgili diğer yükümlülüklerin TL olarak belirlenmesi gerekir. 

11. Havayolu Hizmetleri 

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 ortaklıkların Türkiye’de 

yerleşik kişilerle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren gayrimenkul satış, 

gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri haricindeki sözleşmeleri akdetmeleri 

mümkündür.  
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12. İhraç Olunan Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Düzenlemeler 

 

           Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak yapılan düzenlemeler 

çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının (yabancı sermaye piyasası araçları ve 

depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu payları da dâhil olmak üzere) döviz cinsinden 

oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülüklerin döviz 

cinsinden kararlaştırılması mümkündür.  

 

13. Döviz Cinsinden Belirlenebilecek Diğer Sözleşmeler 

 

          Tebliğ uyarınca; 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan 

sözleşmelerde sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması 

mümkündür.  

 

          Bu işlemlerle ilgili olarak bankaların taraf olduğu sözleşmelerde, sözleşme 

bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz 

cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.  

 

14. Önemli Diğer Hususlar 

 

          Uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere 

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

de, dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirilmektedir.  

 

          Buna göre, Tebliğ uyarınca döviz yahut dövize endeksli olarak düzenlenemeyen 

sözleşmelere (örneğin gayrimenkullerin kiralanmasına & satılmasına ilişkin sözleşmeler) 

konu yükümlülükler, altına yahut farklı bir kıymetli madene göre de 

belirlenemeyecektir.  

 

          Diğer taraftan, taşımacılık faaliyetlerine ilişkin hizmet sözleşmelerinde akaryakıt 

fiyatlarına endeksleme yapılması mümkündür. Söz konusu istisna düzenlemesi yeni 

Tebliğ ile getirilmiş olup, kastedilen taşımacılık faaliyeti ise yurt içi taşımacılık faaliyetidir.  

          Buna göre; gerek ihraç, gerekse de ithalat mallarına ilişkin olarak verilen 

uluslararası taşımacılık faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin organizatörlük hizmetlerine 

konu sözleşmeler döviz cinsinden yahut dövize endeksli olarak düzenlenebilir.  

          Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayan sözleşmeler 

kapsamında düzenlenecek kıymetli evraklarda yer alan bedellerin de döviz cinsinden 

veya dövize endeksli belirlenmesi mümkün değildir.  

 

          Dolayısıyla, Tebliğ uyarınca döviz cinsinden düzenlenmesi mümkün olmayan bir 

sözleşmeye dair sözleşme bedeli için (örneğin gayrimenkul satışına & kirasına ilişkin), 

döviz cinsinden çek–poliçe–bono düzenlenemeyecektir. Bu kapsamda verilecek 

kıymetli evrakların da, Türk Lirası cinsinden düzenlenmesi gerekir.  
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          Yeni Tebliğ uyarınca, 13 Eylül 2018 tarihinde önce düzenlenmiş ve dolaşıma 

girmiş bulunan bu kapsamdaki kıymetli evraklar anılan geçici madde hükmünden 

istisnadır. Buna göre, 13 Eylül 2018 tarihinden önce döviz cinsinden verilmiş olan çek, 

senet, bono gibi kıymetli evrakların Türk Lirası cinsinden yeniden düzenlenmesine 

gerek olmadığı hususu açıklığa kavuşturulmuştur.  

 

          Döviz kredileri ve sigorta sözleşmeleri; Bakanlığın Sıkça Sorulan Sorulara İlişkin 

açıklamasında, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılması mümkün 

olmayan sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinden birinin sigorta 

sözleşmesi olması durumunda bu sigorta sözleşmesinin döviz cinsinden veya döviz 

endeksli olarak yapılması mümkün olmayacağı belirtilmiştir.  

 

          Diğer taraftan Bakanlığın Sıkça Sorulan Sorulara İlişkin açıklamasında, döviz 

cinsinden sözleşme düzenlenebilmesine ilişkin istisnanın yalnızca sözleşmenin bir 

tarafına (örneğin serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgede faaliyet 

gösteren şirkete) tanınmışsa ve istisna tanınan taraf (örneğimizde serbest bölgedeki söz 

konusu şirket) sözleşmeyi döviz ya da dövize endeksli olarak devam ettirme hakkını 

kullanmak istemiyorsa sözleşme bedelinin TL’ye çevrilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

 

          Ancak istisna taraflardan birine değil de sözleşme türüne genel olarak tanınmışsa 

sözleşme bedelinin TL’ye dönmesi için her iki tarafın da mutabakatı gerekir, tek bir 

tarafın istemesi yeterli değildir.  

 

15. Yürürlükte Olan Sözleşmelere İlişkin Düzenlemeler 

 

            13 Eylül 2018 tarihinden önce düzenlenmiş olup, halen yürürlükte olan 

sözleşmelerde döviz cinsinden zikredilmiş bedellerin {gerek sözleşme bedelinin, gerekse 

de sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin}, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nca belirlenen ve yukarıda açıklanan döviz veya dövize endeksli olabilecek 

haller dışında, Türk parası olarak taraflarca 13 Ekim 2018 tarihine kadar yeniden 

belirlenmesi gerekmektedir. 

          Döviz cinsinden yahut dövize endeksli olarak düzenlenmiş yürürlükteki 

sözleşmelerin, Türk parası olarak yeniden düzenlenmesinde tarafların mutabakata 

varmaları esastır. Mutabakat halinde TL olarak belirlenen yeni bedeller geçerlidir. Bu 

belirlemede herhangi bir kura itibar edilebileceği gibi kurdan bağımsız olarak yeniden 

bir bedel de belirlenebilir. Keza belirlenen TL bedelin, Tebliğe aykırı olmamak kaydıyla, 

hangi esaslarla ve hangi sürelerle revize edileceği de serbestçe kararlaştırılabilir.  

 

          Ancak, taraflarca Türk parası olarak belirleme konusunda mutabakata 

varılamazsa;  

 

         -Dövizli bedelin 02.01.2018 tarihinde belirlenen Merkez Bankası efektif satış kuru 

kullanılarak hesaplanan Türk parası cinsinden karşılığının 02.01.2018 tarihinden 

bedellerin yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için 

belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması 

suretiyle belirlenir.  
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         -Buna göre, gerek 02.01.2018 tarihinden önce gerekse 02.01.2018 - 13.09.2018 

tarihleri arasında (örneğin 21.07.2018 tarihinde) döviz cinsinden ve dövize endeksli 

olarak düzenlenen sözleşmelerin TL’ye çevrilmesinde 02.01.2018 tarihli Merkez Bankası 

efektif satış kuru esas alınacaktır.  

 

          02.01.2018 tarihi itibariyle Merkez Bankasınca ilan edilen USD efektif satış kuru 

3,7776 TL, EURO efektif satış kuru ise 4,5525 TL tutarındadır. Dolayısıyla, sözleşmeler Türk 

parası cinsinden belirlenirken, USD ve EURO için anılan kurların esas alınması 

gerekmektedir. Diğer döviz türlerinde de ilgili dövizin 02.01.2018 tarihindeki TCMB efektif 

satış kuruna itibar edilecektir.  

 

         -Yeni bedelin Ekim 2018 başından itibaren geçerli olmak üzere 02.01.2018 

kurlarıyla TL’na çevrilmesi durumunda, bu endekslemenin Aralık 2017/Aralık-2018/Eylül 

endeksleri arasındaki artış oranı dikkate alınarak yapılması gerekir. Bakanlığın Sıkça 

Sorulan Sorulara İlişkin Açıklamasında, TÜFE hesaplamaları yapılırken bileşik hesaplama 

yönteminin kullanılması gerektiği belirtilmiştir.  

 

(Bakanlığın Sıkça Sorulan Sorulara İlişkin Açıklamasında, ilk önce TÜFE hesaplamaları 

yapılırken bileşik değil basit hesaplama yönteminin esas alınması gerektiği belirtilmişti. 

Buna göre, Ocak – Eylül 2018 dönemi aylık TÜFE değişim oranlarının basit toplamını % 

17,99 olarak hesaplanıyordu. Ancak Bakanlık daha sonra görüşünü değiştirerek, ilgili 

TÜFE artışı hesaplanırken, basit hesaplama yönteminin değil bileşik hesaplama 

yönteminin uygulanması gerektiğini açıklamıştır. Buna göre, Ocak–Eylül 2018 dönemi 

aylık TÜFE değişim oranı % 19,37 olarak hesaplanmaktadır.) 

 

         -Bakanlığın Sıkça Sorulan Sorulara İlişkin Açıklamasında, hesaplamalarda TÜFE 

oranının kısten uygulanmayacağı belirtilmiştir.  

 

ÖRNEK:1-2017 yılının Aralık ayı ile 2018 yılının Eylül ayı için TÜFE endeksleri sırasıyla 327,41 

ve 390,84 olarak ilan edilmiştir. Buna göre, 13 Eylül 2018 tarihinden önce düzenlenmiş 

olup, halen yürürlükte olan döviz cinsinden sözleşmelerden, Tebliğ kapsamında 13 Ekim 

2018 tarihine kadar Türk parasına çevrilmesi gerekenler için mutabakat sağlanamadığı 

durumda Ekim başı itibariyle uygulanması gereken USD kuru {(390,84/327,41) x 3,7776 

=} 4,5095 TL, EURO kuru ise {(390,84/327,41) x 4,5525 =} 5,4345 TL olarak 

hesaplanmaktadır.  

 

          Yeni belirleme yapılıncaya kadar olan sürede (yani 13.09.2018-13.10.2018 tarihleri 

arasında) döviz cinsinden gerçekleşmiş işlemlerin geçerli olması gerektiğini 

düşünüyoruz. Bu nedenle, şayet taraflar mutabık ise, Ekim başı itibariyle döviz cinsinden 

fatura edilmiş bedeller geçerli kabul edilerek, 13 Ekim 2018 tarihine kadar, Kasım 

başından geçerli olmak üzere TL’ye dönüşümün sağlanabileceğini düşünüyoruz.  

 

         Tebliğ uyarınca, 13.09.2018 tarihinden önce düzenlenip, halen hükmü devam 

eden konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde döviz veya dövize endeksli olarak 

belirlenen bedeller iki yıllık süre için Türk parası olarak taraflarca yeniden 

belirlenmelidir. Söz konusu taşınmazlar için, anlaşma sağlanmazsa, iki yıllık süre için 

geçerli olacak bir eskalasyon imkanı getirilmiştir. Diğer sözleşmelerde TL bedelin 

eskalasyonu ile ilgili düzenleme yapılmamış olup, bu konuda tarafların anlaşması 

esastır.  
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         Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde, 13.10.2018 tarihine kadar, yukarıda 

açıklandığı şekilde belirlenen TL tutar, kira yılının sonuna kadar değişmeksizin sabit 

olarak uygulanır. Bu tutar, taraflar yine anlaşamazsa, yeni kira döneminin başından 

itibaren 1 yıl süre ile uygulanmak üzere, belirleme tarihinden belirlemenin yapıldığı kira 

yılının sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat 

endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir.  

 

         Bu kira bir kira yılı boyunca değişmeksin uygulanır. Bir sonraki kira yılı Türk parası 

cinsinden kira bedeli ise, taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, önceki kira 

yılında geçerli olan kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği tüketici fiyat 

endeksi (TÜFE) yılık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir. Bu kira, 

(TL’ye dönüşümün 13.10.2018 tarihinde yapıldığı varsayımıyla) 13.10.2020 tarihini 

geçmemek üzere uygulanmaya devam eder. Çünkü Tebliğ ile yapılan eskalasyon 

düzenlemesi iki yıllık süre için geçerlidir. Bu süreden sonra tarafların mutabakatı esastır.  

 

         Bu açıklamalarımızı bir örnekle somutlaştıralım.  

 

ÖRNEK:2-2019 yılı Nisan başında kira yenileme dönemi olan ve 13.10.2018 tarihine 

kadar mutabakat sağlanamayan bir çatılı işyeri kiralamasında iki yıllık eskalasyon 

uygulaması şu şekilde yapılacaktır:  

 

1.Belirleme (TL’ye dönüş) 2 Ocak 2018 tarihinde belirlenen kur 13 Ekim 2018 tarihine 

kadar TÜFE ile endekslenerek belirlenir ve değişmeksizin ilk kira yenileme dönemi 

sonuna (yani 31.03.2019’a) kadar uygulanır.  

 

2. Belirleme: 1 Nisan 2019-31.3.2020 arası kira dönemi için sabit olarak uygulanacak 

kira, 13 Ekim 2018’den Mart 2019 sonuna kadar TÜFE ile endekslenerek belirlenir. Buna 

göre, 2018-Eylül / 2019-Mart TÜFE endeksleri arasındaki artış oranı dikkate alınarak, 1 

Nisan 2019-31.3.2020 arası kira dönemine ilişkin tutar belirlenir.  

 

3. Belirleme: 1.4.2020-13.10.2020 tarihine kadar olan dönem için sabit uygulanacak kira 

(1 Nisan 2019’dan Mart 2020 sonuna kadar TÜFE ile endekslenerek belirlenir.) ikinci yılın 

sonundan (13.10.2020’den) itibaren Tebliğin bu hükümleri devreden çıkar, tarafların 

anlaşmasına bağlı olarak sözleşme yürür. Anlaşma olmazsa yargı süreci başlar. İki yıl 

sonra kira dövize dönmez. Çünkü yasak kaldırılmadığı sürece dövizli sözleşme yasağı 

devam edecektir.  

 

          Bu arada yukarıda belirtilen iki yıllık sürenin, Ekim 2018 ayında yapılacak 

yenileme süresinden itibaren yeniden iki yıllık yeni bir sözleşme yapma mecburiyeti 

getirmediğini, bunun olsa olsa Ekim 2018 den itibaren kalan süresi iki yıldan fazla olan 

sözleşmelerin ilk iki yılı için geçerli olduğu, kalan süresi iki yıldan kısa olanlar için ise 

kalan süre ile sınırlı olabileceği görüşündeyiz.  

 

         Bu konularda Bakanlıkça yapılacak açıklamaların takip edilmesinde yarar 

bulunmaktadır. 

 

         Diğer taraftan, yürürlükte olan sözleşmelerin Türk Lirasına çevrilmesiyle ilgili olarak 

yukarıda açıklanan düzenlemeler, tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar için 

uygulanmaz.  
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         Ayrıca, gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında verilen döviz cinsinden 

depozitolar ve sözleşmelerin ifası kapsamında dolaşıma girmiş döviz cinsinden kıymetli 

evraklar yönünden yukarıda açıklanan kısıtlamalar uygulanmaz. Bir diğer ifadeyle, 

döviz cinsinden alınmış söz konusu depozitoların ve kıymetli evrakların Türk Lirası 

cinsinden yeniden düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.  

 

         Diğer yandan, eski Tebliğ’in uygulamada gereksiz yere tereddüt yaratan ve içerik 

itibariyle bir anlamı olmayan 25. maddesi de yeni Tebliğ’de yer almamıştır.  

 

          Saygılarımızla, 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 

 

 

 
  


