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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 14.09.2018 

         Sayı  : 2018/71 
 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

         

          Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

 -Türkiye’de Yerleşik Kişiler Arasında Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli 

Olarak Fiyat ve Ödeme Şekli Belirlenemeyeceğini ve Yürürlükteki Sözleşmelerdeki 

Döviz Cinsinden Olan Bedellerin TL Olarak Yeniden Tespitini Öngören Karar 

Yayımlanmıştır. 

 

 -Gecikme Zammı Oranı Aylık % 1,40’dan % 2’ye Çıkartılmıştır. (2018/62 Sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı) 

 

 -Tecil Faizi Oranı Yıllık % 12’den % 22’ye Çıkarılmıştır. (Tahsilat Genel Tebliği 

Seri:C No:3) 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri; 

 

1. Türkiye’de Yerleşik Kişiler Arasında Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak 

Fiyat ve Ödeme Şekli Belirlenemeyeceğini ve Yürürlükteki Sözleşmelerdeki 

Döviz Cinsinden Olan Bedellerin TL Olarak Yeniden Tespitini Öngören Karar 

Yayımlanmıştır. 

 

 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapılmasına 

dair karar, 12.09.2018 tarih ve 85 sayılı CB Kararı ile 13.09.2018 tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere yayımlanmıştır. Değişiklik yapılmasına dair Karar aşağıdaki gibidir. 

 

Madde 1- 07.08.1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4 

üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

 

  “g) Türkiye ‘de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi 

aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü 

menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme 

bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden 

veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.” 

 

Madde 2-Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
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  “Geçici Madde 8- Bu Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren 0tuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş 

yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, 

Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.” 

 

 Görüldüğü üzere Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen haller dışında; 

 

 Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılacak, 

 

 -Menkul ve gayrimenkul alım satımı, 

 

 -Taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, 

 

 -Leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde, 

 

sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz 

cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz. 

 

 Düzenleme Türkiye’de yerleşik olanların kendi aralarında yapılacak işlemi 

kapsamaktadır. Dolayısıyla alıcı veya satıcının yurt dışında yerleşik olması hali, Kararın 

kapsamı dışındadır.  

 

 Bu duruma göre sadece menkul ve gayrimenkul alım satımı ve kiralanması değil 

leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmeleri de döviz cinsinden ve döviz endeksli 

yapılamayacaktır. 

 

 Karardan her türlü mal alım-satımı ve hizmet ifasına ilişkin bedelin döviz veya 

dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı anlaşılmaktadır. Ancak konu tebliğ ve 

açıklamalarla netleşecektir. Bu durumun yanı sıra anılan iş ve işlemlere ilişkin belge 

düzeni de belirgin hale gelecektir. Müşavirliğimiz konuyla ilgili gelişmeleri yakınen takip 

etmektedir. İkincil düzenlemeler ve gerekli açıklamalar çerçevesinde Özet Bülten-

Duyuru şeklinde bilgilendirilmeler yapılacaktır.  

 

 Söz konusu uygulama 13.09.2018 tarihi itibariyle başlamıştır. Bu tarihten itibaren 

kapsam dahilinde yapılacak sözleşmeler, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 

düzenlenmeyecektir. 

 

 Ayrıca kapsam dahilinde yapılmış olan 13.09.2018 tarihi öncesine ait tüm 

sözleşmelerin döviz cinsinden belirlenmiş bedellerin Türk parası olarak taraflarca 30 gün 

içinde yeniden belirlenmesi gerekmektedir.  

 

 Mevcut düzenleme sadece 13.09.2018 tarihinden sonra yapılacak sözleşmeleri 

kapsamamaktadır. Düzenleme 13.09.2018 tarihinden önceki sözleşmeleri de 

kapsamaktadır. Düzenlenmiş olan önceki sözleşmeler, taraflarca yeniden 

belirleneceğinden karşımıza sözleşme hukuku ve sözleşmenin ilgili maddeleri 

gelecektir. Bu konuda Bakanlığın açıklamalarda bulunacağı düşünülmektedir. 
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 Önceki sözleşmelerde yapılacak iş ve işlemler, tarafların mutabakatı ve Türk 

parasının belirlenmesi için süre 30 gün olduğundan, bu sürenin dikkatli kullanılması ve 

sürecin yönetilmesi söz konusudur. Bu nedenle müşterilerimizin kapsam dahilindeki 

önceki sözleşmeleri belirlemeleri ve ön çalışma yapmak suretiyle karşılaşılabilecek 

muhtemel sorunların belirlenmesi ve çözüm yollarının buna göre üretilmesi 

gerekmektedir. 

 

 Diğer taraftan, bundan sonra yapılacak sözleşmelerde vade ve fiyat farkları gibi 

durumlar için Üfe ve Tüfe vb. oranların kullanılması beklenmektedir. 

 

2. Gecikme Zammı Oranı Aylık % 1,40’dan % 2’ye Çıkartılmıştır. (2018/62 Sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı) 

 

 Bilindiği üzere;  

 -6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51'inci 

maddesinde, amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına, vâdenin 

bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı gecikme zammı uygulanacağı, 

 -Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanacağı,  

hükme bağlanmıştır.  

 Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanması 

gerektiğinden, vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına vade tarihinden ödendiği 

tarihe kadar geçecek süre için uygulanacak gecikme zammı tam aylar için aylık 

esasa, ay kesirleri için ise günlük esasa göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalarda 

ödeme tarihi süreye dahil edilmekte, vade tarihi ise dahil edilmemektedir. 

2010/965 Sayılı Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden 

Belirlenmesine İlişkin Karar (RG.19.10.2010-27734) ile gecikme zammı oranı 19.10.2010 

tarihinden geçerli olmak üzere aylık % 1,40 olarak yeniden belirlenmişti.  

 Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden 

Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62) ile söz konusu gecikme zammı oranı, 

05.09.2018 tarihinden itibaren aylık %2 olarak belirlenmiştir.  

 Buna göre, vadesi 05.09.2018 tarihinden önce geldiği halde bu tarihe kadar 

ödenmemiş olan amme alacakları için bu tarihe kadar eski oranlar, bu tarihten itibaren 

aylık %2, 05.09.2018’den itibaren vadesi geldiği halde vadesinde ödenmeyen amme 

alacaklarına ise aylık % 2 oranı esas alınmak suretiyle gecikme zammı uygulanacaktır.  

 Diğer taraftan, VUK' nun 112/3 üncü maddesi gereğince gecikme faizi ve 371/5 

inci maddesi gereğince pişmanlık zammı oranı, gecikme zammı oranına bağlanmış 

olduğundan, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranları da 05.09.2018 tarihinden 

itibaren kendiliğinden aylık % 2’ye yükseltilmiştir. 
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3. Tecil Faizi Oranı Yıllık % 12’den % 22’ye Çıkarılmıştır. (Tahsilat Genel Tebliği Seri:C 

No:3) 

        62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 05.09.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 

gecikme zammı oranı aylık %1,40’tan %2’ye çıkarılmıştır. Söz konusu Tebliğ ile ayrıca, 

tecil faizi oranı 06.09.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %12’den %22’ye 

çıkarılmış bulunmaktadır.  

 

 Buna göre,  

 

 -06.09.2018 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil 

edilecek amme alacaklarına yıllık %22 oranında tecil faizi uygulanacaktır.  

 

 -Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil 

edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve 

tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun 

olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%12) 

uygulanması gerekmektedir.  

 

 -Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve 

talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması 

ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, 

bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı (%12), bu tarihten sonra 

ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %22 tecil faizi oranı uygulanacaktır.  

 

                  Saygılarımızla 

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


