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DÖVİZ CİNSİNDEN ve DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELERE 

İLİŞKİN TEBLİĞ HAKKINDA BÜLTEN 

 

13/09/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Korumu 

Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına 58 Sayılı Dair Cumhurbaşkanı Kararı” ile; 

 

 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 kararlaştırılamayacağı  

 

ve 

 

 Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, daha önce akdedilmiş yürürlükteki 

sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedellerin, Bakanlıkça belirlenen 

haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirleneceği 

 

Düzenlenmiş idi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili karar uyarınca hazırlanan tebliğ ile 

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 mülga 8 inci maddesi yeniden 

düzenlenmiştir. Bu çerçevede “dövizle sözleşme yasağı” kapsamında olan ve olmayan sözleşme tipleri 

belirlenmiştir.  

 

İlgili tebliğ uyarınca döviz sınırlamasına tabi sözleşmelere dair ofisimiz tarafından hazırlanan tablo 

aşağıdadır. Tablonun altında, tebliğin uygulama detayları sıralanmıştır. 

 

İlgili karar ve tebliğ hakkındaki sorularınız için ofisimizle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. 

12/10/2018 

 

Saygılarımızla, 

          ONUR HUKUK BÜROSU 

         Av. Güngör HATEMOĞLU 
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Sözleşme Türü Yasağa 

Tabi 

Yasağa 

Tabi Değil 

(i) Gayrimenkul satış sözleşmeleri  

(Konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan 

gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil) 

  

(ii) Gayrimenkul kiralama sözleşmeleri  

(Konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan 

gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil.) 

  

(iii) İş sözleşmeleri1   

1. Yurt dışında ifa edilecek iş sözleşmeleri   

2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı 

bulunmayan kişilerin taraf oldukları iş sözleşmeleri 

  

3. 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 sözleşmeleri 

  

(iv) Hizmet sözleşmeleri2 

(Danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil.) 

  

1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı 

bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet 

sözleşmeleri 

  

                                                 
1 - Karar veya tebliğde “iş sözleşmesi” nin tanımı yapılmamıştır. Bu konudaki genel tanımı içeren 

4857 S. İş Kanunu Madde 8’e göre; 

 

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret 

ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. 
 

2 Karar veya tebliğde “hizmet sözleşmesi” nin tanımı yapılmamıştır. Bu konudaki genel tanımı içeren 

Türk Borçlar Kanunu Madde 393/1-2’ye göre; 

 

Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş 

görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği 

sözleşmedir. 

İşçinin işverene bir hizmeti kısmi süreli olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendiği 

sözleşmeler de hizmet sözleşmesidir. 
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2. İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler 

ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında 

yapılan hizmet sözleşmeleri 

  

3. Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında 

gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan 

hizmet sözleşmeleri 

  

4. 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 

  

5. Bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen 

yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile3 donanım ve 

yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmeleri 

  

6. 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 hizmet sözleşmeleri 

  

(v) Eser sözleşmeleri4   

1. 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 bakımına dair 

eser sözleşmeleri 

 

  

                                                 
3 Yazılım sözleşmeleri eser sözleşmesi olarak da değerlendirilmektedir. 

 
4 Karar veya tebliğde “eser sözleşmesi” nin tanımı yapılmamıştır. Bu konudaki genel tanımı içeren 

Türk Borçlar Kanunu Madde 470’e göre; 

 

Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında 

bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. 
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(vi) Menkul satış sözleşmeleri5   

1. İş makineleri dâhil taşıt satış sözleşmeleri   

(vii) Menkul kiralama sözleşmeleri   

2. İş makineleri dâhil taşıt kiralama sözleşmeleri   

(viii) Gemi finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri 

(4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunda tanımlanan gemilere ilişkin finansal 

kiralama  (leasing) sözleşmeleri) 

  

 (ix) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Kararın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında yapılacak finansal 

kiralama (leasing) sözleşmeleri 

  

(x) Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini 

Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu sözleşmeler 

  

 1. İlgili kapsama dahil olan gayrimenkul satış ve 

gayrimenkul kiralama sözleşmeleri 

  

(xi) Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz 

cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve 

milletlerarası anlaşmaların ifası kapsamında olmak kaydıyla; 

yüklenicilerin üçüncü taraflarla akdedeceği sözleşmeler 

  

1. İlgili kapsama dahil olan gayrimenkul satış, 

gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri 

  

(xii) Hazine ve Maliye Bakanlığının 28/3/2002 tarihli ve 4749 

sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili 

olarak bankaların taraf olduğu sözleşmeler 

  

(xiii) Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak 

yapılan düzenlemeler çerçevesinde sermaye piyasası araçları 

(yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile 

yabancı yatırım fonu payları da dahil olmak üzere) ile ihracı, 

alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülükler 

  

                                                 
5 “Menkul” ün en temel tanımı; “ekonomik kıymet ifade eden ve paraya çevrilmesi ya da parayla ifade 

edilmesi mümkün olan taşınabilir eşya” dır. Bu çerçevede ticari satışa konu emtialar da “menkul” 

kapsamında olup tebliğde yer alan sınırlamaya dahil değildir. 
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(xiv) 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 %50 hisse oranına sahip 

olduğu ortaklıkların Türkiye’de yerleşik kişilerle akdedecekleri 

sözleşmeler 

  

1. İlgili kapsama dahil olan gayrimenkul satış, 

gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri 

  

 

 

UYGULAMA DETAYLARI 

 

 Hangi Sözleşmelerin “İş”, “Hizmet” veya “Eser” Sözleşmesi Olarak Değerlendirileceği: 

 

İlgili karar veya tebliğde, “iş”, “hizmet” veya “eser” sözleşmesinin tanımları yapılmamıştır. 

Sadece, hizmet sözleşmelerin dahil olduğu belirtilen “danışmanlık, aracılık ve taşımacılık” 

kelemleri örneklenmiştir. Bu halde düzenleyicinin genel hükümlere göre değerlendirme 

yapılması amacında olduğu varsayılacaktır. İlgili genel düzenlemelerde yer alan tanımlar 

yukarıda ilgili bölümler altında paylaşılmıştır. Ancak her ne kadar hizmet sözleşmesinin alt 

başlığında verilmiş olsa da, örneğin danışmanlık sözleşmesi genel olarak; “hizmet sözleşmesi” 

değil “vekâlet sözleşmesi” özelliği taşımaktadır.  Özellikle karma ve “sui generis” (kendine 

özgü yapısı olan, atipik) sözleşme tiplerinde ilişkinin ağırlıkla hangi tip kapsamına girdiğinin 

değerlendirilmesi gerekebilecektir. Nihai olarak her bir somut olayda taraflar arasındaki 

ilişkinin hukuki niteliği belirlenmelidir. 

 

 Kıymetli Evrakın Döviz Cinsinden veya Dövize Endekslenmesi Yasağı:  

 

Yasağa tabi sözleşmeler kapsamında düzenlenecek kıymetli evraklarda yer alan bedellerin 

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi mümkün değildir. (Mad. 8/18) 
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 Uluslararası Piyasalarda Fiyatı Dövize Endekslenen Kıymetli Maden ve/veya Emtianın 

Durumu:  

 

Uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya 

endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmeler dövize endeksli sözleşme 

olarak değerlendirilir. (Mad. 8/19) 

 

 Türkiye’de Yerleşik Kişi Kavramı:  

 

Türkiye'de yerleşik kişiler, 32 Sayılı Karar’da; ‘‘yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş 

sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel 

kişiler’’ olarak tanımlanmıştır. 

 

Tebliğ ile getirilen yeni düzenlemeye göre; “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” de Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirilir. (Mad. 8/20) 

 

 İstisna Kapsamına Alınan Ancak 13/09/2018 Tarihinden Önce İmzalanan Sözleşmeler: 

 

Sözleşmelerde istisna kapsamına alınan, ancak 13/09/2018 tarihinden önce akdedilmiş 

bulunan sözleşmeler de anılan geçici madde hükmünden istisnadır. (Mad. 8/21) 

 

 13/09/2018 Tarihinden Önce İmzalanan Taşıt Kiralama Sözleşmeleri: 

 

13/09/2018 tarihinden önce akdedilmiş bulunan iş makineleri dâhil taşıt kiralama sözleşmeleri 

anılan geçici madde hükmünden istisnadır. (Mad. 8/22) 

 

 Döviz Yasağı Kapsamındaki Sözleşme Bedellerinin TL’ye Dönüştürülme Zorunluluğu: 

 

“Dövizle sözleşme yasağı” kapsamında olan özleşmelerde yer alan bedellerin Türk parası 

olarak taraflarca yeniden belirlenmesi zorunludur. (Mad. 8/23) 
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 Sözleşmelerin TL’ye Dönüştürülmesinde Dikkate Alınacak Hususlar: 

 

o Mutabakata Varılamaması Hali 

 

“Dövizle sözleşme yasağı” kapsamında olan sözleşmelerde yer alan bedeller Türk parası 

olarak taraflarca yeniden belirlenirken mutabakata varılamazsa; akdedilen sözleşmelerde 

döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller, söz konusu bedellerin 2/1/2018 tarihli 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kurui kullanılarak hesaplanan Türk 

parası cinsinden karşılığının 2/1/2018 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. (Mad. 8/24) 

 

o 13/09/2018 Öncesinde İmzalanan Konut ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmeleri 

 

13/09/2018 tarihinden önce akdedilen konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde döviz veya 

dövize endeksli olarak belirlenen bedeller bu fıkranın ilk paragrafına göre iki yıllık süre için 

Türk parası olarak belirlenir. Ancak, Türk parası olarak belirlemenin yapıldığı kira yılının 

sonundan itibaren bir yıl geçerli olmak üzere; anılan paragraf uyarınca Türk parası olarak 

belirlenen kira bedeli, taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, 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. 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) aylık değişim oranları esas 

alınarak artırılması yoluyla belirlenir ve belirlenen Türk parası cinsinden kira bedeli bu 

fıkrada belirtilen iki yıllık sürenin sonuna kadar geçerli olur. (Mad. 8/24) 

 

o “Dövizle Sözleşme Yasağı” Kapsamında Olan Ancak Tahsili Yapılmış veya Gecikmiş 

Alacaklar 

 

“Dövizle sözleşme yasağı” kapsamında olan sözleşmelerde tahsili yapılmış veya gecikmiş 

alacaklar için bu uygulama yapılmayacaktır. (Mad. 8/24) 
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 İstisna Tanınan Tarafların Mutabakatıyla Yapılacak Yeni Sözleşmeler veya Mevcut 

Sözleşmelerin TL’ye Dönüştürülmesinin Talep Edilmesi: 

İstisna tanınan tarafların mutabakatıyla yeni yapılacak sözleşmelerin Türk parası cinsinden 

yapılmasını veya mevcut döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşmelerde yer alan 

bedellerin Türk parası olarak yeniden kararlaştırılmasını talep etmesi durumunda 

sözleşmelerde yer alan bedeller Türk parası cinsinden kararlaştırılır.” (Mad. 8/25) 

 

 

 

 

                                                 
i 02/01/2018 Tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru 
 

Döviz Kodu  

Currency Code  

Bir im 

Unit  

Efektif  Sat ış  

Banknote  Sel l ing  

 USD/TRY 1  3 .7776 

 AUD/TRY 1  2 .9800 

 DKK/TRY 1  0 .61301 

 EUR/TRY 1  4 .5525 

 GBP/TRY 1  5 .1252 

 CHF/TRY 1  3 .8941 

 SEK/TRY 1  0 .46561 

 CAD/TRY 1  3 .0251 

 KWD/TRY 1  12 .7730 

 NOK/TRY 1  0 .46608 

 SAR/TRY 1  1 .0133 

 JPY/TRY 100 3 .377 
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