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Sirküler Numarası : 2018 / 43 

Tebliğ Adı : 
32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52) 

Konusu : İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesi 

  

16 Kasım 2018 tarihli 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)  yayımlanmıştır. 

 

28/02/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Parası 

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

inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden değiştirilmiştir. 

 

Tebliğin getirmiş olduğu yeni uygulamaya ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir;  

 

❖ Serbest bölgelerde yapılan konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış 

sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilir. 

 

 

❖ Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan 

gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama 

sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar. 

Değişen maddeye göre Serbest bölgelerde yapılan sözleşmeler, madde kapsamından 

çıkarılmıştır. 

 

❖ Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik 

kişilerin veya 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 satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme 

bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz 

cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. 
 

❖ Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla 

kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya 

dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.  
 

❖ Gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasına ilişkin gayrimenkul kiralama 

sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 
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yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması 

mümkündür. 

 

 

 

❖ Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; yurt dışında ifa edilecekler 

ile gemi adamlarının taraf oldukları dışında kalan iş sözleşmelerinde sözleşme bedelini 

ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden 

veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar. 

 

Gemi adamlarının taraf oldukları iş sözleşmeleri, dövize endeksli olarak 

düzenlenebilecektir. 

 

❖ Döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya 

dövize endeksli olarak kararlaştırmalarının mümkün olduğu belirtilmiştir. 

 

❖ İş makineleriyle ilgili satış ve kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize 

endeksli olarak kararlaştırılabilecektir.  

 

❖ 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş 

ve dolaşıma girmiş bulunan bu kapsamdaki kıymetli evrakların dövize endeksli 

olabileceği belirtilmiştir. 

 

❖ Taşımacılık faaliyetlerine ilişkin hizmet sözleşmelerinde akaryakıt fiyatlarına 

endeksleme yapılması mümkündür. 

 

❖ 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş 

bulunan, menkul ve gayrimenkullere ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri anılan 

geçici madde hükmünden istisnadır. 

 

❖ Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün 

olmayan sözleşmelerde tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar ile gayrimenkul kira 

sözleşmeleri kapsamında verilen depozitolar ve sözleşmelerin ifası kapsamında 

dolaşıma girmiş kıymetli evraklar için bu fıkra hükmü uygulanmaz.” 

 

❖ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

Tebliğin Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız 

 

 

 Bilgilerinize Sunulur  
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 
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