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TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA 

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66) 

 

MADDE 1- 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 8 inci maddesinin dokuzuncu 

fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine 

getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan 

“kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür 

 

Eski Hali  

Yeni Hali  

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/52) 

 

MADDE 8 – (1) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan 

gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 

kararlaştıramazlar. 

 

(9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış 

sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz 

cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. 

 

(15) On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında 

kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz 

cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. 

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA 

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66) 

 

MADDE 8 – (1) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan 

gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 

kararlaştıramazlar. 

 

(9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış 

sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz 

cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. Ancak sözleşme konusu ödeme 

yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur. 

 

(15) On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini 

Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan 

sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz 

cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkündür. 
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İlgili tebliğ içerisinde belirtilen menkul ( taşınır / taşınabilir mal ) tanımını açıklayabilmek için öncelikle 

taşınmaz kavramını açıklamak uygun olacaktır. 

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun  “Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu”  başlıklı 704. Maddesinde taşınmaz 

kavramı içeriği aşağıdaki gibi ifade edilmiş olup “gayrimenkul” olarak addedilmiştir. 

 

 

 

 

Bununla birlikte 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Taşınır Satışı” başlıklı 209 Maddesinde ise taşınır 

kavramı aşağıdaki gibi ifade edilmiş olup “menkul” olarak kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

Görüldüğü üzere her iki kanunun farklı maddelerinde Borçlar Kanunu , Türk Medeni Kanunu kapsamında 

taşınmaz ( gayrimenkul ) olarak tanımlananlar dışında kalanların taşınır / taşınabilir ( menkul ) olarak 

nitelendirmiştir. 

Başka bir deyişle menkul kavramı gayrimenkul kavramını dışında kalan, iktisadi değeri bulunan, alınıp 

satılabilen, taşınabilen mallar  (ticari mallar / emtia dahil ) menkul mallar olarak kabul edilecektir. 

İki kanun içeriğinden yola çıkarak taşınmaz ( gayrimenkul ) , taşınır ( menkul ) kavramlarının açıklamalarından 

kıyasla, menkul kavramı kapsamı açıklanmaya çalışılmış olup, buna istinaden  tebliğ içeriğinde tarafların ( alıcı 

/ satıcı )  menkul satış sözleşmeleri bedelleri ve sözleşmeye ilişkin diğer ödeme yükümlülüklerinde döviz cinsi 

/ dövize endeksli kararlaştırma serbestileri bulunmakta ancak ödeme yükümlülüklerini Türk Lirası cinsinden 

yapabilecekleri belirtilmiştir.  

6098 Sayı Türk Borçlar Kanunu kanunda 12 Maddesinde;  

“Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. Kanunda 

sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyulmaksızın 

kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz.” demek suretiyle sözleşmelerde şekil özgürlüğü ilkesini 

açıklanmıştır. Dolayısıyla gerçek veya tüzel kişiler sözleşmelerini sözlü, adi yazılı, resmi yazılı 

şekilde yapma özgürlüğüne sahiptirler. 

Bu kapsamda sözleşmelerin şekil şartına bağlı olmadan taraflar arasındaki yazışmalar, teklif 

mektupları, (elektronik iletiler) faturaların mevcudiyeti vb. belgeler ve sözlü açık beyanlar kapsamında 

ticaretin gerçekleşmesi, şekil şartına bağlanmamış sözleşmenin varlığından bahisle, tebliğ kapsamında 

her iki tarafın (alıcı / satıcı) ödeme ve tahsilat kapsamında tebliğ hükümlerine uyulmaması halinde 

idari para cezası uygulanacaktır.  
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Bu kapsam sözleşmelere konu yükümlülüklerin, yerine getirildiği ödeme tarihinde Merkez Bankası 

tarafından ilan edilen döviz alış kurlarının esas alınması gerektiği kanaatindeyiz. Tebliğin yayın 

tarihi (19.04.2022) öncesi yapılan satışlara istinaden döviz cinsinden çek, senet gibi belgelerin 

ödemeleri eğer bu tarihten sonra gerçekleşiyorsa TL cinsinden ödeme yapılması gerekmektedir.  

Tebliğin 15. Fıkrasındaki değişikliğe göre Kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve kiralama dışında 

kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülükleri döviz cinsinden ödenebilecektir.  

19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası 

cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmaması, 

Tebliğin 8’inci maddesinin diğer fıkralarında (9. Fıkra dışındaki diğer fıkralar) yer alan menkul satış 

sözleşmeleri dışındaki sözleşmelere ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden kabul 

edilmesi ve yerine getirilmesine yönelik herhangi bir değişiklik yapılmadığının ve mevcut istisnaların 

geçerli olduğu görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazine Ve Maliye Bakanlığının Yayınlamış Olduğu Duyuruya Bu Bağlantı İle Ulaşabilirsiniz. 

Bu Karar İlişkin Resmi Gazeteye Bu Bağlantı İle Ulaşabilirsiniz. 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis 

etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek 

suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu olmayacağını hatırlatmak 

isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi vergi@universalpartners.com.tr adresine gönderebilirsiniz. 

https://www.hmb.gov.tr/haberler/turk-parasi-kiymetini-koruma-hakkinda-32-sayili-karara-iliskin-2008-32-34-sayili-tebligde-degisiklik-yapilmasina-dair-2022-32-66-sayili-teblige-iliskin-duyuru
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-8.htm
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Vergi Denetim - Mali Danışmanlık – Bağımsız Denetim  

SGK – AR-GE ve İnovasyon - Hukuk  

BURADAYIZ 

https://goo.gl/maps/qDk2KriwaixjXeR16

