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MENKUL SATIŞLARINDA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN 
TL OLARAK YERİNE GETİRİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ 

ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ 
 

ÖZET 

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) de 

yapılan değişiklik uyarınca; 

⎯ 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. 

⎯ 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. 

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 21.04.2022 tarihinde yapılan Basın Duyurusunda; 

⎯ 19.04.2022 tarihinden önce kendi aralarında akdetmiş oldukları menkul satış sözleşmelerinin 

ifası kapsamında 2022-32/66 sayılı Tebliğ’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan 

döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden 

yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmaması, 

⎯ 19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk 

parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmaması, 

⎯ Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda döviz cinsinden 

gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası 

kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul 

edilmesi şartının aranmaması  

hususlarının uygun bulunduğu belirtilmiştir.  

 

Tebliğ’de geçen “menkul” ibaresi\gayrimenkul tanımına girmeyen her türlü mal ve eşyayı 

kapsamaktadır. 
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19.04.2022 tarih ve 31814 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66) ile Türk 

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

Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8. Maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Yapılan değişiklik uyarınca; 

- 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. 

 

- Maddenin 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. 

 

Buna göre; 19.04.2022 tarihinden itibaren mal satış sözleşmelerindeki ödeme yükümlülüklerinin 

Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale gelmiş olup, ödemelerin 

döviz olarak gerçekleştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Taşıt dışındaki menkul mal 

satışlarına ilişkin faturalar önceden olduğu gibi döviz cinsinden düzenlenebilecek, ancak döviz 

cinsinden düzenlenen bu faturalara ilişkin ödemeler sadece Türk Lirası cinsinden 

yapılabilecektir. 

 

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 21.04.2022 tarihinde Tebliğ değişikliğine ilişkin basın 

duyurusu da yayınlamıştır.1 

Yayınlanan Basın Duyurusu uyarınca; 

⎯ 19.04.2022 tarihinden önce kendi aralarında akdetmiş oldukları menkul satış 

sözleşmelerinin ifası kapsamında 2022-32/66 sayılı Tebliğ’in yürürlük tarihi öncesinde 

dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme 

yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının 

aranmaması, 

 

 
1 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.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19925
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.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
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⎯ 19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme 

yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının 

aranmaması, 

⎯ Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda döviz cinsinden 

gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası 

kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul 

edilmesi şartının aranmaması hususları, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca uygun bulunmuştur. 

 

Yine yapılan basın duyurunda; 

- Tebliğ’de geçen “menkul” ibaresinin gayrimenkul tanımına girmeyen her türlü mal ve eşyayı 

kapsadığının, 

- Yapılan değişikliğin Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri/akdedecekleri 

menkul satış sözleşmeleri konusu ödeme yükümlülüklerine ilişkin olması sebebiyle, Türkiye’de 

yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişiler arasında akdedilmiş/akdedilecek menkul satış 

sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul 

edilmesi zorunluluğunun bulunmadığının, 

- Yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.04.2022 tarihi ve bu tarih sonrasında döviz cinsinden 

düzenlenmiş olan çek vb. ödeme araçlarının Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında 

akdettikleri/akdedecekleri menkul satış sözleşmeleri konusu ödeme yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesinde kullanılmasının mümkün olmadığının, 

- Yapılan değişikliğin taşıt satış sözleşmelerinin mevcut durumunu değiştiren bir hüküm 

içermediğinin, 19.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen değişiklik öncesinde olduğu gibi değişiklik 

sonrasında da Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış 

sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmasının mümkün 

olmadığının, 

- 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmelerin, Tebliğ’in 8’inci 

maddesinin on yedinci fıkrasına tabi olduğunun ve bu sözleşmelere ilişkin yükümlülüklerin 

19.04.2022 tarihinde yapılan değişiklik kapsamında olmadığının, 

- 6362 sayılı 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 dahil olmak üzere) döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım 

satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılmasının Tebliğ’in 8’inci 
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maddesinin on sekizinci fıkrası uyarınca mümkün olduğunun ve bu işlemlere ilişkin yükümlülüklerin 

19.04.2022 tarihinde yapılan değişiklik kapsamında olmadığının, 

- Tebliğin 8’inci maddesinin diğer fıkralarında 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 olduğunun, 

 

belirtilmesinde fayda görüldüğü açıklanmıştır. 

 

Gerek Tebliğde gerekse basın duyurusunda dövize endeksli ödemelerde dikkate alınacak döviz kuru 

konusunda herhangi bir açıklama yer almamaktadır. Ödemelerde esas alınacak döviz kuru konusunda 

taraflar kendi aralarında anlaştıkları döviz kurunun kullanılabileceği değerlendirilmektedir.  

 

Değişiklikler aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir. 

  

Tebliğin Değişiklik Öncesi Hali Tebliğin Değişiklik Sonrası Hali 

 

(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. 

 

(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 

 

(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 
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Tebliğin Değişiklik Öncesi Hali Tebliğin Değişiklik Sonrası Hali 

yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize 

endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.  

 

(16) 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 satış sözleşmeleri ve iş 

sözleşmeleri dışında kalan sözleşmelerde, 

sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin 

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 

kararlaştırılması mümkündür. 

dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi 

ve kabul edilmesi mümkündür.  

 

(16) 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 satış 

sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri dışında kalan 

sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize 

endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. 

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66)…>>> 
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