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SİRKÜLER 

CPATÜRK/2018-17 

KONU: Döviz Veya Dövize Endeksli Sözleşmeler 

 

 

13.09.2018 tarih ve 30534 Nolu Resmi Gazetede yayımlanan 12.09.2018 tarih ve 85 

sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında 

akdedecekleri sözleşmelerde Bakanlıkça belirlenen haller dışında, sözleşme bedelini döviz 

cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacakları hüküm altına alınmış ve Karara 

eklenen geçici 8. madde ile Kararın yayım tarihinden önce döviz cinsinden veya dövize 

endeksli olarak düzenlenen sözleşmelerin Bakanlıkça belirlenen haller dışında Türk parası 

olarak yeniden belirleneceği hüküm altına alınmıştır.. 

Söz konusu Karar uyarınca Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karara ilişkin 

32/34 sayılı Tebliğin mülga 8 nci maddesinde 06.10.2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmış bulunan 2018-32/51 sayılı Tebliğ ile yapılan düzenlemeyle, döviz 

cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenebilecek ve düzenlenemeyecek sözleşmelere 

ve daha önce döviz veya dövize endeksli olarak düzenlenmiş bulunan sözleşmelerin Türk 

parasına çevrilmesinde uygulanacak kur bedeline ilişkin hususlar belirlenmiştir. 

 

Buna göre; 

 

I- DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK  

DÜZENLENEMEYECEK SÖZLEŞMELER 
 

1) Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri serbest bölgeler dahil 

konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan (konut ve çatılı işyeri dahil) gayrımenkul 

satış sözleşme bedelleri ile gayrımenkul kiralama sözleşme bedelleri ve bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri, 

 

2) Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri yurt içinde ifa edilecek 

iş sözleşmesi1 bedelleri ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri, 

(Türkiye'deki yerleşik kişilerin yurt dışında ifa edilecek iş sözleşmesi bedelleri ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz veya dövize endeksli olarak 

düzenlenebilecektir.) 

 

3) Türkiyede yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri danışmanlık, aracılık ve 

taşımacılık dahil hizmet sözleşmesi 2bedelleri ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülükleri, 

                                           
1 4857 Sayılı İş Kanunun 8. maddesinde İş sözleşmesinin tanımı yapılmıştır. Buna göre iş sözleşmesi, 

bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesiyle 

oluşan sözleşmedir. 

 
2 Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve 

işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. 
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Aşağıdaki hizmet sözleşmesi bedelleri ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülükleri döviz veya dövize endeksli olarak düzenlenebilecektir. 

 

a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiler arasında 

akdedilen hizmet sözleşmeleri, 

b) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan teslim ve hizmetler, döviz kazandırıcı 

işlemlere ilişkin hizmet ve faaliyetlere ilişkin sözleşmeler, 

c) Türkiyede yerleşik kişilerin Yurt dışında yapılacak faaliyetlere ilişkin hizmet 

sözleşmeleri. 

ç) Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan ve yurt dışında başlayıp Türkiye’de 

sonlanan elektronik haberleşme ile ilgili hizmet sözleşmeleri.) 

 

4) Türkiyede yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri eser sözleşmesi3 bedelleri 

ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri, 

 

5) Türkiyede yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri iş makineleri dahil taşıt 

satış ve kiralama sözleşme bedelleri ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülükleri, 

 

(Geçici 8. maddenin yürürlük tarihinden önce (13.09.2018) akdedilen taşıt kiralama 

sözleşmeleri Geçici 8. madde hükmünden istisna olup bunların Türk parasına çevrilmesi söz 

konusu olmayacak, ancak taşıt satışına ilişkin sözleşme bedelleri için bir hüküm 

olmadığından bu sözleşmelerin Türk parasına çevrileceği anlaşılmaktadır.) 

 

 

II- DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK  

DÜZENLENEBİLECEK SÖZLEŞMELER 
 

1) Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi aralarında akdedecekleri, menkul satış ve menkul 

kiralama sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri, 

 

2) Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi aralarında akdedecekleri, bilişim teknolojileri 

kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile donanım ve 

yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri, 

 

3) 16/12/1999 tarihli  ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da tanımlanan gemilerin 

inşası, tamiri ve bakımına ilişkin eser sözleşmeleri ile söz konusu gemilere ilişkin finansal 

kiralama (leasing) sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer 

ödeme yükümlülükleri, 

 

                                                                                                                                    
 
3 - Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir 

bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. 
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4) 32 sayılı Karar’ın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında yapılacak finansal kiralama 

(leasing) sözleşmelerine ilişkin bedelleri, 

 

5) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik 

kişilerin akdedecekleri iş sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan 

diğer ödeme yükümlülükleri, 

 

6) Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerinin taraf olduğu sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülükleri, 

 

(Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, 

sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz 

cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.) 

 

7) Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden ihaleler, sözleşmeler ve 

milletlerarası antlaşmaların ifası kapsamında olmak kaydıyla; yüklenicilerin üçüncü taraflarla 

akdettiği sözleşmelerde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülükleri, 

 

(Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası 

antlaşmaların ifası kapsamında olmak kaydıyla; yüklenicilerin üçüncü taraflarla akdedeceği 

gayrimenkul satış, gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli 

olarak kararlaştırılamaz.) 

 

8) Hazine ve Maliye Bakanlığının 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve 

Borç Yönetimi Kanunu kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak bankaların taraf 

olduğu sözleşmelerde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülükleri, 

 

9) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, 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 dâhil olmak üzere) döviz cinsinden 

oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülükleri, 

 

10) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, 

yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile serbest bölgelerde yer alan 

şirketlerin taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri, 

 

9) Türkiye’de yerleşik bulunan; 

- Yolcu, yük veya posta taşıma faaliyetinde bulunan ticari havayolu işletmelerinin, 

- Hava taşıma araçlarına, motorlarına ve bunların aksam ve parçalarına yönelik teknik 

bakım hizmeti veren şirketlerin, 
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- 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 akdedilen sözleşmeleri, 

 

(Yukarıda sayılı şirket ve kuruluşların gayrimenkul satış, gayrimenkul kiralama ve iş 

sözleşmeleri hariç olup söz konusu sözleşmeler döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 

yapılamaz.) 

 

 

III- GEÇİCİ 8. MADDE UYGULAMASI 

 

12.09.2018 tarih ve 85 Sayılı Karar ile TPKKH 32 sayılı Karara eklenen Geçici 8. 

madde ile daha önce döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenmiş sözleşme 

bedellerinin Türk parasına çevrilmesine ilişkin Tebliğde yer alan düzenlemeler aşağıdaki 

gibidir; 

 

1) Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan 

sözleşmelerde yer alan bedellerin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerinin Geçici 8 inci madde kapsamında Türk parası olarak taraflarca yeniden 

belirlenmesi zorunludur. 

 

(Yukarıda ifade edildiği gibi taşıt kiralama sözleşmeleri Geçici 8. madde hükmünden 

istisna olup bunların Türk parasına çevrilmesi söz konusu değildir.) 

 

2) Geçici 8'nci madde uyarınca 30 gün içinde sözleşmelerin Türk parasına çevrilmesi ile 

ilgili uygulanacak kur öncelikle taraflar arasında mutabakata varılmak suretiyle tespit edilecek 

olup, taraflarca anlaşmaya varılamaz ise, söz konusu bedeller; 2/1/2018 tarihinde belirlenen 

gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru 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 belirlenecektir. 

Geçici 8 inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilen konut ve çatılı iş yeri 

kira sözleşmelerinde yukarıda belirtilen esaslara göre iki yıllık süre için Türk parası olarak 

belirlenir. Ancak sözleşme bedelinin Türk parasına çevrilmesinde taraflar anlaşamazlarsa, kira 

yılının sonundan itibaren bir yıl geçerli olmak üzere; yukarıda açıklanan şekilde tespit edilen 

sözleşme karşılığının, 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 kira tutarı belirlenir. Bir sonraki kira yılı 

Türk parası cinsinden kira bedeli ise yine tarafların anlaşamaması halinde önceki kira yılında 

geçerli olan kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği tüketici fiyat endeksi 

(TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenecektir. 

 

3) Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan 

sözleşmelerde tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar için geçici 8. madde hükmü 

uygulanmaz. 
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4) İstisna kapsamına alınan, Geçici 8 inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

akdedilmiş bulunan sözleşmeler anılan geçici madde hükmünden de istisna olup Türk 

parasına çevrilmeyecektir. 

 

 

IV- DİĞER HÜKÜMLER 
 

1) 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 32 sayılı Karar’ın 4 üncü 

maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirilir, 

 

2) Tarafların, istisna tanınan sözleşmelerini yenilemeleri sırasında sözleşmelerin Türk 

parası cinsinden yapılmasını istemeleri veya Geçici 8 inci madde uyarınca Türk parası olarak 

yeniden kararlaştırılmasını talep etmeleri durumunda sözleşmelerde yer alan bedeller Türk 

parası cinsinden kararlaştırılabilir. 

 

3) Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayan sözleşmeler 

kapsamında düzenlenecek kıymetli evraklarda yer alan bedellerin döviz cinsinden veya 

dövize endeksli belirlenmesi mümkün değildir. 

 

4) Uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya 

emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmeler, dövize endeksli 

sözleşme olarak değerlendirilir. 

 

 

Saygılarımızla 

Cpaturk Bağımsız Denetim ve  

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 
İşbu sirkülerlerimizde yer alan bilgiler bir konunun geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından öte genel çerçevede bilgi vermek 
amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında tavsiye sunmak değildir. 
Sirkülerde yer alan bilgileri kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel 
bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "Cpaturk 
Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." bunlarla ilgili açık veya gizli bir garantide bulunmamaktadır ve söz konusu 
sirkülerlerin içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence 
vermemektedir. İşbu sirküler içindeki bilgilerin kullanımdan veya hatalı kullanımlardan dolayıdoğabilecekzararlardan ve cezai 
tazminattan dolayıCpaturk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  A.Ş. sorumlu tutulamaz. 


