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TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA  

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 

13.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 

Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile, Türkiye’de yerleşik kişiler arasında menkul, 

gayrimenkul alım ve satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul 

kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden kaynaklanan 

yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenmesine sınırlandırma 

getirilmiştir.  

Söz konusu Karar ile getirilen yeni düzenlemelere ve konuya ilişkin değerlendirmelerimize 

aşağıda yer verilmiştir. 

I. Düzenlemenin Kapsamı 

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemenin kapsamına Türkiye’de yerleşik kişiler girmektedir. 

Buna göre, Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilerin birbirleriyle ve/veya kendi aralarında 

düzenleyecekleri sözleşmeler söz konusu kısıtlamaya tabi olacaktır. 

Türkiye’de yerleşik kişilerden kasıt, yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk 

vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişilerdir. Buna göre, 

Türkiye’de kurulmuş olan tüm şirketler (ortağı %100 yabancı olanlar dahil) bu kapsamda yer 

almaktadır. 

Dolayısıyla, Türkiye’de yerleşik olan kişiler ile yurtdışındaki kişiler arasından gerçekleştirilecek 

sözleşmeler düzenlemenin kapsamında girmemektedir ve söz konusu sözleşmelerin döviz 

cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenmesine devam edilebilecektir. 

Düzenlemenin kapsamına giren sözleşmeler ise; 

 menkul, gayrimenkul alım ve satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türkü menkul ve 

gayrimenkul kiralama sözleşmeleri,  

 leasing sözleşmeleri ile  

 iş, hizmet ve eser sözleşmelerinden oluşmaktadır. 



 
 

 

 

 

 

 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yukarıda belirtilen 

konularda yapılacak tüm sözleşmelerin (örneğin iş akdi sözleşmeleri ve araç kiralama 

sözleşmeleri) Türk Lirası cinsinden yapılması zorunlu hale gelmiştir.  

II. İstisnalar  

Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile Hazine ve Maliye Bakanlığına sözleşmelerin döviz cinsinden 

veya dövize endeksli olarak düzenlenmesi açısından istisnaları belirleme yetkisi verilmiştir.  

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilecek ve istisna kapsamında yer alan 

sözleşmelerin döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak düzenlenmesi mümkün olacaktır. 

Ancak, Karar’ın yeni olması nedeniyle bu konuda Bakanlıkça henüz bir açıklama yapılmamıştır. 

Durum böyle olmakla birlikte, iç piyasada mal veya hizmet alım ve satım işlemleri ile tahsilat ve 

ödemelerini döviz cinsinden gerçekleştiren birçok kişi ve şirket bulunmaktadır. O nedenle, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilecek istisnalar önem arz etmektedir. Bu konuda, 

Bakanlık tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesini tavsiye etmekteyiz. 

III.  Yürürlükteki Sözleşmelerin Durumu 

Aynı Karar’a geçici bir madde eklenmiştir. Söz konusu geçici maddeye göre, yürürlükte bulunan 

ve daha önce akdedilen sözleşmeler ve bunlara ilişkin bedeller döviz cinsinden kararlaştırılmış 

ise Türk Lirası olarak taraflarca yenilenmesi gerekecektir. Yayınlanan Karar ile yürürlükteki 

sözleşmelerin taraflar arasında yenilenmesi için de 30 günlük bir süre tanınmıştır.  

Kararın yayım tarihini ve geçici madde ile verilen 30 günlük süreyi dikkate aldığımızda, Türkiye’de 

yerleşik kişiler arasında daha önce döviz cinsinden akdedilen sözleşmelerin 13 Ekim 2018 

tarihine kadar yenilenmesi gerekecektir. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan 

edilecek istisnalar kapsamında yer alan sözleşmelerin yenilenmesine gerek bulunmayacaktır. 

Önceki bölümde de belirtildiği gibi, iç piyasada mal veya hizmet alım ve satım işlemleri ile tahsilat 

ve ödemelerini döviz cinsinden gerçekleştiren birçok kişi ve şirketin yürürlükteki sözleşmeleri 

güncellemeleri zorunlu hale gelmiştir. 

Konu ile ilgili gelişmeleri Centrum Duyuruları aracılığı ile paylaşmaya devam edeceğiz. 

Saygılarımızla.   


