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                     19.04.2022 

                               Sirküler, 2022/20 

Sayın Meslektaşımız; 

 

Konu: Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak menkul satış sözleşmelerine ilişkin bedellerin TL 

olarak ödenmesi zorunlu kılınmıştır.  

 

 

19 Nisan 2022 tarihli 31814 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan ve bu tarihte yürürlüğe giren Tebliğ 

(Tebliğ No: 2022-32/66) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde 

(Tebliğ No: 2008-32/34) yapılan değişikliğin özeti aşağıdaki gibidir; 

 

- 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. Bir başka deyişle menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini 

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilir, ancak bu sözleşmelerin bedelinin 

ödeme vadesi geldiğinde TL ödenmesi zorunlu kılınmıştır. 
 

-  Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılan sözleşmeler vergi matrahının 

tespitinde değerlemeye tabi tutulacak ve kambiyo zararı/karı kurum kazancının tespitinde 

dikkate alınacaktır. 
 

- Menkul satışının kapsamı; Türk Borçlar Kanununun 209 uncu maddesinde, “Taşınır satışı, 

Türk Medenî Kanunu uyarınca taşınmaz sayılanlar dışında kalan ve diğer kanunlarda taşınır 

olarak belirtilen şeylerin satışıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla, Türk Medeni 

Kanununun yukarıda belirtilen taşınmaz kapsamı dışında kalan ve diğer kanunlarda taşınır 

olarak belirtilen her türlü malların (ticari mallar dahil) satışında bu düzenleme uygulanacaktır. 
 

- 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” mümkün kılınmıştır. 
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- Uygulamaya aykırılığın yaptırımı ise şöyledir; Türk Parası Kıymetinin Korunması Hakkında 

1567 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası, “Cumhurbaşkanının bu Kanun 

hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı 

hareket eden kişi, üç bin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile 

cezalandırılır.” hükmünü içermektedir. Söz konusu idari para cezalarının güncel sınırları 

yaklaşık 11.500 TL - 100.200 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu idari para cezaları sözleşmenin 

her bir tarafı için ayrı ayrı olmak üzere uygulanacaktır. Tekerrür durumunda ise bu cezalar iki 

katı olarak uygulanmaktadır. 
 

Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. 

  

Söz konusu değişiklik yapan Tebliğ’e aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilir siniz.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-8.htm 

 

Bilgilerinize Sunulur. 

           Saygılarımızla, 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-8.htm

