
                                                        

 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

                     21.04.2022 

                               Sirküler, 2022/21 

Sayın Meslektaşımız; 

 

Konu: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Duyuru. 

 

Bilindiği üzere 9.04.2022 tarihli 31814 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ve 2008-32/34 sayılı 

Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 sayılı Tebliğ ile; “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.” hükmü getirilmiş idi. 

 

Bu değişikliğe ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 21.04.2022 tarihli duyuru yapılmıştır. 

 

Söz konusu duyuruda uygulamaya yönelik önem arz eden açıklamalar şöyledir; 

 

Türkiye’de yerleşik kişilerin; 

-  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  

 

uygun bulunmuştur. 
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 Ayrıca; 

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

eşyayı kapsadığı, 

- 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 bulunmadığı, 

- 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 olmadığı 

İfade edilmiştir. 

 

Söz konusu duyuruya aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilir siniz.  

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 

 

Bilgilerinize Sunulur. 

           Saygılarımızla, 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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