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BEDELİ  DÖ Vİ Z VEYA DÖ Vİ ZE ENDEKSLİ  ÖLARAK 
BELİ RLENECEK SÖ ZLEŞMELERDE KAPSAM 
GENİ ŞLETİ LDİ  

A- GİRİŞ 

16.11.2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 32 sayılı Karara ilişkin 2008-32/34 

No.lu Tebliğde değişiklik yapılmasına dair 2018-32/52 sayılı Tebliği ile 2008-32/34 No.lu Tebliğin 8. 

maddesi yeniden düzenlendi. Daha önce yayımlanan 2018-32/51 sayılı Tebliğ ile yapılan düzenlemelere 

430-2018/11 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti. Yeni yayımlanan Tebliğ ile 8. madde yeniden 

düzenlenmiş olup bu sirkülerimizde bir önceki Tebliğde yer almayıp yeni Tebliğ ile getirilen 

düzenlemelere yer verilmiştir. 

B- BEDELİ DÖVİZ VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK 

BELİRLENEBİLECEK SÖZLEŞMELERDE YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

Yeni yayımlanan Tebliğ ile bedeli döviz veya dövize endeksli olarak belirlenemeyecek olan 

sözleşmelerde herhangi bir değişiklik yapılmamış buna mukabil bedeli döviz veya dövize endeksli olarak 

belirlenebilecek sözleşmelerin kapsamı genişletilmiştir. 

Yeni yayımlanan Tebliğ ile ilk Tebliğ arasındaki farklar aşağıda olduğu gibidir. 

1-Türkiye’de yerleşik ancak Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle vatandaşlık bağı bulunmayanlar ile 

dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, bunların doğrudan 

veya dolaylı olarak % 50 ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip 

bulundukları şirketlerle, serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgedeki şirketlerin alıcı veya 

kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme  bedeli 

ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz veya dövize endeksli olarak 

kararlaştırılabilir. 

Daha önceki Tebliğ’de gayrimenkul alım-satım ve kiralama sözleşmelerinde herhangi bir 

istisna bulunmazken, yeni Tebliğ ile T.C. vatandaşı olmayanlar ile dışarıda yerleşik olanların 

Türkiye’deki şirketleri ile serbest bölgedeki şirketlerin alıcı ve kiracı taraf olmak şartıyla döviz 

veya dövize endeksli sözleşme yapmaları mümkün hale getirilmiştir. 

2-Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla 

kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli 

olarak kararlaştırılması mümkündür. 

3-Gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasına ilişkin gayrimenkul kiralama 

sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. 
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4-Gemi adamlarının taraf olduğu iş sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer 

ödeme yükümlülükleri döviz veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecektir. 

5-2018-32/51 sayılı Tebliğle sadece haberleşme ile ilgili hizmet sözleşmeleri için tanınan 

döviz veya dövize endeksli sözleşme yapma hakkı yeni düzenlemeyle; Türkiye’de başlayıp yurt 

dışında sonlanan, yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan veya yurt dışında başlayıp yurt 

dışında sonlanan, aracılık ve taşımacılık dahil hizmet sözleşmelerinin bedelinin döviz veya dövize 

endeksli olarak belirlenebilecek hale getirilmiştir. 

6-2018-32/51 sayılı Tebliğle sadece gemi inşası ve bakım-onarımı için istisna tanınırken yeni 

düzenlemeyle, döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmeleri ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer 

ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün hale 

gelmiştir. (Eser Sözleşmesi; Borçlar Kanunu’na göre yapım, meydana getirme anlamındadır.) 

7-2018-32/51 sayılı Tebliğle iş makinelerinin alımı-satımı ve kiralama sözleşmeleri için de 

dövizli sözleşme yapma yasağı, yeni düzenlemeyle sadece taşıt araçlarının satışı ve kiralama 

sözleşmeleri ile sınırlandırıldı. Taşıt aracı satışı ve kiralaması dışındaki her türlü menkul (menkul 

mal) satışı ve kiralama sözleşmesi döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılabilecek. 

8-2018-32/51 sayılı Tebliğle kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya 

dövize endeksli ihaleler, sözleşme ve milletlerarası andlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek olan 

projeler dahilindeki sözleşmelerde sadece yükleniciler için tanınmış olan dövizli veya dövize endeksli 

sözleşme yapma imkanı, bu projelerde görevli şirketler ve bu şirketlerin sözleşme imzaladığı tarafları da 

dahil edecek şekilde genişletilmiştir. 

9-2018-32/51 sayılı Tebliğle 4749 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ve sadece bankaların 

taraf olduğu sözleşmeler için tanınan istisna, yeni düzenlemeyle 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin 

sözleşmesinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılabilme imkanı getirilmiştir. 

10-Yeni düzenlemeyle taşımacılık faaliyeti yapanların hizmet sözleşmelerini akaryakıt 

fiyatlarına endeksleme imkanı getirilmiştir. 

2018-32/52 sayılı Tebliğle karar tarihinden önce akdedilmiş yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt alım 

satım sözleşmeleri ile menkul ve gayrimenkullere ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri 32 sayılı Kararın 

Geçici 8. maddesi kapsamından çıkartılarak daha önceden akdedilmiş sözleşmelerin TL’ye dönüştürülme 

zorunluluğu kaldırılmıştır. 

C- SONUÇ 

Yeni düzenlemeyle döviz veya dövize endeksli sözleşme yapılmasına ilişkin kapsam biraz daha 

genişletilmiş oldu. Gayrimenkul satışı ve kiralama işlemlerinde de bazı istisnalar getirilirken menkul 

mallarda sadece taşıt aracı satışı ve kiralaması dışında her türlü menkul mal alımı-satımı ve kiralama 

işlemi döviz veya dövize endeksli olarak yapılabilmektedir. Eser sözleşmelerinde dövizli maliyet içermesi 

durumunda bedelin döviz veya dövize endeksli olarak belirlenme imkanı getirilirken yurt dışı taşımacılık 

faaliyeti yapanlara dövizli sözleşme yapabilme, yurt içi taşımacılık faaliyeti yürütenlere de akaryakıt 

fiyatlarına endeksli sözleşme yapabilme imkanı sağlanmıştır. 

Bilgilerinize sunarız. 

Aktif YMM A.Ş. 
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