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Bilindiği üzere 19 Nisan 2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazetede Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(TEBLİĞ NO: 2022-32/66) yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş ve durum 20.04.2022 tarihli ve 

2022/30 sayılı sirkülerimiz ile bildirilmiştir. 

Yapılan yeni düzenleme ile, Türkiye'de yerleşik (gerçek ve tüzel) kişilerin kendi aralarında 
akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini 
ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize 
endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün olup yapılan yeni düzenleme ile birlikte, menkul satış 
sözleşmelerine konu ödeme yükümlülüklerinin, Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul 
edilmesi zorunluluğu getirilmiş ancak bazı konularda tereddütlere de yol açmıştır. 
 
21/04/2022 Günü konu ile ilgili olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı  basın duyurusu yapmış olup söz 
konusu basın duyurusu ile kısaca aşağıda verilen açıklamalarda bulunmuştur. 
 

Türkiye’deki yerleşik kişiler ile ilgili; 

1.19.04.2022 tarihinden önce kendi aralarında akdetmiş oldukları menkul satış sözleşmelerinde döviz 
cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine 
getirilmesi ve kabul edilmesi şartı aranmamaktadır. 

2. 19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk 
parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmamaktadır. 

- Ayrıca bahsedilen Tebliğ’de geçen “menkul” ibaresinin gayrimenkul tanımına girmeyen her türlü 
mal ve eşyayı kapsamaktadır. 

-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 zorunluluğu bulunmamaktadır. 

-19.04.2022 tarihinden itibaren döviz cinsinden düzenlenmiş olan çek vb. ödeme araçlarının 
Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri/akdedecekleri menkul satış sözleşmeleri 
konusu ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılması mümkün degildir. 

- 19.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen değişiklik öncesinde olduğu gibi değişiklik sonrasında da 
Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmelerinde sözleşme 
bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya 
dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün değildir. 

- 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 
gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmelerin, Tebliğin Döviz Cinsinden ve Dövize 
Endeksli Sözleşmeler başlıklı 8’inci maddesinin on yedinci fıkrasına tabi olup bu sözleşmelere ilişkin 
yükümlülükler 19.04.2022 tarihinde yapılan değişiklik kapsamında değildir.  
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- 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 dahil olmak üzere) döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve 
yapılan işlemlere ilişkin yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılmasının Tebliğ’in 8’inci 
maddesinin on sekizinci fıkrası uyarınca mümkün olduğunun ve bu işlemlere ilişkin yükümlülüklerin 
19.04.2022 tarihinde yapılan değişiklik kapsamında olmadığı belirtilmektedir. 
  
-Tebliğin Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler başlıklı 8’inci maddesinin diğer fıkralarında 
yer alan menkul satış sözleşmeleri dışındaki sözleşmelere ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk 
parası cinsinden kabul edilmesi ve yerine getirilmesine yönelik herhangi bir değişiklik yapılmadığının 
ve mevcut istisnaların geçerli olduğu belirtilmiştir.  

Duyuru linki aşağıda verilmiştir. 

İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ…  
 
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 
 
 
 
Bilgi:  
Sirkülerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için denetim ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Sirkülerler 
numara sırası takip eder. Ulaşmayan sirkülerler için lütfen bilgi veriniz. 
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