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19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan “Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 
(Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-
32/66)” (“Değişiklik Tebliği”) ile “Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara 
İlişkin Tebliğ’in” (“Tebliğ”) 8. maddesinin 9. 
fıkrasının sonuna ekleme yapılmıştır.  
 
Değişiklik Tebliği ile yapılan ekleme ile Tebliğ’in 
8. maddesinin son hali aşağıdaki gibidir: 
 
“Türkiye’de yerleşik 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 
mümkündür. Ancak sözleşme konusu ödeme 
yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine 
getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur. (Ek 
cümle: RG-19/4/2022-31814)” 
 
Yapılan değişiklikler soru-cevap şeklinde 
aşağıda izah edilmiştir.  
 
1. 32 SAYILI KARAR İLE KARAR’A İLİŞKİN 

TEBLİĞ’İN AMACI NEDİR? 
 
32 sayılı Karar ile Tebliğ’in amacı çok özetle, 
ülkemizde döviz cinsinden yapılabilecek 
işlemlerin, sözleşmelerin ve alanların 
belirlenmesi ve sınırlandırılması, böylece Türk 
Lirasının değerinin arttırılmasına yönelik 
düzenlemelerin getirilmesidir. 

 
2. SON DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN 

YENİLİK NEDİR? 
 
Değişiklik Tebliğ’den önce (yapılan bir takım 
düzenlemeler ve değişikliklerden sonra) 
Tebliğ’in 8. maddesinin 9. fıkrasına göre,  
Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında 
akdedecekleri, taşıt satış sözleşmeleri dışında 
kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme 
bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan 
(vade farkı, faiz, cezai şart, tazminat, gecikme 
cezası gibi) diğer ödeme yükümlülüklerini döviz 
cinsinden veya dövize endeksli olarak 
kararlaştırmaları ve bunlara ilişkin ödemeleri 

döviz cinsinden gerçekleştirmeleri de 
mümkündü. 
 
Bugün yayınlanan Değişiklik Tebliği ile, Tebliğ’in 
8. maddesinin 9. fıkrasının sonuna eklenen 
düzenleme ile, bu menkul satış sözleşmeleri için 
bir sınırlama getirilmiştir.  Buna göre;  
 

 Türkiye’de yerleşik kişilerin, 

 Yapacağı taşıt dışındaki menkul satış 
sözleşmelerinde, Sözleşme bedeli ve bu 
sözleşmelerden kaynaklanan (vade farkı, 
faiz, cezai şart, tazminat, gecikme cezası gibi) 
diğer ödemelerin,  

 
halen döviz cinsinden veya dövize endeksli 
belirlenmesi mümkündür; ancak bu 
sözleşmelerde söz konusu ödemelerin döviz 
cinsinden değil, Türk Lirası cinsinden yapılması 
zorunluluğu getirilmiştir.   
 
Yapılan bu değişiklik kapsamında taşıt satımı 
dışında her türlü mal satımına ilişkin 
sözleşmeler bu düzenlemeye tabidir.  
 
1. DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ HANGİ TARİHTE 

YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR?  
 
Değişiklik Tebliği yayımı tarihi olan 19.04.2022 
tarihinde yürürlüğe girecektir.  
 
Buna göre 19.04.2022 tarihinden itibaren döviz 
cinsinden veya dövize endeksli olarak 
düzenlenen taşıt satış sözleşmeleri dışında 
kalan menkul satış sözleşmeleri ve faturaları 
kapsamında satış bedelleri ve satış 
sözleşmesinden kaynaklı diğer ödemeler Türk 
Lirası cinsinden ödenmesi zorunludur.  
 
2. DEĞİŞİKLİK TEBLİĞ’DEN ÖNCE DÖVİZ 

CİNSİNDEN ÖDEME YAPILMASINA İLİŞKİN 
DÜZENLENEN / İMZALANMIŞ OLAN 
SÖZLEŞMELER VE KESİLEN FATURALAR 
BAKIMINDAN DA TÜRK LİRASI CİNSİNDEN 
ÖDEME ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?  
 

Değişiklik Tebliği’nde, 19.04.2022 tarihinden 
önce döviz cinsinden ödeme yapılmasına ilişkin 
düzenlenen/imzalanan menkul satış 
sözleşmeleri ve kesilen faturalar için bir istisna 
belirlenmemiştir.  
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Bu nedenle bu menkul satış sözleşmeleri ve 
faturaları için de yeni düzenleme geçerli olup, 
19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş / 
imzalanmış olan menkul satış sözleşmelerinden 
ve kesilen faturalardan kaynaklı satış bedelleri 
ve diğer ödemelerin de Türk Lirası cinsinden 
yapılması zorunludur.  
 
3. DEĞİŞİKLİK TEBLİĞ İLE GETİRİLEN 

DÜZENLEMENİN İSTİSNALARI VAR MIDIR?  
 

Madde metninden de anlaşılabileceği üzere 
taşıt satışı istisna olarak tutulmuştur. Belirtmek 
gerekir ki, daha önce çıkarılan tebliğlerde yer 
alan istisnalar geçerliliğini muhafaza 
etmektedir.  
 
Örneğin 2008-32/34 sayılı Tebliğ ile 8. 
Maddenin 8. Fıkrasına eklenen, “Türkiye’de 
yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; 
döviz cinsinden maliyet içeren eser 
sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu 
sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 
yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize 
endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.” 
hükmü gereği getirilen istisnalar geçerliliğini 
muhafaza etmektedir.  
 
4. DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ 

DÜZENLEMEYE UYULMAMASININ 
YAPTIRIMI NEDİR?  

 
Yeni düzenlemeye göre Türk Lirası cinsinden 
ödenmesi gereken satış bedelleri ile diğer 
ödemelerin döviz cinsinden ödenmesi 
durumunda, 1567 sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 3. 
maddesinin 1. fıkrası gereğince idari para 
cezaları uygulanacaktır.  

 
Söz konusu madde gereğince; 
 
“Cumhurbaşkanının bu Kanun hükümlerine 
göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici 
işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket 
eden kişi, üçbin Türk Lirasından yirmibeşbin 
Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile 
cezalandırılır.” 
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Bu belge sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Tüm 

hakları TİLEGAL Avukatlık Bürosu’na aittir. Kısmen dahi olsa 

izinsiz kullanılamaz. Genel hukuki konularla ilgili olarak 

hazırlanan bilgi notu, somut hukuki problemlere doğrudan 

uygulanmayabilir. Somut uyuşmazlıklarınız için hukuk 

danışmanlarınıza başvurmanızı tavsiye ederiz. 

 
 


