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SÖZLEŞME BEDELLERİ VE BU SÖZLEŞMELERDEN
KAYNAKLANAN DİĞER ÖDEME
YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA
DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK
KARARLAŞTIRILAMAYACAKTIR
32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararda yapılan değişiklik
uyarınca; Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında,
kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal
kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet
ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan
diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak
kararlaştırılamayacaktır.
Öte yandan 13.09.2018 tarihinden itibaren otuz gün içinde, söz konusu

ÖZET

bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki
sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça

:

belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecektir.

Bu düzenleme yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk
vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel
kişileri kapsamaktadır.
Diğer taraftan yeni bir sözleşme düzenlenmesi durumunda damga vergisi
yükümlülüğünün ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır.

13.09.2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 85 sayılı Türk Parası Kıymetini
Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Karı ile 32 sayılı
Kararda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile;
1) 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4’üncü
maddesine, "g) Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi
aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü
menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme
bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden
veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz." bendi eklenmiş

2) Aynı Karara "Geçici Madde 8- Bu Kararın 4’üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce
akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan
bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden
belirlenir." şeklinde geçici madde eklenmiştir.

11.8.1989 tarih ve 20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TÜRK PARASI KIYMETİNİ
KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR’da;
— Türkiye'de yerleşik kişiler; yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk
vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişiler,
— Döviz efektif dahil “ parayla ödemeyi sağlayan her nev'i hesap, belge ve vasıtaları olarak
tanımlanmaktadır.
85 sayılı Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…

