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Sirküler No  :  2018-49 

Konu  : Dövizli İşlemlere İlişkin Kısıtlamalar ve İstisnalar Hakkında Özet 

Tablo 

  
06.10.2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’ De Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51)” de yer alan düzenlemelere ilişkin özet 
tablo aşağıdaki gibidir. 

 

1- GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ 

KISITLAMALAR İSTİSNALAR 
Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel 
kişilerin kendi aralarında akdedecekleri 
serbest bölgeler dahil yurtiçindeki 
gayrimenkul satış ve kiralama 
sözleşmelerinde yer alan bedel ve diğer 
yükümlülüklerin TL olarak belirlenmesi 
gerekmektedir. 

YOK 

 

2- MENKUL SATIŞ VE KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ 

KISITLAMALAR İSTİSNALAR 
İş makineleri ve taşıtlara konu satış ve 
kiralama sözleşmelerinde yer alan bedel 
ve diğer yükümlülüklerin TL olarak 
belirlenmesi gerekmektedir. 

İş makineleri ve taşıtlar haricindeki 
menkul mallara (emtia, mamul, ticari mal, 
makine teçhizat vb gibi) ilişkin satış ve 
kiralama sözleşmelerinde yer alan bedel ve 
diğer yükümlülükler döviz cinsinden veya 
dövize endeksli belirlenebilir. 
13 Eylül 2018 tarihinden önce 
imzalanmış ve halen yürürlükte olan iş 
makinesi veya taşıt kiralama sözleşmeleri 
kapsamında düzenlenen faturalar / 
ödemeler sözleşme süreleri 
tamamlanıncaya kadar dövize / dövize 
endeksli olarak düzenlenebilir / 
yapılabilir. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin 

taraf olacağı iş makineleri dahil taşıtların 

satış veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler 

ile kamu kurum ve kuruluşlarının taraf 

olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli 

ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası 

anlaşmaların ifası kapsamında olmak 

kaydıyla, yüklenicilerin üçüncü taraflarla 

akdedeceği iş makinaları dahil taşıtların kira 

sözleşmeleri, döviz cinsinden veya dövize 

endeksli olarak düzenlenebilir. 



 

 

3- İŞ SÖZLEŞMELERİ 

KISITLAMALAR İSTİSNALAR 
Türkiye’deki yerleşik kişilerin ücret ve 
diğer menfaatlerini içeren iş 
sözleşmeleri ve dolayısıyla yapılacak 
ödemeler, TL olarak belirlenmelidir. 

Yurtdışına gönderilen personelin ücreti ve 
diğer menfaatleri döviz cinsinden veya 
dövize endeksli belirlenebilir. 

Türk vatandaşı olmayan, Türkiye’deki 
yerleşik yabancı uyruklu personelin ücreti 
ve diğer menfaatleri döviz cinsinden veya 
dövize endeksli belirlenebilir. 
Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de 
bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat 
bürosu, doğrudan yahut dolaylı olarak % 
50 ve üzerinde pay sahipliklerinin 
bulunduğu şirketler ile serbest bölgelerde 
yer alan şirketlerin taraf olduğu iş 
sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu 
sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 
yükümlülüklerini döviz cinsinden veya 
dövize endeksli olarak belirleyebilir. 
Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
şirketlerinin taraf olduğu iş 
sözleşmelerine dair yükümlülükler döviz 
cinsinden veya dövize endeksli olarak 
belirlenebilir. 

 

4- DANIŞMANLIK, ARACILIK VE TAŞIMACILIK DAHİL HİZMET 

SÖZLEŞMELERİ  

KISITLAMALAR İSTİSNALAR 
Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi 
aralarında akdedecekleri danışmanlık, 
aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet 
sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve 
bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer 
ödeme yükümlülüklerini TL olarak 
belirlenmelidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık 

bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları 

hizmet sözleşmeleri, 
İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış 
ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet 
ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet 
sözleşmeleri 
Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında 
gerçekleştirecekleri faaliyetler 
kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri 
Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi 
aralarında akdedecekleri, Türkiye’de 
başlayıp yurt dışında sonlanan ve yurt 
dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan 
elektronik haberleşme ile ilgili hizmet 
sözleşmeleri, 
Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de 
bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat 
bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak %50 
ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu 
şirketler ile serbest bölgelerde yer alan 

şirketlerin taraf olduğu hizmet sözleşmeleri. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin 

taraf olduğu hizmet sözleşmeleri. 



 

 

Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi 

aralarında akdedecekleri bilişim teknolojileri 

kapsamındaki donanım ve yazılımlara ilişkin 

hizmet sözleşmeleri. 

 
 

5- ESER SÖZLEŞMELERİ 

KISITLAMALAR İSTİSNALAR 
Eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli 
ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer 
ödeme yükümlülükleri TL olarak 
belirlenmelidir. 

4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili 
Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’da tanımlanan gemilerin inşası ile 
tamir ve bakımına konu eser sözleşmeleri, 
döviz cinsinden yahut dövize endeksli 
olarak belirlenebilir. 

Kamu kurum ve kuruluşları taraf olduğu 

döviz cinsinden veya dövize endeksli 

ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası 

anlaşmaların ifası kapsamında olmak 

kaydıyla; yüklenicilerin üçüncü taraflarla 

yapacağı eser sözleşmeleri döviz cinsinden 

yahut dövize endeksli olarak belirlenebilir. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin 

taraf olduğu eser sözleşmelerinde, sözleşme 

bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan 

diğer ödeme yükümlülüklerin döviz 

cinsinden veya dövize endeksli olarak 

kararlaştırılması mümkündür. 

 

6- FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ 

KISITLAMALAR İSTİSNALAR 
Finansal kiralama (leasing) 
sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu 
sözleşmelerden kaynaklanan diğer 
ödeme yükümlülükleri TL olarak 
belirlenmelidir. 

32 sayılı Karar’ın 17 ve 17/A maddeleri 
kapsamında yapılacak finansal kiralama 
(leasing) sözleşmelerine ilişkin bedellerin 
döviz cinsinden kararlaştırılması 
mümkündür. 

4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili 

Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunda tanımlanan gemilere ilişkin finansal 

kiralama (leasing) sözleşmelerinde, sözleşme 

bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan 

diğer ödeme yükümlülüklerin döviz 

cinsinden veya dövize endeksli olarak 

kararlaştırılması mümkündür. 
Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
şirketlerinin taraf olduğu finansal kiralama 
sözleşmeleri kapsamında dövizli veya 
dövize endeksli sözleşme ve ödeme 
yapabilmek mümkündür. 



 

 

7- YAZILIM VE DONANIMLARA AİT LİSANS, SATIŞ VE HİZMET 

SÖZLEŞMELERİ 

KISITLAMALAR İSTİSNALAR 
Türkiye’de üretilen yazılımların 
Türkiye’de yerleşik kişiler arasında 
satılması halinde düzenlenecek 
sözleşmelere ait yükümlülüklerin Türk 
parası cinsinden olması gerekmektedir. 

Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi 
aralarında akdedecekleri, 

 Bilişim teknolojileri kapsamında 
yurt dışında üretilen yazılımlara 
ilişkin satış sözleşmeleri, 

 Donanım ve yazılımlara ilişkin 
lisans ve hizmet sözleşmeleri 

 
Döviz cinsiden düzenlenebilir. 

 
 

 

Saygılarımızla 

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ 


