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YCLAW FIRM 

 

TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLER TARAFINDAN İMZALANAN SÖZLEŞME BEDELLERİNİN 

TÜRK LİRASI OLMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ SON DURUM VE TÜRK LİRASINA 

ÇEVRİLECEK SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ 

 

ÖZET :  

Bilindiği üzere, 13.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan, 12.09.2018 tarih ve 85 
Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda” 
(“Karar”) değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile;  

1- Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlık tarafından belirlenen istisnalar dışında, alım 
satım, kiralama, leasing, iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu 
sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize 
endeksli olarak kararlaştırılamayacağına ve mevcut sözleşmelerin de 30 gün 
içerisinde TL cinsinden belirlenmesine karar verilmiştir.  

(06.10.2018 tarihinde yayınlanmış olan Tebliğ ile sözleşmelerdeki TL zorunluluğuna 
ilişkin istisnalar yayımlanmıştır. Son olarak da 16.11.2018’de yayınlanan Tebliğ ile 
sözleşmelerdeki TL zorunluluğu ve istisnalara ilişkin yeni düzenlemeler getirmiştir.) 

2- Karar öncesinde yürürlükte olan ve istisna kapsamına girmeyen kira sözleşmelerinin 
bedelleri, 12 Ekim 2018 tarihine kadar taraflarca Türk Lirası cinsinden yeniden 
belirlenmesi gerekmektedir. Sözleşme bedelinin TL cinsinden yeniden belirlenmesinde 
taraflar arasında anlaşma olmaz ise sözleşme bedeli; 
 

i. 02.01.2018 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası efektif satış kuruna göre 
Türk Lirası cinsine çevrilecek (3,7776 ABD Doları / 4,5525 EURO) ve 

ii. 02.01.2018 tarihinden bedelin yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye 
İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 
değişim oranları esas alınarak artırılacaktır  

*Gayrımenkul kira sözleşmeleri için ayrıca aşağıda yer alan açıklamalara bakınız .  
 
ANCAK, TAHSİLİ YAPILMIŞ VEYA GECİKMİŞ ALACAKLAR İLE GAYRİMENKUL KİRA 
SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA VERİLEN DEPOZİTOLAR VE SÖZLEŞMELERİN İFASI 
KAPSAMINDA DOLAŞIMA GİRMİŞ KIYMETLİ EVRAKLAR İÇİN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLME 
ZORUNLULUĞUNA DAİR BU HÜKÜM UYGULANMAYACAKTIR. 
 
Bu kapsamda, 16.11.2018 tarihinde yayınlanan Tebliğ’de belirtilen istisnalar da dahil olmak 
üzere son durum aşağıda bilginize sunulmaktadır :  
 

I- KURAL VE İSTİSNALAR :  
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A. SATIŞ SÖZLEŞMELERİ 
 

1. Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri: 

KURAL : Türkiye’de yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilerin, yurt içinde yer alan her türlü 
gayrimenkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve diğer tüm ödeme yükümlülüklerini 
TL cinsinden belirlemeleri zorunludur.  

İSTİSNA : Türkiye ile vatandaşlık bağı bulunmayan gerçek kişiler ile yurtdışında yerleşik 
kişilerin Türkiye’deki şube, temsilcilik, irtibat bürosu ve bu kişilerin % 50 ve üzeri pay 
sahibi oldukları şirketlerin alıcı olarak taraf olacağı gayrimenkul satış sözleşmelerinde, 
sözleşme bedelinin döviz cinsinden ve/veya dövize endeksli olarak belirlenmesini 
mümkündür. 

2. Menkul Satış Sözleşmeleri (Taşıt Satış Sözleşmeleri Hariç):  

KURAL : Türkiye’de yerleşik kişiler, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satışlarda, 
sözleşme bedelini ve diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli 
olarak belirleyebilirler. Taşıt satışına ilişkin menkul satış sözleşmelerinde ise sözleşme 
bedeli ve diğer tüm ödeme yükümlülüklerini TL cinsinden belirlemeleri zorunludur 

İSTİSNA : Tebliğ ile Karar (12.09.2018) öncesi akdedilmiş olan yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt 
satış sözleşmelerinin TL cinsine çevrilmesi istisna kapsamında tutulmuştur. Buna göre, 
12.09.2018 öncesinde imzalanmış olan yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış 
sözleşmelerinin TL cinsine çevrilmesi gerekmemektedir. 
 
 

B. KİRA SÖZLEŞMELERİ 
 

1. Gayrimenkul Kira Sözleşmeleri : 
 
KURAL : Türk vatandaşları arasında imzalanacak olan veya Türkiye’de yerleşik yabancıların 
kiraya veren olarak imzalayacakları, her türlü gayrimenkul kira sözleşmelerinde, sözleşme 
bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini Türk Lirası 
şeklinde belirlemeleri zorunludur. 
 
İSTİSNA : 

i. Türkiye ile vatandaşlık bağı bulunmayan gerçek kişiler ile yurtdışında yerleşik 
kişilerin Türkiye’deki şube, temsilcilik, irtibat bürosu ve bu kişilerin % 50 ve 
üzeri pay sahibi oldukları şirketlerin kiracı olarak taraf olacağı gayrimenkul 
kira sözleşmelerinde,  

ii. Konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanması ile ilgili kira 
sözleşmelerinde, 

iii. Gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin kira sözleşmelerinde 

sözleşme bedelinin döviz cinsinden ve/veya dövize endeksli olarak belirlenmesini 
mümkündür.  

Sözleşme bedelinin TL cinsinden yeniden belirlenmesinde taraflar arasında anlaşma olmaz 
ise sözleşme bedeli; 
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i- 02.01.2018 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası efektif satış kuruna göre 
Türk Lirası cinsine çevrilecek (3,7776 ABD Doları / 4,5525 EURO) ve 
ii- 02.01.2018 tarihinden bedelin yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye 
İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim 
oranları esas alınarak artırılması yoluyla iki yıllık süre için Türk parası olarak 
belirlenecektir.  
iii- TL cinsinden belirlemenin yapıldığı kira yılının sonunda kira bedeli, bir yıl için, 
belirleme tarihinden belirlemenin yapıldığı kira yılının sonuna kadar TÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak artırılır. 
iv- Bir sonraki kira yılı kira bedeli ise, önceki kira yılında geçerli olan kira bedelinin 
TÜFE aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenecek ve belirlenen 
Türk parası cinsinden kira bedeli iki yıllık sürenin sonuna kadar geçerli olacaktır. 

 
2. Menkul Kiraları : 

KURAL : Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt kiralama 
sözleşmeleri dışında kalan menkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu 
sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize 
endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. 

İSTİSNA: Karar (12.09.2018) öncesi akdedilmiş olan taşıt kiralama sözleşmelerinin TL 
cinsine çevrilmesi gerekmemektedir. 

 
C. İŞ SÖZLEŞMELERİ 

KURAL : Türk vatandaşları arasında imzalanacak olan iş sözleşmelerinde, sözleşme 
bedelinin Türk Lirası şeklinde belirlenmesi zorunludur.  

İSTİSNA :  

i. Tarafların yurt dışında ifa edecekleri işlerle ilgili iş sözleşmelerinde, 
ii. Gemi adamlarının taraf oldukları iş sözleşmelerinde, 
iii. Türk Vatandaşı olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin taraf olduğu iş sözleşmelerinde,  
iv. Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, 

doğrudan veya dolaylı olarak %50i ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu 
şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki 
şirketlerin işveren olduğu iş sözleşmelerinde  
 

sözleşme bedelinin döviz cinsinden kararlaştırılması mümkündür.  
 

 
D. HİZMET SÖZLEŞMELERİ 

KURAL : Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilecek, Tebliğ ile belirlenen dışında 
kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme 
bedelinin Türk Lirası şeklinde belirlenmesi zorunludur. 

İSTİSNA : 
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i- Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf 
oldukları hizmet sözleşmelerinde, 

ii- İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı 
hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmelerinde, 

iii- Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler 
kapsamında yapılan hizmet sözleşmelerinde, 

iv- 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 sözleşmelerinde, 

v- Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat 
bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak %50 ve üzerinde pay sahipliklerinin 
bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest 
bölgelerdeki şirketlerin hizmet alan olarak taraf olduğu hizmet sözleşmelerinde   

sözleşme bedelleri döviz cinsinden belirlenebilecektir. 

 
E. DİĞER SÖZLEŞMELER 

 
1. Eser Sözleşmeleri : 

KURAL : Türkiye’de yerleşik kişilerin, döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmelerinde, 
sözleşme bedelinin döviz cinsinden kararlaştırılması mümkündür. 

İSTİSNA : Döviz cinsinden sözleşme maliyeti içermeyen sözleşme bedellerinin  Türk Lirası 
olarak belirlenmesi gerekmektedir.  

 
2. Leasing Sözleşmeleri : 

KURAL : Gemilere ilişkin finansal kiralama (leasing) sözleşmelerinde ve Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında yapılacak 
finansal kiralama (leasing) sözleşmelerinde sözleşme bedelleri döviz cinsinden 
belirlenebilecektir. Diğer finansal kiralama sözleşmeleri ise TL cinsinden yapılması gerekir. 

İSTSİNA : Karar’ın yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş olan tüm finansal kiralama 
sözleşmelerinin TL cinsine çevrilmesi istisna kapsamında tutulmuştur. 

 
3. Donanım ve Yazılım Satış Sözleşmeleri : 

KURAL : Türkiye’de yerleşik kişiler, bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen 
yazılımlara ilişkin satış sözleşmeler ile donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet 
sözleşme bedellerini döviz cinsinden belirleyebileceklerdir. 

İSTİSNA : Yurt içinde üretilmiş olan yazılım ve donanımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile 
donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşme bedellerinin TL cinsinden 
belirlenmesi gerekmektedir. 

 

II- SÖZLEŞMELERİN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİNDE DAMGA VERGİSİ : 
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22.11.2018 tarihinde yayınlanan 22 no.lu Damga Vergisi Sirküleri’ne göre : 

Karar öncesi döviz cinsinden akdedilerek TL cinsine çevrilecek olan sözleşmelerde; 

 Sadece Karar kapsamında bedelde bir değişiklik olmaması (taraf değişikliği, 
süre uzatımı ve/veya yeni iş ilavesi gibi sözleşmelerin diğer maddelerinde 
değişiklik yapılmamış olması), 

 Değişiklik sonrası TL cinsinden belirlenecek toplam bedelin, ilk sözleşmede yer 
alan döviz cinsinden bedel ile değişikliğin yapıldığı tarihteki Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen cari döviz satış kurunun çarpımı 
suretiyle bulunacak tutarı geçmemesi ve 

 Döviz cinsi değiştirilen ilk sözleşmeye atıf yapılması durumunda 

yapılacak değişiklikler ayrıca damga vergisine tabi olmayacaktır. 

 


