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Değerli Müşterilerimiz, 
 

 
19.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2022-32/66 sayılı “Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 
Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu 
fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası 
cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiş, on 
beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve 
kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmişti. 
 
Yine söz konusu değişikliğe ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 21/4/2022 
tarihinde “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-
32/34 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 Sayılı Tebliğ’e İlişkin 
Duyuru” başlıklı bir basın duyurusu yayımlanmıştı. 
 
Bu çerçevede Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri menkul 
satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer 
ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları 
mümkün olmakla beraber değişiklik ile sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin 
Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale gelmişti. 
 
Diğer taraftan son dönemde antrepolarda yaşanan devir işlemlerinde ödeme 

yükümlülüğünün hangi para cinsinden yapılacağına ilişkin firmalar tarafından şüphe 

hasıl olmuş olup bu minvalde söz konusu tebliğ uyarınca antrepolarda devir yoluyla 

düzenlenecek satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası 

cinsinden yerine getirilmesi gerekmektedir. 

 

Ayrıca aşağıda belirtilen kişiler, Türkiye’de yerleşik kişi sayılmaktadır. 

• Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları dahil, Türkiye’de kanuni yerleşim yeri 
bulunan gerçek ve tüzel kişi Türkiye’de yerleşik kişidir. Türkiye’de yerleşik 
kişilerin yurt dışındaki; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya 
yönettiği fonlar, %50 ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile 
doğrudan ya da dolaylı olarak sahipliklerinde bulunan şirketler Türkiye’de 
yerleşik kişi,  

• Serbest Bölgede yerleşik kişiler yurt dışında yerleşik kişi kabul edilmektedir. 
Ancak ortaklık yapısında Türkiye’de yerleşik bir kişinin %50 ve üzerinde pay 
sahipliği olan Serbest Bölgede faaliyet gösteren bir şirket veya Türkiye’de 
yerleşik bir tüzel kişinin serbest bölgede mevcut bir şubesi Türkiye’de yerleşik 
kişi,     
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• Türkiye’de kanuni yerleşim yeri ve Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bağı 
bulunmayan kişiler yurt dışında yerleşik kişi, 

 

  
  
 
 
  
Bu Tebliğ içeriğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 
 
–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 
2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66) 
 
 
  
Saygılarımızla, 
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