
       

 

 

MENKUL KIYMET SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE TL ÖDEME 

ZORUNLULUĞUNUN KAPSAMI HAKKINDA HAZİNE VE 

MALİYE BAKANLIĞI DUYURUSU YAYINLANDI 
______________________________________________________________ 

 

  Sirküler No: 2022/54 
   İstanbul, 21.04.2022   
_______________________________________________________________ 

 

19.04.2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2008-32/34 sayılı 

Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 sayılı Tebliğ” ile menkul kıymet 

satış sözleşmelerine TL cinsinden  ödenme zorunluluğu getirilmişti. 

 

Bu konda oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından 21.04.2022 tarihli bir Basın Duyurusu yayınlanmıştır. 

 

Duyuru açıklamasında; 

 

✓ Tebliğ’de geçen “menkul” ibaresinin gayrimenkul tanımına girmeyen her türlü 

mal ve eşyayı kapsadığı,  

 

✓ Yapılan değişikliğin Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında 

akdettikleri/akdedecekleri menkul satış sözleşmeleri konusu ödeme 

yükümlülüklerine ilişkin olduğu, 

 

✓ Türkiye’de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişiler arasında 

akdedilmiş/akdedilecek menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme 

yükümlülüklerinin TL cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi 

zorunluluğunun bulunmadığı  

 

✓ Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerinin ise bu zorunluluktan muaf olduğu, 

 

belirtilerek, Türkiye’de yerleşik kişilerin; 

 

✓ 19.04.2022 tarihinden önce kendi aralarında akdetmiş oldukları menkul 

satış sözleşmelerinin ifası için dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden 

kıymetli evraklara ait ödeme yükümlülüklerinin TL cinsinden yerine 

getirilmesi ve kabul edilmesi şartının olmadığı, 

 



 

✓ 19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme 

yükümlülüklerinin TL cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının 

bulunmadığı, 

 

✓ Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda döviz 

cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri 

ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin TL 

cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının olmadığı, 

  

✓ Yapılan değişikliğin taşıt satış sözleşmelerinin mevcut durumunu 

değiştiren bir hüküm içermediği, taşıt satış sözleşmelerinde sözleşme 

bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin 

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmasının mümkün 

olmadığı,  

 

✓ 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak yapılan 

düzenlemeler çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının (yabancı 

sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu payları 

da dâhil); 

 

• Döviz cinsinden oluşturulmasının,  

• İhracının,  

• Alım ve satımının 

• Yapılan işlemlere ait yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılmasının  

 

mümkün olduğu, dolayısıyla, bu işlemlere ilişkin yükümlülüklerin 

19.04.2022 tarihinde yapılan değişiklik kapsamında olmadığı,  

 

hususlarına yer verilmiştir. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

Saygılarımızla. 

 

RSM Turkey Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
Member Of RSM International 


