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Bedelin Döviz Cinsinden veya 
Doğrudan veya Dolaylı Olaraki Dövize 
Endeksli Olarak Belirlenmesinin Yasak 
Olduğu Sözleşmelere Dair Cetvel 

Sözleşme Türüii Sınırlamaya Tebliğ 
Madde Tabi Değil 
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Gayrimenkulv satış sözleşmeleri Evet 8/1 
Gayrimenkul kiralama sözleşmeleri Evet 8/2 
İş sözleşmeleri Evet 8/3 

Yurt dışında ifa edilecek iş sözleşmeleri Evet 8/3 
TC vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin taraf 
olduğu iş sözleşmeleri 

 Evet 8/11 

Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, 
irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay 
sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri 
kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin taraf olduğu iş sözleşmeleri 

Evet 8/16 

Hizmet sözleşmelerivi Evet 8/4 
Danışmanlık, aracılık ve taşımacılık sözleşmeleri Evet 8/4 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin 
taraf oldukları hizmet sözleşmeleri 

Evet 8/4 

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

Evet 8/4 

Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler 
kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri 

Evet 8/4 

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 

Evet 8/4 

Bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin 
satış sözleşmeleri ile donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet 
sözleşmeleri 

Evet 8/8 

Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, 
irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay 
sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri 
kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin taraf olduğu hizmet 
sözleşmeleri 

Evet 8/16 

Eser sözleşmeleri Evet 8/5 
4490 sayılı Kanun ile 491 sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda tanımlanan gemilerin inşası, tamiri ve bakımına ilişkin eser 
sözleşmeleri 

Evet 8/5 

Menkul satış ve kiralama sözleşmeleri Evet 8/6,7 
İş makinesi ve taşıt kiralama ve satış sözleşmeleri Evet 8/6,7 
4490 sayılı Kanun ile 491 sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda tanımlanan gemilere ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri 

Evet 8/9 

32 Sayılı Kararın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında yapılacak finansal 
kiralama (leasing) sözleşmeleri 

Evet 8/10 

13.9.2018’den önce akdedilmiş bulunan iş makineleri dâhil taşıt kiralama 
sözleşmeleri 

Evet 8/22 
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Kamu Kurumu ve TSK Güçlendirme Vakıf şirketinin taraf olduğu sözleşmeler Evet 8/12 
Kamu Kurumu ve TSK Güçlendirme Vakıf şirketince taraf olunan 
gayrimenkul satış/kiralama sözleşmeleri 

Evet 8/12 

Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize 
endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası antlaşmaların ifası 
kapsamında olmak kaydıyla; yüklenicilerin üçüncü taraflarla akdedeceği 
sözleşmeler 

Evet 8/13 

Yukarıdaki kapsamda olmakla birlikte konusu gayrimenkul satış veya, 
gayrimenkul kiralaması olan sözleşmeler ile iş sözleşmeleri 

Evet 8/13 

Hazine ve Maliye Bakanlığının 4749 sayılı Kanun kapsamında 
gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak bankaların taraf olduğu sözleşmeler 

Evet 8/14 

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının 
(yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırım 
fonu payları da dahil olmak üzere) döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, 
alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülükler 

Evet 8/15 

(i) Türkiye’de yerleşik yolcu, yük veya posta taşıma faaliyetinde bulunan
ticari havayolu işletmeleri;
(ii) hava taşıma araçlarına, motorlarına ve bunların aksam ve parçalarına
yönelik teknik bakım hizmeti veren şirketler;
(iii) sivil havacılık mevzuatı kapsamında havalimanlarında yer hizmetleri
yapmak üzere çalışma ruhsatı alan veya yetkilendirilen kamu ya da özel
hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlar ile söz konusu kuruluşların
kurdukları işletme ve şirketler ile doğrudan veya dolaylı olarak
sermayelerinde en az %50 hisse oranına sahip olduğu ortaklıkların
taraf oldukları sözleşmeler

Evet 8/17 

Yukarıdaki kapsamda olmakla birlikte konusu gayrimenkul satış veya 
kiralaması olan sözleşmeler  

Evet 8/17 

i Yasak, bedeli uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı 
olarak dövize endekslenen sözleşmeleri de kapsamaktadır. 
ii Yasak, sözleşme bedeli yanında sözleşmeden kaynaklanan diğer (tali) ödeme yükümlülüklerini de kapsar. Sözleşme bedeli ve bu 
sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayan sözleşmeler 
kapsamında düzenlenecek kıymetli evraklarda yer alan bedellerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi de mümkün 
değildir. 
iii Türkiye'de yerleşik kişiler, 32 Sayılı Karar’da, ‘‘yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de 
kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişiler’’ olarak tanımlanmıştır. Ancak, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki; şube, 
temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlar, yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile doğrudan ya 
da dolaylı olarak sahipliklerinde bulunan şirketler 32 Sayılı Kararın bu maddesinin uygulaması kapsamında Türkiye’de yerleşik olarak 
değerlendirilir.
iv Türkiye dışında yerleşik kişilerle yapılan sözleşmeler yasak kapsamında değildir. 
v Bu cetvelde yer alan “Gayrimenkuller” terimi Türkiye’de bulunan taşınmazları ifade eder. Taşınmazın Türkiye’de bir serbest bölgede 
olması, Türkiye’de bulunan taşınmaz sayılmaması sonucunu doğurmaz. 
vi Tebliğ’de “hizmet sözleşmeleri”nin tanımı yapılmamış olup, Tebliğ’de ismen zikredilmiş olanlar dışında hangi tür iş görme 
sözleşmelerinin “hizmet sözleşmesi” sayılacağı hususu, içinde iş görme türünden edimler de içeren karma ve sui generis sözleşmelerin 
durumu tartışmalıdır. Bu nedenle, her sözleşmenin hukuki niteliğinin ayrıca belirlenmesi gerekir. 
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Umurcan Gago  
Ortak, Avukat  
T: +90 (212) 326 6472  
umurcan.gago@gsghukuk.com 

Pınar Tatar 
Kıdemli Müdür, Avukat  
T: +90 (212) 326 6671  
pinar.tatar@gsghukuk.com 

Alper Onar 
Kıdemli Müdür, Avukat  
T: +90 (212) 326 6311  
alper.onar@gsghukuk.com 

Gizem Sözenoğlu 
Müdür, Avukat 
T: +90 (212) 326 6483 
gizem.sozenoglu@gsghukuk.com 

GSG Hukuk duyurularına ulaşmak için tıklayınız
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