
DÖVİZ YASAĞINA DAİR TEBLİĞ’DE YER ALAN İKİ YILLIK 
SÜREYE İLİŞKİN BAKANLIK GÖRÜŞÜ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”), 13 Ekim 2020 
tarihinde Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme 
Bedellerine İlişkin Duyuru (“Duyuru”) yayımladı.

Bilindiği üzere, 13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi 
Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararında Değişik Yapılmasına Dair 85 Sayılı 
Karar (“85 sayılı Karar”) yayımlanmıştı.

85 sayılı Karar ile, Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi aralarında 
akdedecekleri gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde yer alan 
bedellerin döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak belirlen-
mesine dair yasak getirilmişti.

Akabinde, Bakanlık tarafından 6 Ekim 2018 tarihli ve 30557 
sayılı Resmi Gazete’de 85 Sayılı Karar’a ilişkin detayları 
düzenleyen Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı 
Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/51) (“Tebliğ”) 
yayımlandı ve söz konusu Tebliğ’de 16 Kasım 2019 tarihinde 
bir kısım değişiklikle yapıldı.

Söz konusu Tebliğ ile, 13 Eylül 2018 tarihinden önce akdedilen 
konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde döviz veya dövize 
endeksli olarak belirlenen bedellerin iki yıllık süre için Türk 
parası olarak belirlenmesi öngörülmüştü. Söz konusu iki yıllık 
süre ifadesi, uygulamada pek çok soruya sebep oldu ve en çok 
sual edilen konu ise, iki senenin sonunda döviz yasağının 
ortadan kalkıp kalkmayacağı oldu.

Bakanlık, 13 Ekim 2020 tarihinde yayımladığı Duyuru ile bu 
sorulara cevap verdi. Bakanlık söz konusu Duyuru ile, iki 
senelik sürenin, taraflar arasında anlaşma olmaması halinde, 
kira bedellerinin nasıl artırılacağına dair Tebliğ’de düzenlenen 
formül için getirildiğini ve iki yıllık geçiş sürecinin sonunda, söz 
konusu sözleşme bedellerinin tekrar döviz cinsinden veya 
dövize endeksli olarak belirlenemeyeceğini açıkça belirtti. 
Konuya ilişkin daha önce kaleme aldığımız yazılardaki 
değerlendirmemizi teyit eder bu Duyuru’nun Türkçe metnine 
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://ms.hmb.gov.tr/up-
loads/2020/10/D%C3%B6viz-S%C3%B6-
zle%C5%9Fmeleri-Duyuru_12.10.2020.pdf

MINISTRY OPINION ON THE TWO-YEAR PERIOD SET 
OUT IN THE COMMUNIQUÉ ON FOREIGN CURRENCY 

RESTRICTIONS

The Ministry of Treasury and Finance (“Ministry”) published 
an Announcement on Foreign Currency Denominated or 
Foreign Currency Indexed Contract Prices (“Announcement”) 
on 13 October 2020.

As known, Presidential Decree No. 85 Amending Presidential 
Decree No. 32 on the Protection of the Value of Turkish Curren-
cy (“Decree No. 85”) was published in the Official Gazette 
dated 13 September 2018 and numbered 30534.

Decree No. 85 barred prices in real estate lease agreements 
from being denominated in or indexed to foreign currency if 
such agreements are executed between persons residing in 
Turkey.

Subsequently, the Ministry published the Communiqué (No. 
2018-32/51) Amending the Communiqué (No. 2008-32/34) on 
Decree No. 32 on the Protection of the Value of Turkish Curren-
cy (“Communiqué”), which regulates the details of Decree 
No. 85, in the Official Gazette dated 6 October 2018 and 
numbered 30557 and certain amendments were made to the 
Communiqué on 16 November 2019.

The Communiqué states that prices denominated in or indexed 
to foreign currency will be denominated in Turkish currency for 
a period of two years for lease agreements executed before 13 
September 2018 that pertain to residences and roofed 
workplaces. This “two-year period” has raised many questions 
in practice, one of the most heavily discussed topics being 
whether this foreign currency restriction will be lifted at the end 
of the two-year period.

The Ministry answered these questions in its Announcement 
published on 13 October 2020. As per the Announcement, the 
Ministry made it clear that this two-year period has been set 
with respect to the formula regulated in the Communiqué 
concerning how to increase rental prices if there is no 
agreement between the parties, and that such agreement 
prices shall not be denominated in or indexed to foreign curren-
cy at the end of the two-year transition period. You can find the 
Turkish version of this Announcement that confirms our evalua-
tion in the articles we previously wrote on the same subject in 
the link below:

https://ms.hmb.gov.tr/up-
loads/2020/10/D%C3%B6viz-S%C3%B6-
zle%C5%9Fmeleri-Duyuru_12.10.2020.pdf

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/10/D%C3%B6viz-S%C3%B6zle%C5%9Fmeleri-Duyuru_12.10.2020.pdf
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/10/D%C3%B6viz-S%C3%B6zle%C5%9Fmeleri-Duyuru_12.10.2020.pdf
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