TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI
KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:
2022-32/66) YAYIMLANDI

COMMUNIQUE NO: 2022-32/66 AMENDING COMMUNIQUE
NO: 2008-32/34 REGARDING DECREE NO. 32 ABOUT THE
PROTECTION OF TURKISH CURRENCY HAS BEEN
ISSUED

19 Nisan 2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de (“Tebliğ”)
Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ No: 2022-32/66”)
ile Tebliğ’in 8. maddesinin 9 ve 15. fıkralarında Türk lirasının
kullanımını önceliklendirmeye yönelik değişiklikler meydana
gelmiş olup Tebliğ No: 2022-32/66 kapsamındaki söz konusu
değişiklikler 19 Nisan 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Communiqué No: 2022-32/66 Amending Communiqué No:
2008-32/34 regarding Decree No: 32 on the Protection of the
Value of Turkish Currency (“Communiqué”) was published in
the Ofﬁcial Gazette dated April 19, 2022 and numbered 31814.
Communiqué No:2022-32/66 made changes to paragraphs 9
and 15 of Article 8 of the Communiqué, with an aim to prioritize
the use of the Turkish Lira. These changes have entered into
force as of April 19, 2022.

Değişiklikler kapsamında Tebliğ’in 8 maddesinin 9. fıkrasının
sonuna eklenen cümle ile, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi
aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan
menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelinin ve
sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin
(vade farkı, cezai şart, faiz, tazminat gibi) döviz cinsinden veya
döviz endeksli olarak belirlenmesi mümkün olmakla beraber
söz konusu ödemelerin Türk Lirası cinsinden yapılması
zorunluluğu getirilmiştir.

The change that has been made to Paragraph 9 of Article 8 of
the Communiqué will require persons resident in Turkey to
make all payments under contracts for the sale of movables
other than the sale of vehicles in Turkish Lira, even as it will
remain possible to denominate the contract value and other
contractual payment obligations under such contracts (such as
late interest, penal clause, interest, indemnity) in foreign
currency or as indexed to foreign currency.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 21 Nisan 2022
tarihinde yapılan basın açıklaması uyarınca Değişiklik
Tebliğinde geçen “menkul” ibaresinin, gayrimenkul tanımına
girmeyen her türlü mal ve eşyayı kapsamakta olduğu
vurgulanmıştır. Bu kapsamda, Tebliğde meydana gelen
değişikliklerin günlük ticari hayatın işleyişine ilişkin bir çok alanı
etkileyecek olmasının yanı sıra Türkiye’de yerleşikler arasında
yapılacak olan varlık devri ve pay devri sözleşmeleri gibi
ilişkilerdeki ödemelerin de TL cinsinden yapılması gerekecektir.

In a press bulletin released on April 21, 2022, the Ministry of
Treasury and Finance emphasized that the phrase “movable”
as used in the Amendment refers to all goods and properties
which do not fall into the scope of the deﬁnition of
“immovables”. Accordingly, while it can be easily said that the
changes introduced through the Amendment will have a
signiﬁcant impact on many areas of day-to-day business life,
they will also require Turkish residents to make payments in
such contractual relations as asset transfer or share transfer
agreements in Turkish Lira.

Tebliğin 8. maddesinin 15. fıkrası uyarınca ise, Kamu Kurum ve
Kuruluşları ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelinin Türk Lirası
cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğundan
muaf tutulmuştur.

As per Paragraph 15 of Article 8, State Institutions and
Organizations and the Turkish Armed Forces Foundation have
been exempted from the requirement to make payments in
movable sales contracts in Turkish Lira.

Değişikliklerin Zaman Bakımından Uygulanması:

Implementation of the Changes In Terms of Time:

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında
ayrıca belirtilmiş olduğu üzere, 19 Nisan 2022 tarihi itibarıyla
meydana gelen değişiklikler öncesi Türkiye’de yerleşik
kişilerin
aralarında
gerçekleştirdiği
menkul
satış
sözleşmelerinin ifası kapsamında dolaşıma girmiş bulunan
döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme
yükümlülüklerinin, Türk Lirası cinsinden yerine getirilmesi
şartının aranmayacağı belirtilmiştir. Duyuruda aynı
zamanda 19 Nisan 2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar
kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası cinsinden
yerine getirilmiş ve kabul edilmiş olması şartının aranmayacağı
da öngörülmüştür.

As indicated separately in the press bulletin by the Ministry, the
requirement of payment in Turkish Lira is not applicable in
terms of (i) securities or negotiable instruments denominated in
foreign currency already in circulation in the context of the
performance of movable contracts entered into by and between
Turkish residents before April 19, 2022 and (ii) invoices issued
before April 19, 2022.

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen
işlemler Tebliğin 8. maddesinin 17. fıkrasına tabi olduğundan
ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna
dayanılarak gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında
sermaye piyasası araçlarının döviz cinsinden kararlaştırılması
Tebliğin 8. maddesinin 18. fıkrası uyarınca mümkün
olduğundan, belirtilen kanuni düzenlemeler kapsamında kalan
işlemler 19 Nisan 2022 tarihinde Tebliğde meydana gelen
değişikliklerde öngörülen kısıtlamalardan etkilenmeyecektir.

As transactions performed within the scope of Law numbered
4749 on Public Finance and Regulation of Debt Management
are subject to Paragraph 17 of Article 8 of the Communiqué,
and again as according to the Paragraph 18 of Article 8 of the
Communiqué, capital markets instruments within the scope of
Capital Markets Law numbered 6362 and regulations based on
the said Law can be denominated in foreign currency,
transactions falling within the scope of the aforementioned
regulations will not be affected by the restrictions introduced by
Communiqué No. 2022-32/66 on April 19, 2022.
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