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DUYURU 424 

 

Konu: Döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşme yasağı ile sermaye kaybı ve borca 

batık olma durumunda kur farkı zararları hk. 

1. Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşme Yasağı 

13.09.2018 Tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini 

Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85) 

uyarınca, Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki; 

-Menkul ve gayrimenkul alım satım, 

(Not: “menkul” lafzının gayrimenkul hariç tüm malları kapsadığı düşünülmektedir.) 

-Taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, 

-Leasing ile , 

-iş, hizmet ve eser 

sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz. 

Mevcut sözleşmelerin durumu: 

Karar yayım tarihi olan bugün yürürlüğe girmiştir. Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren otuz gün içinde, yukarıda belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki 

sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller 

dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir. 

Uygulama için Bakanlık açıklamaları takip edilmelidir: 

Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürüteceğinden, Bakanlığın açıklamaları 

yakından takip edilmelidir. Nitekim uygulama için “Bakanlıkça belirlenen haller dışında” 

cümlesi gereği istisna haller belirlenmelidir. 

Sözleşmelerin yenilenmesi ilave damga vergisi yükü oluşturacaktır. 

Tebliğ için tıklayınız. 

2. Sermaye Kaybı veya Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Yapılan 

Hesaplamalarda Gerçekleşmemiş Kur Farkı Zararları Dikkate Alınmayabilir 

15.09.2018 Tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile 

Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma 

durumlarında uyulacak usul ve esaslar düzenlemiştir. 

Tebliğde; 

-Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması halinde 

genel kurul 
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-Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız 

kalması halinde genel kurul 

-Sermayenin azaltılması 

-Sermayenin tamamlanması 

-Genel kurulun gerekli tedbirlerden birini almaması 

-Sermayenin artırılması 

-Borca batık olma durumu 

-Esas alınacak finansal tablolar 

-Sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında birleşmeye katılma 

 

Konuları açıklanmıştır. 

 

Tebliğde yer alan geçici 1. madde uyarınca 1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 

376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin 

yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan 

kur farkı zararları dikkate alınmayabilir. 

 

Tebliğ için tıklayınız. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 
  

                 Saygı ile, 

                                                                                                          ERİŞ YMM LTD ŞTİ 
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