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İlgi : 10.02.2022 tarihli ve 0278 sayılı yazınız.
 

İlgi'de kayıtlı yazınızda, bölgenizde hizmet veren gemi acenteleri tarafından konşimento, tahliye
ve depo  (demuraj  teminat) hizmetlerine  ilişkin bedellerin döviz  cinsinden  talep edildiği  belirtilmiş olup
işlemler  için  döviz  alımı  gerçekleştiren  firmaların  kur  farkından  dolayı  zarar  ettikleri,  ayrıca  işlem
hacminin  yüksekliği  sebebiyle  döviz  kurlarının  söz  konusu  durumdan  büyük  oranda  etkilendiği  ifade
edilerek  gemi  acentelerinin  hizmet  bedelini  Türk  Lirası  cinsinden  tahsil  etmesinin  sağlanması  talep
edilmektedir. 

Bilindiği üzere, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın 4 üncü maddesinin (g)
bendi  "Türkiye'de  yerleşik  kişilerin,  Bakanlıkça  belirlenen  haller  dışında,  kendi  aralarında menkul  ve
gayrimenkul  alım  satım,  taşıt  ve  finansal  kiralama  dahil  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." hükmünü amirdir.

Öte yandan, söz konusu hükme ilişkin detaylar Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Karara  İlişkin  Tebliğ  (Tebliğ No:  2008-32/34)'in  8  inci maddesinde  belirlenmiş  olup  anılan maddenin
yedinci  fıkrasında;  Türkiye'de  yerleşik  kişilerin,  kendi  aralarında  akdedecekleri,  Türkiye  Cumhuriyeti
Devleti  ile  vatandaşlık  bağı  bulunmayan  kişilerin  taraf  oldukları  hizmet  sözleşmeleri,  ihracat,  transit
ticaret,  ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan
hizmet sözleşmeleri, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında
yapılan hizmet sözleşmeleri, Türkiye'de başlayıp yurt dışında sonlanan, yurt dışında başlayıp Türkiye'de
sonlanan  veya  yurt  dışında  başlayıp  yurt  dışında  sonlanan  hizmet  sözleşmeleri  ile  Kültür  ve  Turizm
Bakanlığından  belgeli  konaklama  tesislerinde  akdedecekleri  konaklama  hizmet  sözleşmeleri  dışında
kalan  danışmanlık,  aracılık  ve  taşımacılık  dahil  hizmet  sözleşmelerinde,  sözleşme  bedelini  ve  bu
sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak
kararlaştıramayacakları hüküm altına alınmıştır. 

Diğer taraftan; mezkur maddenin on dokuzuncu fıkrasında, dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de
bulunan; şube, temsilcilik, ofis,  irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay
sahipliklerinin  veya  ortak  kontrol  ve/veya  kontrolüne  sahip  bulunduğu  şirketler  ile  serbest  bölgedeki
faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin işveren veya hizmet alan olarak taraf olduğu iş ve
hizmet  sözleşmelerinde,  sözleşme  bedelinin  ve  bu  sözleşmelerden  kaynaklanan  diğer  ödeme
yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmasının mümkün olduğu ifade
edilmektedir. 
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Genel Müdür V.

Öte  yandan,  Bakanlığımıza  iletilen  talepler  çerçevesinde;  Türk  Parası  Kıymetini  Koruma
Hakkında 32 Sayılı Karar'ın 20 nci maddesinin birinci fıkrası ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında
32 Sayılı Karara  İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: 2008-32/34)'in 16 ncı maddesinin  ikinci  fıkrası kapsamında
Bakanlığımızca,  gümrüklü  liman  sahalarında  sunulan hizmetler  bakımından Türkiye'de  yerleşik  kişiler
arasında  akdedilecek  iş  ve  hizmet  sözleşmelerinde  sözleşme  bedelinin  ve  bu  sözleşmelerden
kaynaklanan  diğer  ödeme  yükümlülüklerinin  döviz  cinsinden  veya  dövize  endeksli  olarak
kararlaştırılabilmesine imkan sağlanmıştır.

Bu  çerçevede;  gümrüklü  liman  sahalarında  sunulan  hizmetler  kapsamında  Türkiye'de  yerleşik
kişiler  arasında  akdedilecek  iş  ve  hizmet  sözleşmelerinde  sözleşme  bedelinin  ve  bu  sözleşmelerden
kaynaklanan  diğer  ödeme  yükümlülüklerinin  döviz  cinsinde  veya  dövize  endeksli  olarak
kararlaştırılması mümkündür.

Ayrıca anılan Tebliğ'in 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, gemi acenteleri
tarafından  ihracat  yüklerine  verilen  hizmetlere  ilişkin  olarak  Türkiye'de  yerleşik  kişilerle  akdedilecek
hizmet  sözleşmelerinde  sözleşme  bedeli  ve  bu  sözleşmelerden  kaynaklanan  diğer  ödeme
yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecektir.

Ancak; gemi acenteleri  tarafından yalnızca gümrüklü  liman sahalarında  ithalat yüklerine verilen
hizmetler  kapsamında  akdedilen  hizmet  sözleşmelerinde  sözleşme  bedelinin  ve  bu  sözleşmelerden
kaynaklanan  diğer  ödeme  yükümlülüklerinin  döviz  cinsinden  veya  dövize  endeksli  olarak
kararlaştırılması mümkündür. Gümrüklü  liman sahası dışında ithalat yüklerine verilen hizmetlere  ilişkin
akdedilen  hizmet  sözleşmelerinde  ise  sözleşme  bedelinin  ve  diğer  ödeme  yükümlülüklerinin,  anılan
Tebliğ'de  sayılan  diğer  istisnaların  mevcut  olmaması  halinde,  döviz  cinsinden  veya  dövize  endeksli
olarak kararlaştırılması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, önerileriniz yapılacak mevzuat çalışmaları kapsamında değerlendirilecektir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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