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AHK-Perakende Çalışma Grubu Tarafından Hazırlanan 

Pozisyon Belgesi 

30.04.2019, Versiyon 04

Dünya çapında 90 ülkede faaliyet gösteren, Almanya’nın 130 yurtdışı ticaret odasından biri

olan Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, 1994 yılından beri Alman ekonomisinin Türkiye’deki

resmi  temsilciliğini  yürütmekte  ve  her  iki  ülkeden  firmaların  karşılıklı  ticari  ilişkiler

geliştirmesine destek olmaktadır.

Üyelerimiz, Türkiye’deki dağıtım ağları, üretim merkezleri ve Ar-Ge çalışmalarıyla ülkenin dış

ticaret  hacminin  ciddi  bir  bölümünü  oluşturmaktadırlar.  Alman  şirketleri  uluslararası

piyasalarda  edindikleri  tecrübelerin  Türkiye  pazarına  aktarılmasında  önemli  bir  rol

üstlenmektedirler.

Alman-Türk  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  üyesi  perakende firmaları  sektörün genel  sorunlarını

gündeme taşımak amacıyla AHK-Perakende Çalışma Grubunu kurmuşlardır. 

AHK- Perakende Çalışma Grubu üyeleri şunlardır:

Bauhaus İnşaat Malzemeleri ve Ev Gereçleri Ltd. Şti.
Deichmann Ayakkabıcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Dirk Rossmann Mağazacılık Ticaret Ltd. Şti.
Edding Ofis ve Kırtasiye ürünleri Ticaret ve Ltd. Şti.
LR Health &Beauty Systems pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.
Metro AG

1. 16.11.2018  tarihli  Türk  Parası  Kıymetini  Koruma Hakkında  32  Sayılı
Karara İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler: 

AHK-Perakende Çalışma Grubu tarafından gündeme getirilmek istenen ilk konu, Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de yapılan değişiklikler neticesinde
yaşanan sorunlardır. 

Bilindiği üzere, 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32
Sayılı  Kararda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Karar”  ile  yurtiçinde  yerleşik  kişilerin  kendi
aralarında yapacakları  sözleşmelerde bedelin döviz cinsinden ya da dövize endeksli  olarak
belirlenmesi yasaklanmıştır. 

06 Ekim 2018 tarihinde bu kararla ilgili  değişiklikleri  içeren yeni  bir  Tebliğ yayınlanmıştır.

Tebliğde; hangi sözleşmelerde bedelin sadece Türk Lirası cinsinden olması gerektiği, hangi
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sözleşmelerde bedelin döviz cinsinden veya dövize endeksli  olarak kararlaştırılabileceği  ve

Türk  Lirası’na  çevrilmesi  gereken  sözleşmeler  açısından  Türk  Lirası’na  çevirme  yöntemi

belirtilmiştir. 

16 Kasım 2018 tarihinde yeniden bir Tebliğ yayınlanarak bazı yeni değişiklikler yapılmıştır. Bu
yeni tebliğ  ile (“Değişiklik Tebliği”) sermayesinin yüzde ellisinden fazlası yabancıların elinde
bulunan,  “yabancı  sermayeli”  olarak  nitelendirilebilecek  firmaların,  döviz  cinsinden  veya
dövize endeksli  olarak kira sözleşmesi  akdetmeleri  mümkün hale getirilmiştir.   Bu durum
sonucunda, yabancı sermayeli şirketlerin, kira sözleşmelerini Türk Lirası üzerinden akdetmek
yahut döviz üzerinden akdedilmiş bulunan mevcut sözleşmelerdeki bedelleri Türk Lirası’na
çevirmek hususunda kiraya verenlerle olan ilişkilerinde ciddi sorunlar doğmuştur.  Değişiklik
Tebliği  ile  birlikte,  yabancı  sermayeli  şirketlerin  taraf  oldukları  kira  sözleşmelerinde,
sözleşme bedellerinin Türk Lirası cinsinden belirlenmesi hususunda     seçim hakkının kiracıya  
ait  olmadığı  ortaya  çıkmıştır.  Dolayısıyla  yabancı  sermayeli  kiracıların  bu hususta  seçim
şansı olamayacağı; sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerinin kiraya verenlerin tercihine bağlı
olarak şekilleneceği sonucuna varılmaktadır. Bilindiği üzere perakendecilerin çoğunlukla mal
sahipleri ile sözleşmeleri 15-20 yıl gibi uzun kira sürelerini kapsadığından, mal sahipleri ile
önceden akdedilmiş bu sözleşmeler için müzakere ortamı bulunmamaktadır.

2. Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar ve Belirsizlikler:

Yapılan  son  düzenleme  ile  yabancı  sermayeli  şirketlerin  %100  Türk  sermayeli  firmalarla

rekabet edebilmeleri güçleşmiştir;

 Yabancı  sermayeli  firmalar,  tıpkı  rakipleri  gibi,  Türk  Lirası  üzerinden  satış
yapmakta;  bununla  birlikte  Değişiklik  Tebliği  ile  getirilen  düzenleme  uyarınca
döviz üzerinden kira bedeli ödemeye zorlanmaktadır.  Bu durumun, piyasadaki
firmalarla  rekabet  halinde  olan  yabancı  firmaların,  en  önemli  gider
kalemlerinden  biri  olan  kira  bedeli  hususunda  olumsuz  etkilenmelerine  ve
rekabet güçlerinin zayıflamasına sebep olduğu açıktır. Aynı alışveriş merkezinde,
hatta aynı katta yan yana faaliyet gösteren iki rakip firmanın yasal düzenlemeyle
bu kadar farklı konuma getirilmesi, rekabetçi piyasa düzenine ve bu husustaki
yasal düzenlemelere aykırıdır. Söz konusu düzenlemenin uygulamasının devamı
halinde, yabancı sermayeli firmaların rekabet güçlerinin zayıflaması sonucunda,
pek çok mağazanın kapatılmak zorunda kalabileceği ve buna bağlı olarak ciddi bir
istihdam kaybının yaşanabileceği öngörülmektedir. Nitekim Alman-Türk Ticaret
ve Sanayi  Odasına üye firmalardan bize ulaşan bilgiye göre en az 3 adet avm
projesi iptal edilmiş, 35 mağaza açılışı  Almanya’daki  üst yönetimler tarafından
ertelenmiştir.  Bunun  sonucunda  milyonlarca  TL   tutarında  yatırımın  ülkeye
girişine  mani  olunarak  yüzlerce  kişilik  istihdamın  da  kaybına  neden olunduğu
gözlemlenmiştir.  Bu  firmaların iç  piyasadan  ve yerel  esnaftan  ürün  alımı
yaptıkları ve bu sayede ciddi bir ekonomik hareketlilik yarattıkları da göz önüne
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alınmalıdır. Söz konusu firmalar tarafından yapılan yüksek tutardaki yatırımların
zayi olması ve vergi ödemelerinin düşmesi ülke ekonomisine zarar vermektedir.

 Değişiklik  Tebliğinin  yayınlandığı  tarihten  bu  yana  kira  ödemeleri  bakımından
ciddi bir eşitsizlik ortamı yaratılmıştır. Yabancı sermayeli firmaların döviz yasağı
kapsamından çıkarılması ile birlikte daha önce Türk Lirası’na çevrilmiş bulunan
kira bedelleri bakımından ciddi bir sıkıntı söz konusu olmuştur. Kiraya verenler
herhangi bir uzlaşma yoluna gitmeden döviz cinsinden kira faturalarını keserek
mevcut  kur  üzerinden  ödeme  almak  istemekte,  aksi  takdirde  yasal  yollara
başvurmaktadırlar. 

 Bununla  birlikte  27  Şubat  2019  tarihinde  T.C  Hazine  ve  Maliye  Bakanlığı’nın
yayınladığı  "Sıkça  Sorulan  Sorular"  başlıklı  metnin  29.  Maddesinde  yapılan
düzenleme kiracıyı  korumamakta,  kiraya  verenler  ile  kiracıyı  karşılıklı  pazarlık
usulüne bırakmaktadır.

 Sadece mağaza kiralama konusunda değil nakliyat, depolama ve logistik firmaları
ile yapılan sözleşmelerde de benzer anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.

3. Geliştirilebilecek Alanlar ve Öneriler:

Yukarıda  açıklandığı  üzere,  koşulların  bu  şekilde  devam etmesi  durumunda,  kiracı  olarak

faaliyet  gösterecek  yabancı  yatırımcı  bulunmasının  güçleşeceği;  yabancı  yatırımcıların

ülkemize gelmelerinin önünde engel yaratılmış olacağı aşikârdır. Bu bakımdan, söz konusu

düzenlemede  değişiklik  yapılarak,  aynı  piyasada  faaliyet  gösteren  aktörler  arasındaki  bu

eşitsizliğe son verilmesinin daha adaletli ve hakkaniyete uygun olacağı düşünülmektedir. 

Yerel  sermayeli  ve  yabancı  sermayeli  iki  rakip  firma  arasında  kur  riskini  sadece  birisine

yüklemek ayrımcılığa neden olacak, adil, çözüm odaklı ve rekabeti destekleyen bir yaklaşım

olmayacaktır. 

Almanya  merkezli  karar  vericilerin  Türkiye’de  yabancı  yatırımcılara  negatif  ayırımcılık

yapılıyor  algısına  kapılmasının  genel  olarak  Alman  kamuoyunu  ve  önümüzdeki  dönemde

alınacak her türlü yatırım kararını etkileyeceğinden endişe duyulmaktadır.

Bu  nedenle  16.11.2018  tarihli  tebliğ,  8/3  maddesinin  kaldırılarak,  06.10.2018  tarihli  bir

önceki tebliğde belirtilen hesaplama yöntemi kullanılarak, yerli  ve yabancı  sermaye ayrımı

yapılmaksızın, Türkiye’de yerleşik bütün firmalara kira sözleşmelerinde kira bedelinin Türk

Lirası cinsinden ödenmesi zorunluluğunun getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 
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