
NEWSLETTER

A R A L I K  2 0 2 1



İstanbul  iş hayatının merkezi  Levent ’ te faal iyet  gösteren Berker
Berker Hukuk Bürosu, gerek Türkiye’de gerekse yurt  dışında ikamet
eden yer l i  ve yabancı müvekki l ler ine geniş yelpazede hukuk
hizmet ler i  sunmaktadır .

Kurucularımızın uzun yı l lara dayanan ve farkl ı  a lanları  kapsayan
mesleki  deneyimler i  sayesinde Hukuk Büromuzda t icar i  ve kurumsal
hayatın iht iyaçları  çok iy i  b i l inmektedir .  Bunun sonucu olarak,
hizmet ve danışmanlık aşamasında yalnızca teor iye bağl ı
kal ınmamakta;  t icar i  ve kurumsal hayatın gerçekler i ,  ş i rket ler in
iht iyaçları  d ikkate al ınmaktadır .  Ayrıca,  müvekki l ler in doğru ve
güncel  bi lg iye kısa sürede ulaşımı sağlanmakta,  çözüm ve sonuç
odakl ı  danışmanlık hizmet i  sunulmaktadır .

Her zaman iç in i lk  hedef imiz,  h izmet ver i len konuda iht i laf
çıkmasını  önlemekt i r .  Ancak iht i laf ın kaçını lmaz olduğu hal lerde de
Hukuk Büromuz, dava ve tahkim alanındaki  tecrübesiy le
müvekki l ler in in hak ve menfaat ler in i  hız l ı  ve faydacı yaklaşımla
korumaktadır .
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BANKA VE FINANS HUKUKU

ŞİRKETLER HUKUKU

GAYRIMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

SÖZLEŞMELER HUKUKU

İHTİLAF ÇÖZÜMÜ

ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR HUKUKU

İŞ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

TELEKOMÜNİKASYON HUKUKU
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Berker Berker' den Haberler
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06/04/2021 tarihli 31446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Hamiline Yazılı Pay

Senetlerinin MKK’ye Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ” e ilişkin

büromuz tarafından hazırlanan duyuru, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın resmî web

sitesinde yayımlanmıştır. 
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Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Sayı:2021/15)

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer’de, Zorunlu Karşılıklar Hakkında
Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de ("Tebliğ") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/15)
(“Değişiklik”) yayımlanarak 21/12/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Değişiklik ile; esasları
Merkez Bankası tarafından belirlenen yabancı para mevduat/katılım fonundan vadeli Türk lirası
mevduat/katılma hesabına dönüşen tutarlar, Tebliğ’in 4. maddesinde sayılan zorunlu karşılığa tabi
Türk lirası ve yabancı para yükümlülüklerini oluşturan bilanço kalemlerinin haricinde tutulmuştur. 

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

30/12/2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî Gazete’de Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve
Kurallar Hakkında Yönetmelikte (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(“Değişiklik”) yayımlanarak 30/12/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Değişiklik
hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecektir. Değişiklik uyarınca, mal veya hizmet satışı
sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil
olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen konut satışı
haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi, fiyatı 5.000 TL’nin
üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay; yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca
gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı 5.000 TL’nin üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep
telefonu satışlarında ise 6 ay olarak kararlaştırılmıştır.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Kararı

30/12/2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî Gazete’de, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı
tarafından 24/12/2021 tarihli ve 2021/562 numaralı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu
Kararı (“Karar”) yayımlanmıştır. 
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Karar ile; 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen yeniden değerleme oranı
(%36,20) dikkate alınarak, şu an için 150.000 TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu
tutarının 2022 yılının başından itibaren 200.000 TL’ye çıkarılması, ilgili değişikliğin Bankacılık
Kanunu’nun 116. Maddesi uyarınca Resmî Gazete’de yayımlanması, ve söz konusu işlemlerin
gerçekleştirilmesi için Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı’nın yetkili kılınması düzenlenmiştir. 
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Aralık Ayı Dikkat Çeken

Yargıtay Kararları
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"Somut olayda, taraflarca bildirilen feshe yönelik delil ve belgelerin eksiksiz olarak toplanması,
taraflara açıklama ve ispat hakkını kullanmaları yönünde imkan tanınması, böylece ileri
sürülen vakıalar ile ilgili müphem hususlar aydınlatılarak, tarafların feshin haklılığı yahut
haksızlığına yönelik iddia ve savunmalarının dosyadaki tüm deliller ile birlikte gerekçeli şekilde
tartışılması ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği gözardı edilmiştir. Açıklanan
ilke ve esaslar dikkate alınmadan karar verilmesi hukuka aykırı olduğundan, kanun yararına
bozma isteğinin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır."

"Dava, doğalgaz tesisatı yapımını konu alan eser sözleşmesinin ifası sırasında verilen zararın
tazminine yönelik hakem heyeti kararın iptali istemine ilişkindir. Somut olayda; davalının
tüketici hakem heyetine başvuru tarihinin 15.08.2018 tarihi olduğu da dikkate alındığında
mahkemece, Ş. İlçe Tüketici Hakem Heyetinin görevsiz olduğu belirtilmişse de, başvuru
tarihinde T. İlçe Tüketici Hakem Heyetinin kapanmış olup T. alanına giren uyuşmazlıklarda Ş.
İlçe Tüketici Hakem Heyetinin yetkili kılınmış olması nedeniyle işin esasına girilerek karar
verilmesi gerekirken hakem heyetinin görevsizliği nedeniyle davanın kabulüyle kararın iptal
edilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına
bozma istemi kabul edilerek, mahkeme kararının kanun yararına bozulması gerekmiştir."

"Davalı taraf tüzel kişi olup, öncelikle tebligata elverişli bir elektronik adresi varsa bu adrese,
aksi takdirde Ticaret Sicil Memurluğu kayıtlarında mevcut merkez adresine tebligat yapılması
gerekirken, mahkemece mağaza adresine tebligat yapılması hatalıdır. Tebligatın usulüne
uygun olmaması, taraf teşkilinin usulünce sağlanmaması anlamına gelir. Bu halde,
yargılamadan haberdar edilmeyen davalının hukuki dinlenilme hakkının ihlal edildiği açıktır.
Mahkemece verilen karar usul ve yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma isteğinin
açıklanan sebeplerle kabulü gerekmiştir.

     Yargıtay 9. HD 2021/9607 E. 2021/13681 K. RG Sayı: 31686 11/12/2021

      Yargıtay 6. HD 2021/4337 E. 2021/369 K. RG Sayı: 31686 11/12/2021

       Yargıtay 9. HD 2021/10553 E. 2021/14959 K. RG Sayı: 31686 11/12/2021

      
     

Aralık Ayı Yargıtay Kararları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77. MADDESİNE GÖRE

2022 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

16/12/2021 tarihli 31691 sayılı Resmî Gazete’de 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 77. Maddesine Göre 2022 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
("Tebliğ") 01/01/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.

Tebliğ'in amacı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinde düzenlenen idari para
cezalarının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile %36,20 (yüzde otuz altı virgül
yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılmasıdır.

01/01/2022 ile 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir:

6502 sayılı Kanun'un 77. maddesinin;

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı                               ---> 615 TL

İkinci fıkrasındaki ceza miktarı                                ---> 615 TL

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı                            ---> 3.108 TL

Dördünce fıkrasındaki ceza miktarları                     ---> 62.281 TL ve 3.108 TL

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı                            ---> 311.425 TL

Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı                              ---> 615 TL

Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı                            ---> 311.425 TL

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları                      ---> 15.571.450 TL ve 1.557.139 TL

Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları                  ---> 15.566 TL, 311.425 TL ve 31.136 TL

Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları                       ---> 311.425 TL, 31.136 TL ve 3.108 TL
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On birinci fıkrasındaki ceza miktarı                                ---> 31.136 TL

On ikinci fıkrasının ceza miktarı;

a bendi için                                                                    ---> 31.136 TL

b bendi için                                                                    ---> 622.853 TL

c bendi için                                                                    ---> 15.568 TL ve 311.426 TL
  
ç bendi için                                                                    ---> 15.566 TL

d bendi için                                                                    ---> 155.712 TL

e bendi için                                                                    ---> 155.712 TL

f bendi için                                                                     ---> 77.851 TL

g bendi için                                                                    ---> 15.566 TL

On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları                         ---> 15.566 TL ve 155.712 TL

On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları                      ---> 311.425 TL ve 15.566 TL

On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı           ---> 77.851 TL

On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı                               ---> 615 TL
 
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt
ve üst sınırları                                                               ---> 3.108 TL - 115.712 TL

On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının
alt ve üst sınırları                                                          ---> 77.851 TL - 311.429.139 TL 
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Vergi Hukuku

Sayfa 10

2022 YILI İÇİN BELİRLENEN VERGİ, HARÇ VE CEZA MİKTARLARI

noter kağıdı 25, 
pasaport 225, 
değiştirme nedeniyle düzenlenen T.C kimlik kartı 37.50, 
kayıp nedeniyle düzenlenen T.C kimlik kartı 75, 
sürücü belgeleri 280, 
motorlu araç tescil belgesi ise 250 

füruğ, eş ve evlatlıklardan her birine isabet eden miras hisselerinde 455. 635 TL,
ivazsız olarak gerçekleşen intikallerde 10.491 TL,
para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan
Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yer alan ikramiyelerde de 10.491
TL 

27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No: 533) ile duyurulan ve 2021 yılı için %36,20 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı
uyarınca, 21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan çeşitli tebliğlerdeki
önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir. 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2022 yılında uygulanacak satış
bedelleri yeniden tespit edilmiştir. Buna göre 01/01/2022 tarihi itibariyle;

TL karşılığında temin edilebilecektir. 

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu
vergi miktarı 01/01/2022 tarihi itibariyle 117 TL olarak belirlenmiştir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'ne göre,
indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının
iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2022 yılı için 25.700 TL olarak belirlenmiştir.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca 01/01/2022 tarihi itibariyle;

istisna tutarı dikkate alınacaktır.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 01/01/2022 tarihi itibariyle konutlara ait çevre
temizlik vergisi su tüketim miktarına göre alınacaktır.
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 6 aya kadar pasaportlar için 309,40 TL, 
 1 yıl süreli pasaportlar için 452,30 TL, 
 2 yıl süreli pasaportlar için 738,40 TL, 
3 yıl süreli pasaportlar için 1049 TL 
3 yıldan fazla süreli olanlar için ise 1478,30 TL 

32.000 TL'ye kadar %15,
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası için %20,
170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için
12.400 TL), fazlası için %27,
880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si
için 61.000 TL), fazlası için %35,

Buna göre, çevre temizlik vergisi büyükşehir belediyelerinde metreküp başına 68 kuruş, diğer
belediyelerde ise 50 kuruş olarak hesaplanacaktır. 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 01/01/2022 tarihi itibariyle her bir kağıttan
alınacak damga vergisine 4.814.234,00 TL üst sınır uygulanacaktır. Bununla birlikte, damga
vergisi yıllık gelir vergisi beyannamelerinde 132,30 TL, kurumlar vergisi beyannamelerinde 176,70
TL, katma değer vergisi beyannamelerinde ise 87,30 TL olarak kararlaştırılmıştır. 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 01/01/2022 tarihi itibariyle;

harç tutarı uygulanacaktır.

Bununla beraber, Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri konsolosluklarının yapacağı işlemlerden
alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru "1 ABD doları = 13,77 TL"
olarak yeniden belirlenmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar da yeniden değerleme oranı
uyarınca tekrar düzenlenmiştir. Buna göre, 01/01/2022 tarihi itibariyle mahkemeye başvurma
harçları 37 TL, icraya başvurma harçları 80,70 TL’den başlayacaktır. İflasın açılması veya
konkordato isteğiyle masaya katılma harcı ise 133 TL olarak belirlenmiştir.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ uyarınca, ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 450.500 TL altında olan otomobil,
pikap, ATV gibi taşıtların engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler
tarafından ilk iktisabı 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere 01/01/2022 tarihi itibariyle özel
tüketim vergisinden istisna tutulacaktır.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:317)’e göre, gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde
esas alınan tarife, 01/01/2022 tarihi itibariyle uygulanmak üzere değiştirilmiştir. Buna göre, 
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880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'den
fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL), fazlası için %40

oran kararlaştırılmıştır.
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Vergi Hukuku 

Sayfa 13

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

01/01/2022 tarihi itibariyle yapılacak tüm ücret ve maaş ödemelerinin asgari ücret tutarı
kısmı gelir ve damga vergisinden istisna tutulmuştur. Bununla birlikte, istisna nedeniyle
alınmayan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi
aşamayacaktır. Söz konusu istisna, birden fazla işverenden ücret alan çalışanlar için sadece
en yüksek tutardaki ücretlerine uygulanabilecektir.

01/01/2022 tarihi itibariyle yapılacak ücret ödemelerine ilişkin vergilendirmelerde, asgari ücret
aylık brüt tutarının %85'inin gelir vergisinden istisna tutulması sebebiyle, "Asgari Geçim
İndirimi" düzenlemesi yürürlükten kaldırılacaktır.

01/01/2022 tarihi itibariyle hizmet erbabına yapılacak ücret ödemelerinde aylık brüt asgari
ücrete isabet eden kısım için damga vergisi alınmayacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen savunma
sanayisi projelerine ilişkin yapılan teslim ve hizmetler, katma değer vergisinden istisna
tutulacaktır. 

Belediyeler, kendilerinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve
toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, tespit edilen hatlardaki toplu taşıma
hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi
yapabilecektir. 

Cumhurbaşkanı, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan genel bütçe gelir
tahmini üzerinde gerçekleşen gelir kadar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel
bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye yetkili kılınmıştır. Buna göre, genel bütçe
gelirleri karşılığı yapılan ödenek eklemeleri bu tutardan düşülecektir. 

25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 25/12/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere
yayımlanmıştır. 

Kanun ile getirilen bazı önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir.
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Türkiye'de yerleşik sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetleri güvenli elektronik imza ile
düzenlenebilecektir.

Kamu üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla, 2021
yılında verilen sağlık hizmet bedelinin götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması
durumunda aradaki fark terkin edilecektir. Terkin edilen bu tutar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacaktır.

http://berkerberker.com/
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TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ 

(SAYI: 2021/14)

 

Banka; 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 3. maddesinde tanımlanan
mevduat ve katılım bankalarını,

Dönüşüm kuru; döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan
dövizin Türk lirasına çevrildiği gün saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz
alış kurunu,

Vade sonu kuru; Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde saat 11:00’de Merkez
Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurunu,

Yurt içi yerleşik gerçek kişi; yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk
vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişileri

20/12/2021 tarihinde mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat
hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları, hesap sahibinin talebi halinde dönüşüm
kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecektir.

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer'de Türk Lirası Mevduat ve Katılma
Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14) ("Tebliğ") 21/12/2021
tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.

Tebliğ'in amacı yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden
katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat
ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

I-) Tebliğ'in 3. Maddesinde Düzenlenen Tanımlar

ifade etmektedir. 

II-) Tebliğ'in 4. Maddesi ile Düzenlenen Döviz Tevdiat Hesapları ve Katılım Fonlarının Vadeli
Türk Lirası Mevduat veya Katılma Hesaplarına Dönüşümü
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Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği döviz, dönüşüm kuru üzerinden Merkez Bankası
tarafından satın alınacaktır ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacaktır.

Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı
açılacaktır.

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankası tarafından belirlenen
bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacaktır. 

Katılma hesaplarına sağlanacak getirinin katılım bankalarının Merkez Bankası ile açık piyasa
işlemleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan maliyetten düşük
olması halinde aradaki farkı katılım bankası tek taraflı olarak karşılayacaktır.

Vade sonunda Türk lirası mevduat veya katılma hesabı sahibine anapara ile faiz veya kâr
payı banka tarafından ödenecektir.

Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan
tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda; kur
farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar
Merkez Bankası tarafından mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili
bankaya aktarılacaktır.

Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde
Merkez Bankası tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacaktır.

Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları belirtilen
destekten bir defaya mahsus olarak faydalanabilecektir.

III-) Tebliğ'in 5. Maddesinde Düzenlenen Vade Sonunda Kur Farkının Ödenmesi 

IV-) İstisnalar 

16/10/2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr
ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer
Menfaatler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4. maddesinin 1. fıkrasında geçen, "Bankalarca,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı reeskont ve avans kredileri dışındaki kredilere
uygulanacak faiz oranları serbestçe belirlenir." hükmü Tebliğ kapsamında açılacak Türk lirası
mevduat ve katılma hesaplarına uygulanmayacaktır.
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Aynı şekilde, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ (Sayı: 2020/3)'in 3. maddesinde belirtilen, "Bankalarca, mevduata uygulanacak sabit veya
değişken faiz oranları serbestçe belirlenir." ve "Türk lirası olarak açılacak mevduat hesapları için
dövize veya kıymetli madenlere endeksli faiz oranı belirlenemez." hükümleri de Tebliğ
kapsamında açılacak Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına uygulanmayacaktır.
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