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Hakkımızda

İstanbul iş hayatının merkezi Levent’te faaliyet gösteren Berker
Berker Hukuk Bürosu, gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında ikamet
eden yerli ve yabancı müvekkillerine geniş yelpazede hukuk
hizmetleri sunmaktadır.
Kurucularımızın uzun yıllara dayanan ve farklı alanları kapsayan
mesleki deneyimleri sayesinde Hukuk Büromuzda ticari ve kurumsal
hayatın ihtiyaçları çok iyi bilinmektedir. Bunun sonucu olarak,
hizmet ve danışmanlık aşamasında yalnızca teoriye bağlı
kalınmamakta; ticari ve kurumsal hayatın gerçekleri, şirketlerin
ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Ayrıca, müvekkillerin doğru ve
güncel bilgiye kısa sürede ulaşımı sağlanmakta, çözüm ve sonuç
odaklı danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
Her zaman için ilk hedefimiz, hizmet verilen konuda ihtilaf
çıkmasını önlemektir. Ancak ihtilafın kaçınılmaz olduğu hallerde de
Hukuk
Büromuz,
dava
ve
tahkim
alanındaki
tecrübesiyle
müvekkillerinin hak ve menfaatlerini hızlı ve faydacı yaklaşımla
korumaktadır.
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ALANLARIMIZ

BANKA VE FINANS HUKUKU

ŞİRKETLER HUKUKU

GAYRIMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU
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İHTİLAF ÇÖZÜMÜ

ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR HUKUKU

İŞ HUKUKU
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Berker Berker' den Haberler

Hukuk Büromuzun Kurucu Ortaklarından Avukat Ayça Berker,

Tarsus Ticaret ve Sanayi

Odası’nın resmi web sitesi için "Kriptopara Gerçeği ve Regülasyonu" başlıklı bir makale

hazırlamıştır.

Hukuk Büromuzun Kurucu Ortaklarından Avukat Ayça Berker 30.11.2021 tarihinde, Koç

Üniversitesi

Hukuk

Kulübü

tarafından

düzenlenen

"Hukukta

Kariyer

Günleri"

kapsamında Büromuzun faaliyet alanlarını ve kariyer olanaklarını aktarmıştır.
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etkinliği

Kasım Ayı Gündemi

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
(Sayı: 2020/7) 'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/12)
13/11/2021 tarihli 31658 sayılı Resmî Gazete’de Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak 13/11/2021
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Değişiklik hükümleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
tarafından yürütülecektir. Değişiklik ile; tanımlar kısmına "hesaptan hesaba işyeri ödemeleri"
ifadesi eklenerek, "10/02/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca
Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
(Sayı:2020/4)’in 4’üncü maddesinde tanımlanan hesaptan hesaba işyeri ödemeleri" olarak
düzenlenmiştir. Bununla birlikte, Tebliğ’in 12. maddesinde düzenlenmiş olan Para ve Kıymetli
Maden Transfer İşlemlerinde hesaptan hesaba işyeri ödemelerinde gönderenden ücret
alınamayacağı belirtilmiştir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)
27/11/2021 tarihli 31672 sayılı Resmî Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533)
(“Tebliğ”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile; Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298.
maddesinin (B) fıkrası uyarınca, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın
Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu, bu oranın
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtilmiştir. İlgili hüküm
uyarınca, 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu oran,
2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Bunlara ek olarak, konu hakkında
daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte kalmaya devam edecektir.
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Kasım Ayı Dikkat Çeken

Yargıtay Kararları

Yargıtay 4. HD 2021/17031 E. 2021/4263 K. RG Sayı : 31647 02/11/2021
"Dosya kapsamından, davacının kazanç kaybı ve değer kaybı bakımından talepte bulunduğu,
mahkemece sadece kazanç kaybı bakımından hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır. Hükmün
gerekçesinde ise “Mahkemece, kısa karar sehven kazanç kaybı üzerinden oluşturulmuş,
değer kaybı olarak takipte talep edilen 500 TL'nin yer almadığı, davacı vekilinin 20.04.2019
tarihli maddi hatanın düzeltilmesine ilişkin verdiği dilekçesinden anlaşılmıştır. Ne var ki kısa
karar ile gerekçeli karar arasında fark olamayacağından, davacının kısa kararın
açıklanmasından sonra verdiği düzeltme dilekçesinin işleme konamadığı, HMK 304 ve 305.
maddesinin uygulama yeri olmadığı” ifadesine yer verilerek böylece kararın gerekçesi ile
hüküm fıkrası arasında çelişki ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, taleplerden her biri
bakımından hüküm kurulması gerekirken HMK 297.maddesine aykırı olacak şekilde hüküm
tesis edilmiş olması usul ve yasaya aykırı olduğundan Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına
temyiz isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir."

Yargıtay 9. HD 2021/9606 E. 2021/13089 RG Sayı: 31664 19/11/2021
"Davacı dava dilekçesinde, ödenmeyen ücret alacağı, asgari geçim indirimi alacağı ile ihbar
tazminatı alacaklarının tahsilini talep etmiş ise de, mahkemece arabuluculuk aşamasında
ihbar tazminatı ve asgari geçim indirimi ücret alacakları taleplerinin görüşülmediği
gerekçesiyle, bu alacaklar yönünden davanın resen tefrik edilmesine karar verildiği
anlaşılmaktadır. Tefrik kararı verildikten sonra, tefrik edilen alacaklar hakkında esasa yönelik
hüküm kurulması hatalı olup, karar bu yönüyle yerinde görülmediğinden karar bozulmuştur."
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Kasım Ayı Dikkat Çeken

Yargıtay Kararları

Yargıtay 9. HD 2020/4509 E. 2021/1927 K. Karar Tarihi: 21/01/2021
"6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 147.maddesinin 1.bendine göre, “Kira bedelleri,
anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel edimler” beş yıllık zaman aşımına tabidir. Yıllık
ücretli izin dönemsel edim niteliğinde olup, buna ait ücret hakkında da anılan hüküm
uygulanmalıdır. Nitekim 12.10.2017 tarih ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 15.
maddesi ile İş Kanunu’na eklenen ek 3. maddede de yıllık izin ücretinin beş yıllık zaman
aşımına tabi olduğu açıkça düzenlenmiştir. Buna göre Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe
girdiği tarih ile İş Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarih arasındaki dönemde de yıllık
izin ücretinin tabi olduğu zaman aşımı süresi beş yıldır. Yıllık izin alacağı beş yıllık zaman
aşımı süresine tabi olmasına rağmen, İlk Derece Mahkemesince hükmün gerekçesinde yıllık
izin için fesihten itibaren on yıllık zaman aşımı süresinin dolmadığının belirtilmesi de hatalı
olmuştur."

Kasım Ayı Yargıtay Kararları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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Bankacılık Hukuku

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SAYI: 2021/11)

13/11/2021 tarihli 31658 sayılı Resmî Gazete’de Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek
Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(“Değişiklik”) 13/11/2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayınlanmıştır. İlgili Değişiklik
Hükümleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tarafından yürütülecektir.
I-) Tanımlar
Tebliğ’in tanımlar kısmına eklenen (e) bendi uyarınca;
Hesaptan hesaba işyeri ödemeleri: Ticari müşterinin banka ile yaptığı sözleşme
kapsamında mal ve hizmet bedelinin FAST işlemleri veya havale ile tahsil edildiği işlemleri,
Tebliğ’in tanımlar kısmında değiştirilen (l) bendi uyarınca;
Ticari müşteri: Bankalar tarafından ürün veya hizmetlerin sunulduğu, 7/3/2020 tarihli ve
31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in 4’üncü maddesinde tanımlanan finansal
tüketiciler dışında kalan Türkiye’de yerleşik kişileri,
ifade edecektir.
II-) Para ve Kıymetli Maden Transferlerine İlişkin Esaslar
Değişiklik uyarınca, Tebliğ’in 15. Maddesi’nde düzenlenmiş olan para ve kıymetli para maden
transferlerinde, hesaptan hesaba işyeri ödemelerinde gönderenden ücret alınmayacaktır.
III-) Üye İşyeri Ücretlerine İlişkin Esaslar
İlgili Değişiklik kapsamında, mal ve hizmet alımlarında işlem tutarının üye işyerinin serbest
kullanımına aktarılması için öngörülen düzenleme ve sınırlamalar, işlem tutarının ertesi gün
aktarılmasına ilişkin koşul hariç olmak üzere hesaptan hesaba işyeri ödemeleri için de
uygulanacaktır.
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Ekonomi

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/45)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021-32/64)

18/11/2021 tarihli 31663 sayılı Resmî Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32
Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik”)
yayımlanarak 18/11/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Değişiklik hükümleri, Hazine
ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecektir.
I-) Hisse Devirlerine İlişkin Esaslar
Değişiklik uyarınca, Tebliğ’de tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde işlemler yapmasına izin
verilen anonim şirket hisselerinin devrine yönelik yapılacak tüm izin başvurularında, Türk
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmeliğin
(“Yönetmelik”) EK-1'inde yer alan, devralınacak hisse oranına ve şirketlerin faaliyet bölgelerine
göre değişen ücretlerin yatırıldığını gösteren belgenin eklenmesi zorunlu kılınmıştır.
II-) Hesap ve Belge Düzenine İlişkin Esaslar
Değişiklik ile, Tebliğ’de tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde işlemler yapmasına izin verilen
anonim şirketler, sadece gerçekleştirdikleri 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası
tutarını aşan işlemler için müşterilerinin T.C. kimlik numarasını/pasaport numarasını ve/veya
vergi kimlik numarasını temin ederek her bir işlem için kayıt altına alma yükümlülüğünde olacaktır.
III-) Yetkiye İlişkin Esaslar
Değişiklik ile, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu Tebliğ’in uygulamasını temin etmek amacıyla gerekli
göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye,
işlem limitlerini belirlemeye, tereddütlü hususları gidermeye ve Tebliğ’de öngörülen haller
dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili kılınmıştır.
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Finans

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:2021/10)

09/11/2021 tarihli Resmî Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2021/10) yayımlanmıştır. Tebliğ 28/10/2021 tarihinden
geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. Yapılan Değişiklik ile birlikte
25/12/2013 tarihli Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in;
Zorunlu karşılık oranları Türk lirası para yükümlülüklere ilişkin 6. Maddesinin 2. Fıkrası,
Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo
hesapları hariç)
Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar, 6 aya kadar
ve 1 yıla kadar vadeli
--> %25
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli
--> %19
Kıymetli maden depo hesapları
Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar, 6 aya kadar
ve 1 yıla kadar vadeli
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli

--> %26
--> %22

Müstakrizlerin fonları
--> %25
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil)
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli
--> %21
2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli
--> %16
3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli
--> %11
5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli
--> %7
5 yıldan uzun vadeli
--> %5
Zorunlu karşılıkların tesis edilmesine ilişkin 7. Maddesinin 1. Fıkrası,
Türk Lirası cinsinden tutulması gereken zorunlu karşılıkların en fazla %10’u; tabloda
belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak
suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden standart altın cinsinden,
İmkan Dilimleri %
0-10

I

Katsayı
1,6

şeklinde değiştirilmiştir.
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İcra Hukuku

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN

30/11/2021 tarihli 31675 sayılı Resmî Gazete’de İcra İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun ("Değişiklik") 30/11/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere
yayımlanmıştır. Kanun hükümleri, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecektir.
I-) Haczedilen Malın Satışının İstenmesi
Değişiklik ile birlikte hem alacaklı hem de borçlu;
hacizden itibaren 1 yıl içinde,
taşınır yahut taşınmaz haczolunan malın veya borçlunun üçüncü kişilerdeki alacağının
satışını isteyebilecektir.
1 yıllık süre içinde satışı istenip de artırma sonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuz hakkındaki
satış isteme süresi, satış isteyen alacaklı bakımından 1 yıllık sürenin sona ermesinden itibaren
1 yıl daha uzar.
Satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması
gerekmektedir. Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından ise muhafaza, kıymet takdiri ve
satış talebinin birlikte yapılması ve bunlara ilişkin giderlerin tamamının birlikte ve peşin olarak
yatırılması zorunludur.
II-) Borçlunun Haczedilen Malının Rızaen Satışı
Değişiklik uyarınca;
Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde haczedilen malının rızaen satışı
için kendisine yetki verilmesini talep edebilecektir.
Kıymet takdiri yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet takdiri yapılmasını isteyebilecektir.
İcra müdürü, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra cebrî satış işlemlerini durdurarak
borçluya 15 günlük süre verecektir.
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Borçluyla anlaşan alıcının belirlenen bedeli, borçluya verilen 15 günlük süre içinde dosyaya
ödemesi hâlinde icra müdürü, gerekli bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra satışın onayı ile
malın devir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı derhâl icra
mahkemesine gönderecektir.
Mahkeme, en geç 10 gün içinde yapacağı inceleme sonucunda dosya üzerinden talebin
kabulüne veya reddine kesin olarak karar verecektir.
Kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya geçer ve tüm hacizler kaldırılarak devir ve teslim
işlemleri gerçekleştirilecektir. Ret kararı verilmesi hâlinde yatırdığı bedel alıcıya iade
edilecektir.
III-) Elektronik Ortamda Açık Artırma Yoluyla Satış
Değişiklik ile;
Haczolunan malın satışının, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine ("UYAP") entegre elektronik
satış portalında açık artırma suretiyle yapılacağı,
Açık artırmada teklif verme süresinin 7 gün olduğu,
Açık artırmanın, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılacağı,
Teklifler arasındaki farkın, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden ve
her hâlde 100 - TL'den az olamayacağı,
Açık artırmada en yüksek teklifi verenin, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif
verilmedikçe teklifini çekemeyeceği ve teminatını alamayacağı,
Açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi hâlinde açık
artırmanın bir defaya mahsus olmak üzere 10 dakika uzatılacağı
kararlaştırılmıştır.
IV-) Açık Artırmaya Hazırlık Tedbirleri
Değişiklik uyarınca;
Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığının, artırmaya başlangıç tarihinden en
az 15 gün önce ilan edilecektir.
Elektronik satış portalında yapılacak ilan, artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulacaktır.
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İkinci artırmanın başlangıç tarihi, birinci artırmanın bitimi tarihinden itibaren 1 ayı geçmeyecek
şekilde belirlenecektir.
İlanın şekli ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra dairesince alakadarların menfaatlerine en
muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunacak; ilanın yurt düzeyinde yayımlanan bir
gazete ile yapılmasına karar verilmesi hâlinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı 50.000'in
üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılacaktır.
V-) Çocuk Haczinin Engellenmesine Yönelik Düzenlemeler
Değişiklik ile birlikte İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan;
Çocuk Teslimi
Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası
Çocuk Teslimine ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamların İcrasında Uzman
Bulundurulması
Çocuk Teslimi Emrine Muhalefetin Cezası
kenar başlıklı maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemelerince verilen ilam veya
tedbir kararlarının, Adalet Bakanlığınca kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince
yerine getirilmesine karar verilmiştir.
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