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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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08/02/2022 tarih ve 31744 sayılı sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aracı Kurumlar ve

Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine

ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ hakkında büromuz

tarafından hazırlanan bilgilendirme yazısı, BT Haber internet sitesinde yayımlanmıştır.

Bilgilendirme yazısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Berker Berker' den Haberler

Uzaktan kimlik tespitinde uygulanacak yöntemin, yüz yüze yapılan kimlik tespiti yöntemine
benzer ve asgari seviyede risk ihtiva edecek şekilde tasarlanması,

UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİ VE ELEKTRONİK
ORTAMDA SÖZLEŞME 

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde kullanılacak yöntemleri, personele ve çalışma ortamına yönelik
düzenlemeleri ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisi kurulmasına yönelik yükümlülükleri
düzenlemekte olan tebliğin kapsamındaki yükümlülükler, şirketlerin faaliyetlerini doğrudan
ilgilendirmekte. Bu sebeple ilgili düzenlemelerin şirketler için uyum süreci gerektirdiğini ve şirkette
yapısal değişikliklere sebep olması nedeniyle önem taşıdığını belirtmek isterim.
 
1.  GİRİŞ

08.02.2022 tarih ve 31744 sayılı sayılı Resmî Gazete’de, Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim
Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda
Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır.
İlgili “Tebliğ”, yayım tarihinden 1 ay sonra (08.03.2022’de) yürürlüğe girecektir.
08.03.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek Tebliğin amacı, aracı kurumlar ve portföy yönetim
şirketleri tarafından yeni müşteri kabulünde kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve
elektronik ortamda kurulup yazılı sözleşme yerine geçecek sözleşme ilişkisinin kurulmasına
yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

2. TEBLİĞE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
 
1.  Uzaktan Kimlik Tespit Sürecine İlişkin Genel İlkeler

Tebliğde uzaktan kimlik tespiti, personel ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına
gerek olmadan, çevirim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması şeklinde
tanımlanmıştır.

Bu hususta;
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Berker Berker' den Haberler

Kimlik tespiti sırasında kullanılacak belgelere, bu belgelerde var olan doğrulanabilir özelliklere
ve doğrulamanın yapılması sırasında kullanılacak kriterlere ilişkin detaylı dokümanlar
oluşturulması,

Uzaktan kimlik tespitinde kullanılacak görüntülü görüşme yönteminde olası riskler dikkate
alınıp yeterli seviyede güvenlik önlemleri alınması,

Uzaktan kimlik tespiti sürecinin kişi tarafından başlatılması, bilgi teknolojileri tarafından
uygulanan kontroller ile devam ettirilmesi ve personel tarafından yapılacak onaylama ve ek
kontroller ile tamamlanması,

Yapılan işlemlerin personel tarafından riskli bulunması halinde işlemin ikinci bir personel
onayına gönderilmesi veya sonlandırılması,

Uzaktan kimlik tespiti sürecinin uygulanmasından önce, aracı kurum ve portföy yönetim şirketi
tarafından iş akışı prosedürü oluşturulması ve prosedürde belirlenen sürecin etkinliği test
edilip sonuçlarının yazılı hale getirilmesi,

Sürece ilişkin test sonuçlarının başarılı olmaması durumunda, prosedürde gerekli
güncellemelerin yapılması ve sürecin etkinliği ile yeterliliğinden emin olunmadıkça sürecin
uygulanmaması,

Uzaktan kimlik tespiti prosedürünün yılda en az iki defa gözden geçirilmesi ve gerekli
güncellemelerin yapılması

gerekmektedir.

2. Uzaktan Kimlik Tespiti Yapacak Personele ve Çalışma Ortamına Yönelik                   
Düzenlemeler

Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasının bu konuda eğitim almış personel
tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Personelin, yılda en az bir defa ve her bir güncelleme sonrasında kişisel verilerin korunması
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Berker Berker' den Haberler

mevzuatı da dahil olmak üzere uzaktan kimlik tespiti sürecine ilişkin eğitim alması sağlanmalıdır.

Personelin çalışma ortamı, yaşanabilecek güvenlik zafiyetlerinin ya da suiistimallerin
engellenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alındığı ve erişimi sınırlandırılmış ayrı alanlar içerisinde
olmalıdır.

Ek olarak personelin çalıştığı ortamın, aracı kurum veya portföy yönetim şirketi adına çalıştığını
yansıtacak şekle uygun oluşturulması ve engelli kişilere hizmet verebilecek nitelikte olması
gerekmektedir.

3.  Uzaktan Kimlik Tespiti Sürecinin Başlatılması ile Uyulması Gereken İlkeler

Görüntülü görüşme başlamadan önce kişinin başvurusu, aracı kurum veya portföy yönetim şirketi
uygulaması üzerinden elektronik ortamda doldurulan bir form ile alınır. Alınan formda asgari
olarak, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nin 6. maddesinin birinci fıkrasında yer alan
bilgilerin bulunması gerekmektedir. 

Form ile alınan veriler kullanılarak kişi hakkında risk değerlendirmesi yapılır ve gerekiyorsa
görüşme başlatılmadan sonlandırılır. 

Görüntülü görüşme kesintisiz devam etmelidir ve uçtan uca güvenli iletişim ile gerçekleştirilmelidir.
Kişinin alınan özel nitelikli verilerinden sadece biyometrik verisi kullanılabilir ve buna dair açık
rıza, elektronik ortamda kayıt altına alınmalıdır. Gerçekleşen iletişimin görüntü ve ses kalitesinin
şüpheye yer bırakmayacak ve sunulan belgeyi beyaz ışık altında görsel olarak
doğrulayabileyecek nitelikte olması gerekmektedir.

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde kişiye, yalnızca kimlik tespiti için geçerli merkezi olarak üretilen
SMS OTP iletilmesi ve iletilen SMS OTP’nin başarılı şekilde kişi tarafından onaylanması
durumunda kişinin cep telefonu doğrulamasının sağlanması gerekmektedir.

4.  Uzaktan Kimlik Tespitinde Kullanılacak Yöntemler
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Görüntülü görüşme sırasında beyaz ışık altında görsel olarak ayırt edilebilen güvenlik ögelerine,
fotoğrafa ve imzaya sahip olan kimlik belgesi kullanılmalıdır.

Kimlik belgesinin yongası üzerinde yer alan kimlik bilgilerinin doğrulanması, kişinin kimliğinin
tespiti için gereken eşleşmenin sağlandığı anlamına gelir.

İlgili doğrulama; kimlik belgesinin yetkili makam tarafından verildiği, temassız yonga üzerindeki
bilgilerin değiştirilmediği ve üzerindeki anahtarın kopyalanarak oluşturulmadığının tespitini
gerektirir.

İlgili doğrulamanın herhangi bir nedenle yapılamaması halinde; beyaz ışık altında görsel olarak
ayırt edilebilen güvenlik ögelerine, fotoğraf ve imzaya sahip kimlik belgesinin görsel güvenlik
unsurlarından seçilen en az 4 adedinin doğrulanması sağlanır. Ayrıca kişinin yapacağı ilk finansal
hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin esasların uygulandığı bir başka finansal kuruluş
üzerinden yapılması gerekmektedir.

Kimlik tespiti sırasında kişinin, kimlik belgesini kameranın önünde yatay veya dikey olarak eğmesi
ve personelin talimatlarına göre ek hareketler yapması sağlanmalıdır. Ayrıca sistem tarafından
rastgele belirlenen kimlik belgesi kısımlarına, kişinin parmağını koyması istenir.

Personelin, görüşme sırasında kişiyi ve kimlik belgesinin ön ile arka yüzüyle birlikte belgenin
üzerindeki bilgileri gösteren fotoğraflar / ekran görüntüleri oluşturması gerekir.

Kimlik belgesindeki bilgilerin geçerliliği ve gerçekliğine ilişkin doğrulamada yerine getirilmesi
gereken diğer yükümlülükler de Tebliğ’de ayrıca belirtilmiştir.
 
5.  Kimliği Tespit Edilecek Kişinin Doğrulanması

Uzaktan kimlik tespitindeki görüntülü görüşme aşamasında kişinin canlılığını tespit eden ve sahte
yüz teknolojisine dair riskleri önleyen yöntemler kullanılmalıdır. Bu bağlamda, kişinin kimlik
belgesindeki temassız yongadaki fotoğrafın veya kimlik belgesi üzerindeki fotoğrafın biyometrik
karşılaştırması yapılır.
Ek olarak personelin, kişi tarafından sağlanan bilgilerinin ve belirtilen niyetin inandırıcı ve yeterli 
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Söz konusu sözleşmenin bütün şartlarının, müşterinin okuyabileceği şekilde elektronik
ortamda müşteriye iletilmesi,
Sözleşmeyi kuran irade beyanın, müşteriye özgü şifreleme gizli anahtarı ile imzalanması

olduğuna emin olması gerekir.

Tüm bu işlemlerden sonra kişiye, verilecek hizmet ve faaliyetler belirtilerek kişiden aracı kurum
veya portföy yönetim şirketi müşterisi olacağının kabulüne ilişkin sözlü onay alınır ve süreç
tamamlanmış olur.

6.  Görüntülü Görüşme Sürecinin Sonlandırılması Gereken Haller

Zayıf ışık koşulları, düşük görüntü kalitesi ya da görsel doğrulama yapmanın veya sözlü iletişim
kurmanın mümkün olmadığı hallerde görüşme sonlandırılmalıdır.
Ayrıca görüntülü görüşme sırasında kişi tarafından sunulan belgelerin geçerliliğine ilişkin
dolandırıcılık veya sahtecilik teşebbüsünden şüphe edilmesi halinde de görüşme
sonlandırılmalıdır.

7.  Görüntülü Görüşme Sürecindeki Verilerin Kaydedilme ve Saklanma Yöntemi

Uzaktan kimlik tespiti sürecinin tamamı, sürecin tüm adımlarını içerecek ve denetlenebilir olmasını
sağlayacak şekilde kayıt altına alınmalı ve saklanmalıdır.
 
8.  Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına Yönelik Düzenlemeler

Müşterinin sözleşmeyi kuran irade beyanının mevzuata uygun gerçekleştirilmiş bir kimlik
doğrulama sonrasında alınması şarttır.

Bu bağlamda;

şarttır.
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Aracı kurum veya portföy yönetim şirketi ile müşteri arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü
sözleşmenin mevzuata uygun olarak kurulması halinde bu sözleşmeler yazılı şekilde kurulmuş
sayılır.

SONUÇ

Tebliğ; uzaktan kimlik tespiti sürecinde kullanılacak yöntemleri, personele ve çalışma ortamına
yönelik düzenlemeleri ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisi kurulmasına yönelik yükümlülükleri
düzenlemektedir. Tebliğin kapsamındaki yükümlülükler, şirketlerin faaliyetlerini doğrudan
ilgilendirmektedir. Bu sebeple ilgili düzenlemelerin şirketler için uyum süreci gerektirdiğini ve
şirkette yapısal değişikliklere sebep olması nedeniyle önem taşıdığını belirtmek isteriz.
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Yönetici ortağımız Ahmet Berker, 30 Mart 2022 tarihinde İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ve
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı tarafından
"Tahkim Okulu" kapsamında düzenlenen panelde ''Tahkim Süresi'' hakkında yorumlarını
paylaşmıştır. Tahkim süresinin farklı tahkim merkezleri ve ulusal kanunlar tarafından
düzenleniş biçimlerinin karşılaştırıldığı ve konu hakkındaki doktrin görüşlerinin incelendiği
panelde, konunun uygulamadaki yansımaları Yönetici Ortağımız Ahmet Berker tarafından ele
alınmıştır. Paneli izlemek için Tahkim ve Arabuluculuk Okulu adlı Youtube kanalını ziyaret
edebilirsiniz. 

http://berkerberker.com/
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Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay
veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacağı,

Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma
hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabileceği,

Yenilenen hesabın ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden
destekten yararlanmaya devam edeceği

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/9)

07/03/2022 tarihli 31771 sayılı Resmî Gazete’de Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına
Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de ("Tebliğ") Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/9) ("Değişiklik") yayımlanarak 07/03/2022 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik hükümleri uyarınca;

kararlaştırılmıştır.

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama Ve Sicil Tutmaya İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.e)

02/03/2022 tarihli 31766 sayılı Resmî Gazete’de Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin
Lisanslama Ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)'de ("Tebliğ") Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.e) ("Değişiklik") yayımlanarak 02/03/2022 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.

Değişiklik hükümleri uyarınca;
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yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla 3 yıllık çalışma süresini dolduran, ancak bu maddenin
yürürlük tarihi itibarıyla lisans almaya hak kazanamayanların en fazla 31/1/2024 tarihine kadar
yardımcı sıfatıyla çalışabilecekleri

kararlaştırılmıştır.
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Mart Ayı Dikkat Çeken

Yargıtay Kararları
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" Davalının sözleşmeden dönme seçimlik hakkını davacı üreticiye karşı ileri süremeyeceği
kabul edilerek söz konusu seçimlik hak bakımından davacı üretici … Sünger Sanayi Anonim
Şirketi’ne husumet yöneltemeyeceği değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken,
yanılgılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olduğu
anlaşıldığından Adalet Bakanlığının bu yöne ilişen kanun yararına temyiz talebinin kabulü
gerekir."

     Yargıtay 3. HD 2021/8941 E. 2022/656 K. RG Sayı: 31782 18/03/2022

      
     

Mart Ayı Yargıtay Kararları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

http://berkerberker.com/
https://tr.linkedin.com/company/berker-law
https://www.berkerberker.com/tr/aralik-ayi-dikkat-ceken-yargitay-kararlari/


dijital platformlar,
yazılım ve oyun yazılımı,
finansal teknolojiler,
biyoteknoloji,
farmakoloji,
tarım kimyasalları,
sağlık teknolojileri

Tebliğin 5. maddesi kapsamındaki birleşme ve devralmalarda, Kurul izni ile geçerlilik
kazanacak birleşme ve devralmalar için ciro eşikleri güncellenmiştir. Buna göre,

İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının 750 milyon TL'yi ve işlem taraflarından en az
ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 250 milyon TL'yi veya,
Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem 

04/03/2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete'de Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken
Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)'de ("Tebliğ") Değişiklik Yapılması
Hakkında Tebliğ (No: 2022/2) ("Değişiklik"), 04/03/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere
yayımlanmıştır.

Değişiklik hükümleri, Rekabet Kurumu Başkanı tarafından yürütülecektir.

I-) Tanımlar

Değişikliğin 1. maddesi uyarınca, teknoloji teşebbüslerinin;
  

alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıkları ifade edeceği
kararlaştırılmıştır.
                                                                                                         
II-) İzne Tabi Birleşme veya Devralmalar

Değişikliğin 2. maddesi uyarınca;
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REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/2)

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220304-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220304-4.htm
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Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki
kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde ise
istisnai olarak; 250 milyon TL eşikleri aranmayacaktır.

Faiz veya kâr payı gelirleri,
Alınan ücret ve komisyonlar,
Temettü gelirleri,
Ticari kâr/zarar (net),
Diğer faaliyet gelirleri,

Esas faaliyet gelirleri,
Diğer faaliyet gelirleri,

taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 250 milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az
birinin dünya cirosunun 3 milyar TL’yi aşması halinde

söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kurul'dan izin alınması zorunlu
tutulmuştur.

 
III-) Mali Kurumlarda Cironun Hesaplanması
 
Değişikliğin 3. maddesi ile,

Mali kurumlarda ciro olarak;

a) Bankalar için; 

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Hakkında Tebliğ çerçevesinde istenen gelir tablosunda yer alan;

b) Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için; 

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe
Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde istenen gelir tablosunda
yer alan;
 

c) Aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri için; 

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) çerçevesinde istenen
ayrıntılı gelir tablosunda yer alan;
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Hasılat,
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı,
Ücret, prim, komisyon ve diğer hizmet gelirleri,
Portföy işletmeciliği faaliyetinden elde edilen gelir,
Esas faaliyetlerden diğer gelirler,
Yatırım faaliyetlerinden gelirler,
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar,
Finansman gelirleri,

Sigorta şirketlerinde yurt içi direkt prim üretimi (brüt),
Reasürans şirketlerinde yurt içi direkt prim üretimi (brüt),
Emeklilik şirketlerinde toplam katkı payı tutarı, toplam fon tutarı ile hayat dalında da faaliyet
gösteren emeklilik şirketleri için ayrıca yurt içi direkt prim üretimi (brüt),

Faiz ve benzeri gelirler,
Menkul kıymetlerden elde edilen gelirler,
Komisyonlar,
Finansal faaliyetlerden elde edilen net kâr,
Diğer faaliyet gelirleri,

Birleşme ve devralmaların Kurum'a bildiriminde, Bildirim Formu ve ekindeki belgelerin, ayrıca
elektronik ortamda hazırlanarak elden veya posta ile  yahut e-Devlet üzerinden Kurum'a
iletileceği kararlaştırılmıştır.

ç) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri için; 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği veya
Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
teyit edilmek üzere birleşme veya devralmaya konu şirketler tarafından kamuya açıklanmış en
son finansal tablo ya da verilere göre;

d) Diğer mali kurumlar için;

toplamı kabul edilecektir. 

IV) Birleşme ve Devralmaların Bildirilmesi
 
Değişikliğin 4. maddesi uyarınca,
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V) Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi

Değişikliğin 5. maddesi ile;

ifade edilmiştir.

https://www.google.com/maps/dir/Esentepe,+Berker+Berker+Law+Office,+D:9,+%C5%9Ei%C5%9Fli%2F%C4%B0stanbul/@41.0780261,29.0061507,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x14cab7e1b0e4c173:0xcf1159f7ae48ab73!2m2!1d29.0105306!2d41.0780473?hl=tr-TR
http://berkerberker.com/
https://www.linkedin.com/company/berker-law/
http://berkerberker.com/
https://www.linkedin.com/company/berker-law/

