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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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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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Temmuz Ayı Gündemi

Alt İşverenlik Yönetmeliği’nde Değişiklik
06/07/2021 tarihli 31533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alt İşverenlik Yönetmeliği’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; alt işveren tarafından, işyerinin tescili için
işyerinin kayıtlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne işyeri
bildirgesi ile birlikte imza sirkülerinin de verilmesi yükümlülüğü kaldırılmasına karar
verilmiştir.

Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 09/06/2021 tarihli ve 2021/569 sayılı kararı uyarınca;
ortaklığı oluşturan ortaklardan hâlihazırda veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü
bulunanların, VERBİS’e kayıtları esnasında kendi faaliyetleri ile birlikte ortaklık faaliyetleri
kapsamında işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak da bilgi girişi yapması gerektiğine
karar verilmiştir.

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nde Değişiklik
27/07/2021 tarihli 31550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine
Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
uyarınca; profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullanan çalışanlar için belirlenen günlük
azami 9 saatlik süre, herhangi bir hafta içinde 2 kez 10 saate çıkarılabilecektir
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik
30/07/2021 tarihli 31553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;
Yönetmelik'in 1 numaralı Ek'inde sayılan açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su,
spor ve macera parkları ile teleferikleri ve taşınmaz ticareti hükümleri ile 2 numaralı Ek'inde
üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler altında sayılan enerji sanayi hükümleri için aranan
niteliklere aykırılık bulunması halinde, aykırılıkların uygun hale getirilmesi için verilen süre
31/07/2021 tarihinden 31/07/2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
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Temmuz Ayı Dikkat Çeken

Yargıtay Kararları
Yargıtay 5. HD 2021/6638 E. 2021/9149 K. RG Sayı : 31536 09/07/2021
"Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinde; taraflar arasındaki uyuşmazlığın, tek parsel,
üzerinde kat mülkiyeti kurulu anataşınmazdaki ortak gider alacağının tahsiline yönelik itirazın
iptali İstemine ilişkin olduğu hususunda ihtilaf bulunmadığına göre, somut olayın Kat Mülkiyeti
Yasası çerçevesinde çözülmesi gerekecektir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri kanunu
Görevin belirlenmesi ve niteliği başlıklı maddesi “Mahkemelerin görevi, ancak kanunla
düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir.” demekle, Görev hususunun kamu
düzenine ilişkin olup yargılamanın her aşamasında mahkemece kendiliğinden gözetileceğini
öngörmüştür. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının Ek 1.maddesi ise “Bu Kanunun
uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir” hükmünü
ihtiva ettiğinden, bu Yasadan doğan her türlü anlaşmazlığın -değerine bakılmaksızın- sulh
hukuk mahkemesinde çözümleneceği gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken,
mahkemece davaya bakılıp işin esası hakkında karar verilmesi bu nedenle doğru
görülmemiştir."
Yargıtay 9. HD 2021/5247 E. 2021/9500 K. RG Sayı : 31536 09/07/2021
"Somut olayda; davanın kısmi dava olarak açıldığı, davacının iş sözleşmesinin 10.10.2008
tarihinde feshedildiği, 14.12.2018 olan ıslah tarihi itibariyle feshin üzerinden on yıllık
zamanaşımı süresi geçtiğinden, davalının ıslah dilekçesine karşı süresinde ileri sürdüğü
zamanaşımı defi nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatlarının dava dilekçesi ile talep edilen …
TL’lik kısmı dışında zamanaşımına uğradığı anlaşılmakla, mahkemece kıdem ve ihbar
tazminatı bakımından zamanaşımı defi dikkate alınmaksızın hüküm kurulması hatalıdır."
Yargıtay 9. HD 2021/5249 E. 2021/9502 K. RG Sayı : 31536 09/07/2021
"Mahkemece Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na müzekkere yazılmak sureti ile, şirketin
hukuki statüsünün tespit edilmesi ve kayyım sıfatının herhangi bir şekilde sona erip ermediği
hususunun sorulması, temsil kayyımı sıfatı devam ediyorsa davanın Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu’na da yöneltilmesi gerekirken, 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5.
maddesi gereğince dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesi hatalıdır."

berkerberker.com

info@berkerberker.com

Sayfa 5

Temmuz Ayı Dikkat Çeken

Yargıtay Kararları
Yargıtay 9. HD 2021/5248 E. 2021/9501 K. RG Sayı : 31536 09/07/2021
"Somut olayda, Mahkemece 25.12.2018 tarihli duruşmada tarafların bilirkişi raporlarına
itirazlarının reddine karar verilerek sözlü yargılama duruşmasının 12.02.2019 tarihine
bırakıldığı, 12.02.2019 tarihli celsede davacı vekilince ıslah dilekçesi sunulduğu ve bu
durumun duruşma zaptında belirtildiği, devamında ara karar ile davacı vekilinin tahkikat
aşamasından sonra ıslah dilekçesi sunduğu gerekçesi ile ıslah talebinin reddine karar
verilerek açık yargılama devam edildiği ve davacı vekiline son sözleri sorularak yargılamaya
son verilerek karar verildiği anlaşılmaktadır. İş mahkemelerinde basit yargılama usulü
uygulanır. Islah tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir. Davacı vekili tarafından tahkikat
bitmeden ıslah dilekçesi sunulduğunun anlaşılmasına göre, ıslah dilekçesi dikkate alınarak
karar verilmesi gerekirken ıslah talebinin reddi usul ve yasaya aykırıdır. Adalet Bakanlığı'nın
Kanun yararına bozma isteminin kabulü gerekmiştir."

Yargıtay HGK İçtihadı Birleştirme 2020/3 E. 2021/1 K. RG Sayı : 31537 10/07/2021
"İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunda ön sorun hakkında yapılan görüşmeler
sonunda, “Maaş haczi nedeniyle yapılan sıralamanın sıra cetveli sayılıp sayılmayacağı,
muvazaa iddiası halinde ispat yükünün davacıya mı davalıya mı ait olacağı” konusunda
içtihatların birleştirilmesi talep edilmiş ise de, içtihatların birleştirilmesine karar verilebilmesi
için, içtihat aykırılığına konu kararların devamlılık arz etmesinin gerekmesi ve Yargıtayın Özel
Dairelerinin yerleşmiş kararlarına aykırılık teşkil eden kararlarının istikrar kazanmamış olması
karşısında, içtihatların birleştirilmesine yer olmadığına karar verilmiştir."

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

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

08/07/2021 tarihli 31535 sayılı Resmî Gazete’de Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte
("Yönetmelik") Değişiklik ("Değişiklik") Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak 08/07/2021
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümleri; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu Başkanı ("Başkan") tarafından yürütülecektir.
I-) Amaç ve Kapsam
Yönetmelik'in 1. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; sorunlu alacakların çözümlenmesi
Yönetmelik kapsamına dahil edilmiştir.
II-) Tanımlar
Yönetmelik'in 3. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;
Sorunlu Alacaklar; 22/06/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de
Kredilerin

yayımlanan

Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik kapsamında yeniden yapılandırılmış alacak ve donuk alacak olarak
kabul edilen alacakları
ifade edecektir.
III-) Aynı Risk Grubuna Dahil Edilecek Gerçek ve Tüzel Kişiler
Yönetmelik'in 4. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca,
5411 sayılı Bankacılık Kanunun ("Kanun") 49. Maddesinin 1. Fıkrası uygulamasında bir
gerçek kişi ile eşi ve çocuklarının genel müdür veya yönetim kurulu üyesi olarak görev
yaptıkları ortaklıkların ilgili gerçek kişinin risk grubuna dâhil edilip edilmeyeceğinin
tespitinde ve Kanun'un 49. Maddesinin 2. Fıkrasının uygulamasında bankada yönetim
kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı veya başka unvanlarla istihdam
edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla bunlara denk veya daha üst konumlarda görev
yapanlar ile bunların eş ve çocuklarının genel müdür veya yönetim kurulu üyesi olarak
görev yaptıkları ortaklıkların bankanın risk grubuna dahil edilip edilmeyeceğinin tespitinde;
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a) Bu kişilerin görev aldıkları ortaklıklarda imtiyazlı hisseye sahip olmaları,
b) Bu kişilerin görev aldıkları ortaklıklar arasında kontrol ilişkisinin bulunması veya birinin
ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu
doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkinin varlığı,
c) Görev alınan ortaklıklarda kontrolü elinde bulunduran gerçek kişi ortaklar ile üçüncü
dereceye kadar kan veya ikinci dereceye kadar sıhri hısım derecesinde akrabalık ilişkisi
bulunması,
ç) Bu kişilere, vasıf ve tecrübeleriyle mütenasip özlük hakları üzerinde bir hakkın tanınması,
hususları dikkate alınacaktır.
Bu hususların birinin ya da birkaçının varlığı halinde yönetim kurulu üyesi veya genel müdür
olarak görev yapılan ortaklıklar, Kanun uyarınca; ilgili gerçek kişinin risk grubuna ve aynı
zamanda bankanın dahil olduğu risk grubuna dahil edilecektir.
IV-) Bankalarca Alınması Zorunlu Olan İlave Belgeler
Yönetmelik'in 11/A maddesinde yapılan değişiklik uyarınca,
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre, bankacılık
sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil Kurul tarafından belirlenecek tutarın üzerinde
olan, ayrıca merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve bunlara bağlı kuruluşlar, mahalli
idareler ile bankalar ve finansal kuruluşlar dışında kalan ve kredileri Kredilerin Sınıflandırılması
ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca canlı
alacak olarak izlenen müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında;
a) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan
muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo
hazırlama yükümlülüğü bulunanlardan konsolide, konsolide finansal tablo hazırlama
yükümlülüğü bulunmayanlardan konsolide olmayan, aynı standartlara uygun olarak
hazırlanıp Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel finansal tablolarının
ve bağımsız denetim raporlarının,
b) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan
muhasebe ve finansal raporlama standartlarında tanımlandığı şekilde başka bir
işletmenin bağlı ortaklığı olanlardan, söz konusu standartlardaki tanımlamalara uyan
ana ortaklıklarının Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel konsolide finansal
tablolarının ve bağımsız denetim raporlarının,
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c) Başka işletmelerin tek başına kontrolünde olmayan ancak müşterek kontrol
edilen bir işletme olanlardan, müşterek kontrol eden işletmelerin her birinin Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe
ve finansal raporlama standartları çerçevesinde hazırlanmış ve Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim
kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel haliyle varsa konsolide, yoksa konsolide
olmayan finansal tablolarının ve bağımsız denetim raporlarının,
ç) Yukarıda (a) ila (c) maddelerinde belirtilen finansal tablolarda yer verilen bilgilerden
hareketle hazırlanacak ve bağımsız denetim kuruluşunun güvence raporunu içeren
analiz tablosunun,
d) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’ne tabi anonim ortaklıklardan,
anılan Tebliğ'de yer verilen kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun,
bankalarca alınması zorunlu olacaktır.
Bu madde hükümleri uyarınca bankalarca alınması zorunlu tutulan finansal tablolar, yurt
dışında yerleşik kredi müşterileri bakımından, tabi oldukları yabancı mevzuat uyarınca
düzenleyecekleri uluslararası standartlara uygun dipnotlarını da içeren bilanço ile kâr ve
zarar cetvelleri ile bunlara ek finansal tabloları ifade edecektir.
Yurt dışında yerleşik kredi müşterileri açısından Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen
kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu aranmayacaktır.
Yukarıda sayılan finansal tabloların, analiz tablosunun ve kurumsal yönetim ilkeleri uyum
raporunun, kredi ilişkisinin devam ettiği sürece her yıl hesap dönemini izleyen 6 ay
içinde alınmasına devam edilecektir.
Kredi tahsis aşamasına ilk defa giren müşterilere; finansal tablolara, bağımsız denetim
raporlarına ve analiz tablosuna ilişkin bağımsız denetim sürecinin başlatıldığının belgelenmesi
kaydıyla kredi tahsisi yapılabilecektir.
V-) Kredi Sınırlamalarına Tabi Olmayan İşlemler
Yönetmelik'in 16. Maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklik uyarınca;
28/03/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun'un geçici 20. Maddesi çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
verilen destek kapsamında sağlanan kefaletler karşılığı kullandırılan krediler ile anılan
Kanun uyarınca verilen Hazine geri ödeme garantisini haiz nakdi kredilerin teminine yönelik
kamu iktisadi teşebbüslerine kullandırılan gayrinakdi krediler kredi sınırlamasına tabi
tutulmayacaktır.
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VI-) Sorunlu Alacakların Çözümlenmesi
Yönetmelik'in 18. Maddesinden sonra gelmek üzere eklenen yeni 5. Bölüm uyarınca,
Sorunlu alacakların çözümlenmesi, bankaların sorunlu alacaklarının yönetim ve azaltım
faaliyetlerini kapsayacaktır.
Brüt donuk alacak tutarının sektörün toplam brüt donuk alacak tutarına oranı ‰ 5 veya
üzerinde olan bankalarca, sorunlu alacakların yönetimi ve makul bir süre içinde azaltılması
amacıyla sorunlu alacak stratejisi ve çözümleme birimleri oluşturulacaktır. Söz konusu oranın
hesaplanmasında bir önceki yıl sonu verisi kullanılacaktır.
Brüt donuk alacak tutarının sektörün toplam brüt donuk alacak tutarına oranı ‰ 5'in altında
olsa dahi; belirli bir coğrafi bölgede, belirli bir sektöre ya da ilişkili müşterilere kullandırılan
kredilerden oluşan bir portföyün bankaların donuk alacakları içinde önemli bir payının olması
durumunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu bankalardan sorunlu alacak
stratejisi oluşturmasını ve çözümleme birimlerinin kurulmasını isteyebilecektir.
Yapılacak denetimler ve değerlendirmeler neticesinde bankaların sorunlu alacaklarında ya da
alacaklardan dolayı edinilen varlıklarında yüksek ya da artan düzeyde artış, hızlı kredi
büyümesi veya düşük karşılık ayırma oranları gibi kredi riskinde artışa işaret eden
durumların tespit edilmesi halinde,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu

bankalardan da sorunlu alacak stratejisi oluşturmasını ve çözümleme birimleri
kurulmasını isteyebilecektir.
Yönetim kurulu; sorunlu alacakların çözümlenmesine ilişkin politikaları oluşturmak, bunların
uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacaktır.
Sorunlu alacakların çözümlenmesi kapsamına giren bankalarca hazırlanacak sorunlu alacak
stratejisinin 3 yıllık bir zaman dilimini öngörmesi ve asgari olarak, sorunlu alacakların
çözümlenmesine ve alacaklardan dolayı edinilen varlıkların yönetilmesine ilişkin takvime bağlı
niceliksel hedefleri içermesi ve buna yönelik bir operasyonel plan ile desteklenmesi
gerekecektir.
Bankalarca sorunlu alacak stratejisinde yer alan hedeflere ulaşmaya yönelik her yıl bir öz
değerlendirme yapılarak, sonuçları yönetim kuruluna bildirilecektir.
Bankaların sorunlu alacak stratejileri ile operasyonel planları yönetim kurullarınca
onaylanarak, her yıl Eylül ayının sonuna kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumuna gönderilecektir.
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Bankalarca ayrıca, sorunlu alacak stratejileri ve operasyonel planlar kapsamındaki
gerçekleşmeler, hedefler ve tespit edilen sapmalar ile bunlar için uygulanacak iyileştirici
aksiyonlar da sorunlu alacak stratejileri ve operasyonel planlar ile birlikte her yıl Eylül ayının
sonuna kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gönderilecektir. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu ihtiyaç

duyulması

halinde,

gönderim

tarihlerini

değiştirebilecektir.
VII-) Katılım Bankalarının Fon Kullandırma Yöntemleri
Yönetmelik'in 19. Maddesinin 1. Fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca;
Satım yöntemleri, finansman sağlama amacıyla müşterinin ihtiyaç duyduğu her türlü
maddi ve gayri maddi mallar ile hakların, bedeli satıcıya ödenerek tedarik edilmesi
işlemini ifade edecektir.
Satım yöntemleri; kâr beyanı ile satım ("Murabaha"), kârsız satım ("Tevliye"), pazarlık
usulüyle satım ("Müsaveme"), peşin ödemeli satım ("Selem"), açık hesaplı satım
("İsticrar"), kâr beyanı ile emtia satımı ("Teverruk") ve eser sözleşmesi ("İstisna")
türlerinden oluşacaktır.
Bunun ile birlikte kiralama yöntemleri; finansman sağlama amacıyla, tüketilmeden
kullanılabilen bir varlığın menfaatinin devri veya bir hizmetin sunulması işlemini ifade
edecek olup, kiralama yöntemleri; adi kiralama, finansal kiralama, faaliyet kiralaması, ürün
kiralaması, işgücü kiralaması ve hizmet kiralaması türlerinden oluşacaktır.
Satım yöntemlerine dayalı işlemlerde satıcı tarafından müşteri adına düzenlenen belgeler
sebebiyle yapılacak ödemelerin finansman sağlayan banka vasıtasıyla yapılması, bankanın
kayıtlarında gösterilmesi ve alım satıma ilişkin belgenin bir suretinin bankada muhafazası
zorunlu olup, usul ve esasları Kurul tarafından belirlenen hallerde bedelin satıcıya ödenmesi
şartı aranmayacaktır.
VIII-) Eklenen Geçici Hükümler
Bankalarca ilk kez hazırlanacak sorunlu alacak stratejileri ile operasyonel planlar, 31/12/2021
tarihine kadar Kurum'a gönderilecek olup; Kurum, ihtiyaç duyulması halinde bu süreyi 6 aya
kadar uzatmaya yetkili olacaktır.
Bankalar, yukarıda açıklanan çözümleme birimlerini, 31/12/2021 tarihine kadar oluşturur.
Kurum, ihtiyaç duyulması halinde bu süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacaktır.
Bankalarca kredi müşterilerinden alınması zorunlu belgeleri toplama yükümlülüğü 01/01/2022
tarihi itibarıyla başlayacaktır.
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VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 529)

13/07/2021 tarihli 31540 sayılı Resmî Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)
("Tebliğ")

yayımlanarak 13/07/2021

tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Tebliğ hükümleri;

Hazine ve Maliye Bakanı ("Bakan") tarafından yürütülecektir.
Gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele
açısından büyük önem arz etmekte olup, ülkemizin de üyesi bulunduğu Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Teşkilatı Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu ("Küresel
Forum"), vergi kaçakçılığıyla mücadele amacına yönelik olarak çalışmalar yürütmektedir. Bu
bağlamda, Küresel Forum, faaliyetleri gereği şeffaflık ve bilgi değişimi konusunda ülkelerin
uyması gereken uluslararası asgari standartlar oluşturmuş olup tüzel kişiliklerin ve tüzel
kişiliği

olmayan

teşekküllerin

gerçek

faydalanıcısının

bilinmesi

hususu

standardın

unsurlarından biridir. Bu konu, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi
amacıyla Mali Eylem Görev Gücü tarafından belirlenen tavsiyelerde de karşılık bulmaktadır.
Bu kapsamda, Tebliğ'in konusunu; tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek
faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla gerçek
faydalanıcının belirlenmesine ve bildirilmesine ilişkin olarak bildirim zorunluluğu getirilen
mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme
zamanı, bildirimin gönderilme usulü ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasların belirlenmesi
teşkil etmektedir.
İşbu Tebliğ'in uygulanmasında;
Gerçek Faydalanıcı: Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak
kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri,
Tedbirler Yönetmeliği: 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine
Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği,
Trust: Bir malvarlığının belirli bir lehtar ya da lehtar grubunun yararlanması için, malvarlığının
maliki olan sözleşme kurucusu tarafından, söz konusu malvarlığının yönetimi, kullanımı ya da
sözleşmede belirtilen diğer tasarruflarda bulunulması amacıyla sözleşmeyi icra eden bir
mütevellinin kontrolüne bırakılmasını hüküm altına alan hukuki ilişkiyi,
ifade edecektir.
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Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirilenler Kimlerdir ?
Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı 01/08/2021 tarihi
itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil);
Kurumlar vergisi mükellefleri ve
Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde
komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi,
Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede
kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri,
vermek zorundadırlar.
Ayrıca; Tedbirler Yönetmeliği'nde 11/10/2006 tarihli ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasında sayılan yükümlülerden bazıları aşağıdaki gibidir ;
Bankalar, Finansman ve faktoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, yatırım ortaklıkları,
Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar,
Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,
Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar
Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri,
Kargo şirketleri, varlık yönetim şirketleri, tasarruf finansman şirketleri
Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar
ile bu işlemlere aracılık edenler,
Spor kulüpleri, noterler, yetkili bağımsız denetim kuruluşları,
Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir
ve yeminli mali müşavirler,
Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 1136 sayılı Avukatlık
Kanunu’nun 35. Maddesinin 1. Fıkrası çerçevesinde hukuki durumu kavramak için yapılan
mesleki çalışmalar sebebiyle öğrenilen veya yargısal ya da alternatif uyuşmazlık çözüm yolları
kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere;
taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek
kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal
işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer
alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar.
Merkezi yurtdışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri
bağlı birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı ("Başkanlık") tarafından talep edildiğinde müşterileri
tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlık'a bildirmek zorundadır.
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Gerçek Faydalanıcının Belirlenmesi Usulü Nasıldır ?
Tüzel kişilerde;
Tüzel kişiliğin %25'i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,
Tüzel kişiliğin %25'i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı
olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması
durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,
Yukarıda belirtilen kapsamda gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst
düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler,
gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilecektir.
Tedbirler Yönetmeliği'nin 12. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları
gibi teşekküllerde;
Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da
kişiler,
Bu kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde tüzel kişiliği olmayan
teşekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler,
üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilecek ve bildirime konu edilecektir.
Trust ve benzeri teşekküllerde; kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatını
haiz olanlar ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak kabul
edilerek bildirime konu edilecektir.
Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı Nedir ?
Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini
geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek
zorundadır.
Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı
bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na bir form ile
elektronik ortamda bildirmek zorundadır.
Yeni mükellefiyet tesis ettirmesi veya daha önce bildirime ekledikleri bilgilerde
değişiklik olması halinde, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden 1 ay içerisinde
bildirmeleri gerekecektedir.
berkerberker.com

info@berkerberker.com

Sayfa 14

T E M M U Z

2 0 2 1

Bildirimin Şekli Nasıldır?
Kurumlar vergisi mükellefleri yıllık ve geçici vergi beyannamelerinin ekinde, kurumlar
vergisi mükellefleri dışında kalan mükellefler ile bildirim yapması gereken diğer kişiler ise
gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu ile bildirim yapacaktır.
Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri söz konusu beyannameler
aracılığıyla; gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, kimlik numaraları ve
adresleri, varsa telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile gerçek faydalanıcılığın
sebebini bildirecektir.
Bildirim formu ile bildirim verme yükümlülüğü getirilenler, “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim
formu” ile gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, kimlik numaraları, adresleri,
varsa telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile gerçek faydalanıcılığın sebebini
bildirecektir.
Kapsama giren mükellefler ve diğer kişiler tarafından bildirim; İnternet Vergi Dairesinde yer
alan açıklamalara uygun şekilde elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden “gerçek
faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” doldurularak verilecektir.
Kapsama giren mükellefler ve diğer kişilerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden kullanıcı kodu,
parola ve şifre almaları gerekmekte olup, kağıt ortamında (elden veya posta ile) bildirim
formu kabul edilmeyecektir.
Bildirim formunun elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinden onaylama
işleminin yapılması şarttır ve onaylama işlemi en geç bildirimin verilmesi gereken sürenin
son günü saat 23:59’a kadar tamamlanması gerekmektedir.
Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi dairesi müdürlükleri/mal
müdürlükleri, bildirimi kâğıt ortamında hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.
Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacaktır.
“Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu”, mükellef tarafından bizzat gönderilebileceği gibi
ilgili dönemde, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali
müşavir veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik
sözleşmesi) bulunan yeminli mali müşavirler aracılığıyla da gönderilebilecektir.
Bildirimin yapılmasının ardından bildirimin hatalı veya eksik olduğunun anlaşılması
durumunda bildirimin belirtilen usullerde yeniden verilmek suretiyle düzeltilmesi
gerekecektir.
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Diğer Hususlar ve Cezai Yaptırım
Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin
verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi
gerekmekte olup; bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde
bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK")'nun ilgili ceza hükümleri
tatbik olunacaktır.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak araştırma, inceleme ve
uluslararası bilgi değişimi ile vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılacak araştırma
ve incelemeler neticesinde, yukarıda belirtilen mükellef ve diğer kişilerin gerçek faydalanıcı
bilgisine ilişkin hatalı kayıtların bulunduğunun tespit edilmesi halinde, gerekli cezai
işlemlerin ve sicil kayıtlarında gerekli değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla Gelir İdaresi
Başkanlığı'na bilgi verilecektir.
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Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

28/07/2021 tarihli 31551 sayılı Resmî Gazete’de

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Torba Kanun") yayımlanarak 28/07/2021
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kanun hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecektir.
I-) 1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
20/02/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Kanun
("Kanun")'un yeniden düzenlenen mülga 4. Maddesi uyarınca;
Hazine ve Maliye Bakanlığı ("Bakanlık"); bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik,
tebliğ ve diğer genel ve düzenleyici işlemler uyarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek
veya onaylanacak her türlü izin veya belge ile, her bir başvuru, izin, belge veya sistem
sunumu için bir mali yıl içerisinde 6.000.000 TL'yi geçmemek üzere yönetmelikte
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ücret almaya yetkili olacaktır.
Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu'na göre tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.
II-) 5941 SAYILI ÇEK KANUNU
14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu ("Kanun")'nun geçici 1. Maddesinde yapılan
değişiklik uyarınca;
Karşılıksız çek düzenleme suçundan dolayı 30/04/2021 tarihine kadar mahkûm olanların
cezalarının infazı durdurulacaktır.
Hükümlü çek bedelinin 28/07/2021 itibariyle ödenmeyen kısmının 1/10'ini 30/06/20211
tarihine kadar alacaklıya ödemek zorundadır.
Kalan kısmını 30/06/2022

tarihinden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi

durumunda mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına
karar verilecektir.
30/06/2022

tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının 1/10'inin ödenmemesi

halinde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar
verilecektir.
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Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit,
sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek, kalan taksitlerden birini daha ödemediği
takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar
verilecektir.
Bu hükümler, 30/04/2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden suçlar
bakımından çek bedelinin ödenmeyen kısmının 1/10'unun 30/06/2022 tarihine kadar ve
belirtilen taksitlerin süreleri içinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla infaz aşamasında
uygulanabilecektir.
III- 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG, FİNANSMAN VE TASARRUF
FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU
21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman
Şirketleri Kanunu ("Kanun")'nun, tasarruf finansman şirketinin faaliyet izninin kaldırılması ve
tasfiyesine ilişkin 50/A maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ("Kurul") tarafından tasfiyesine karar verilen
şirketler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanacak en az üç kişilik tasfiye
komisyonu tarafından tasfiye edilecektir.
Tasfiyesine karar verilen şirket genel kurulunun yetkileri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
("TTK") hükümlerine tabi olmaksızın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından
kullanılacaktır.
Faaliyet izni kaldırılarak tasfiyesine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin varlıklarının
yükümlülüklerini karşılamadığının tespiti halinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu
kararına istinaden tasfiye komisyonu mahkemeden, bu şirketlerin iflasını talep edebilecektir.
Hakkında iflas kararı verilen tasarruf finansman şirketinin iflas tasfiyesinde 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu'nun faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin 106. Maddesi kıyasen
uygulanacaktır.
IV- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ("Kanun")
'na eklenen geçici 85. Madde uyarınca;
Haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulananlardan hizmet akdi ile bir veya birden
fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
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2020 yılının aynı ayına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na ("Kurum") verilen aylık
prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas
günlük kazancı 147 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını
geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme
gün sayısının,
2021 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin
toplam prim ödeme gün sayısının,
2021 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu
bulunacak tutar, bu işverenlerin Kurum'a ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve
bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır. Ancak 147 TL olarak belirtilen prime esas
günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca toplu iş
sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 Türk lirası olarak esas
alınacaktır.
Destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2020 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/döneminde aylık prim
ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile hizmet akdi ile bir veya
birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en
az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde
bulunulması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak
açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık
ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme
sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla
muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2021 yılı
Ocak ila Aralık ayları/dönemi için Kurum'a bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen
işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme
zammıyla birlikte geri alınacak ve bu işyerleri hakkında bu hükümler uygulanmayacaktır.
Ancak, ilgili ayda 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin 1/10'unu birini geçmeyecek
tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda Kurumca
yapılacak ihtar üzerine 15 günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri
hakkında bu hükümler uygulanmaya devam edecektir.
Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı
durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonu'nca karşılanacak
tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacaktır.
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Ticaret Hukuku

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

02/07/2021 tarihli 31529 sayılı Resmî Gazete’de Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve
Kurallar Hakkında Yönetmelikte ("Yönetmelik") Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
("Değişiklik")

yayımlanarak 02/07/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Değişiklik hükümleri,

Ticaret Bakanı ("Bakan") tarafından yürütülecektir.
Yönetmelik'in perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışlarına ilişkin 12/B
maddesinde yapılan 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 12 ayı geçemeyecektir.
Taksitlendirme süresi;
Fiyatı 3.500 Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay,
Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında 4 ay,
Tablet bilgisayar satışlarında 6 ay,
Fiyatı 5.000 Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında 9 ay, 5.000 Türk Lirası ve
bu tutarın üzerinde olan televizyon satışlarında 4 ay,
Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi
elektrikli eşya satışlarında 9 ay,
Mobilya satışlarında 9 ay,
Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 18 ay
olarak uygulanacaktır.
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Taşıt satışlarında taksitlendirme süresi, nihai fatura değeri;
120.000 Türk Lirası ve bu tutarın altında olanlar için 48 ayı,
120.000 Türk Lirası ile 300.000 Türk Lirası arasında olanlar için 36 ayı,
300.000 Türk Lirası ile 750.000 Türk Lirası arasında olanlar için 24 ayı,
750.000 Türk Lirası ile 1.500.000 Türk Lirası arasında olanlar için 12 ayı
geçemeyecektir.
Nihai fatura değeri 1.500.000 Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında taksitlendirme
yapılamayacaktır.
Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi 3 ayı
geçemeyecek olup, diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamayacaktır.
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Finans Hukuku

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

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:2021/4)

01/07/2021 tarihli 31528 sayılı Resmî Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ
(Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2021/4) 19/07/2021 tarihi itibariyle
yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. Yapılan Değişiklik ile birlikte 25/12/2013 tarihli Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in;
Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülüklere ilişkin 6. Maddesinin 2. Fıkrası,
Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduat/katılım fonu ve kıymetli maden depo
hesapları hariç)
Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli --> %21
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli --> %15
Kıymetli maden depo hesapları
Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli --> %22
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli --> %18
Müstakrizlerin fonları --> %21
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
Şeklinde değiştirilmiştir.
Zorunlu karşılıkların tesis edilmesine ilişkin 7. Maddenin 1. Fıkrasının (a) bendinde yapılan
değişiklik uyarınca Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların;
En fazla %0’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen
katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları ve/veya euro
cinsinden tesis edilecektir.
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Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânına ilişkin Tebliğ'e
eklenen 17/09/2021 yükümlülük tarihine kadar geçici uygulama uyarınca;
Tebliğ'in 7. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) Bendinde yer alan oran 17/09/2021 yükümlülük
tarihine kadar tabloda belirtildiği şekilde %10 olarak uygulanacaktır.
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İş Hukuku

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

06/07/2021 tarihli 31533 sayılı Resmî Gazete’de İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Yönetmeliği'nde (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik) yayımlanarak
06/07/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Yapılan değişiklik ile birlikte; ticari şirketlerde bulunan ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin, yetki
belgesi almak için e-devlet üzerinden yapacakları başvuruları için hazırlayacakları başvuru
dosyasında şirketin tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi'nin ve imza yetkisi
olanları gösteren imza sirkülerinin bulunması zorunluluğu kaldırılmıştır.
Yönetmelik'te belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmamakla birlikte, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla, işe giriş ve periyodik
muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütecekler, 10'dan az çalışanı
bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili iken, yapılan
Değişiklik ile birlikte 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri
veya işveren vekilleri olarak değiştirilmiştir.
Yapılan Değişiklik hükümleri uyarınca; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca ilan edilen
eğitimleri tamamlayan kişilerin, 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilmesi için İSG-KATİP’teki örneğine uygun
taahhütnamenin ilgili kişilerce en geç 15 gün içinde onaylanması gereklidir.
Yönetmelik'in "EK-4" başlıklı ekinin başlığında yer alan "10'dan az çalışanı bulunan ve az
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin
taahhütname" ibaresi, "50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin taahhütname" olarak değiştirilmiştir.
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İdare Hukuku

2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ

KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

14/07/2021 tarihli 31541 sayılı Resmî Gazete’de Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Değişiklik) yayımlanmış olup, Değişiklik'in 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanunu (Kanun) hükümlerine ilişkin maddeleri 14/07/2021 tarihi itibariyle
yürürlüğe girmiştir.
Değişiklik hükümleri uyarınca;
İdari makamların sükutuna ilişkin 60 günlük süre 30 güne düşürülmüştür. Böylece; ilgililer
tarafından haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari
makamlara başvurulmasından itibaren, 30 gün içinde bir cevap verilmezse istek
reddedilmiş sayılacaktır. İlgililer, 30 günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi
içerisinde; konusuna göre Danıştay, idare ve vergi mahkemelerinde dava açabileceklerdir.
İlgililerin başvurusu üzerine, 30 günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse
ilgililer bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da
bekleyebileceklerdir. Bu takdirde dava açma süresi işlemeyecektir. Ancak, bekleme süresi
başvuru tarihinden itibaren 4 ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi
hallerinde; 30 günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap
verilirse, cevabın tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açabileceklerdir.
İdari dava açılmadan önce ilgililer tarafından; üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış
olan makamdan idari işlemin kaldırılması, değiştirilmesi, geri alınması veya yeni bir işlem
yapılması idari dava açma süresi içinde talep edilmiş olmasına rağmen, 30 gün içerisinde
talep hakkında cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılacaktır.
İdari eylem sebebiyle hakları ihlal edilmiş olanların, idari dava açmadan önce bu eylemleri
yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren 1 yıl ve her halde
eylem tarihinden itibaren 5 yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini
talep etmiş olmalarına rağmen; 30 gün içerisinde istek hakkında bir cevap verilmezse;
idari eylem sebebiyle hakları ihlal edilmiş olanlar, 30 günlük sürenin bittiği tarihten itibaren,
dava süresi içinde doğrudan doğruya tam yargı davası açabileceklerdir.
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Kanun'a eklenen geçici madde uyarınca, Değişiklik hükümleri yürürlüğe girmeden önce
idareye yapılmış olan başvurular bakımından, bu Değişiklik ile yapılan düzenlemelerden
önceki süreler olan; idarenin sükutu için 60 günlük süre ve idarenin kesin cevabını
beklemek için olan 6 aylık süre uygulanmaya devam edecektir.
2577 sayılı Kanun'un "Kararlarda Bulunacak Hususlar" başlıklı 24. Maddesine eklenen cümle
uyarınca; kararlar, verildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde yazılacak ve imzalanacaktır.
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