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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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Sigorta primi, vergi ödemesi, komisyon gibi tali alacak tutarlarının tahsilinde gecikme olması
halinde, bunlara ilişkin anapara veya faiz ödemelerinde birinci fıkrada belirtilen gecikmelerin
olmaması kaydıyla, bahse konu tali alacak tutarları ilgili Türkiye Muhasebe Standardında
belirtilen önemlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilerek özel karşılığa tâbi tutulmayabileceği, 

Bir borçludan olan 500 TL ve altındaki toplam alacak tutarı için özel karşılık ayrılması ve
bunların “Tasfiye Olunacak Alacaklar” veya “Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesaplarında
izlenmesi şirketlerin ihtiyarında olacağı,

Ancak, bu tutarın borçlu müşterinin söz konusu şirket ve şirketin konsolide edilen finansal
kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıkları nezdindeki, ortaklık payları hariç, bilanço içi borçları
toplamının yüzde birini (%1) geçmemesinin şart olacağı, 

Söz konusu tutar her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat
endeksindeki artış oranı kadar ocak ayında artırılır ve bulunan tutar kendisinden küçük en
yakın yüzlük tamsayıya yuvarlanmak suretiyle uygulanacağı,

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe
Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

24/05/2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmi Gazete'de Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve
Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında
Yönetmelikte (‘’Yönetmelik’’) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (‘’Değişiklik’’), 24/05/2022
tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayınlanmıştır. 

Yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca;

kararlaştırılmıştır.

Mayıs Ayı Gündemi

info@berkerberker.com Sayfa 4

http://berkerberker.com/
https://tr.linkedin.com/company/berker-law


Mayıs Ayı Dikkat Çeken

Yargıtay Kararları
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‘’ Somut olay özelinde yapılan değerlendirmede; davacı vekili olarak Av. Y. K. ve Av. M. G.
G.’in tüketici hakem heyeti dosyasına 02.07.2020 tarihli vekaletnamesini 16.07.2020 tarihinde
cevap dilekçesi birlikte sunduğu anlaşıldığından Tebligat Kanunu’nun 11. maddesi ve Hakem
Heyetleri Yönetmeliği’nin 25. maddesi doğrultusunda hakem heyeti kararının vekile tebliğ
edilmesi gerekirken asile tebliğ edilmesi usulsüzdür. O halde mahkemece, usulsüz tebliğ
nedeniyle davacı vekilinin hakem heyeti kararma itirazını süresinde yaptığı kabul edilerek işin
esasına girilip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile davanın
süreden reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan Adalet Bakanlığının bu
yöne ilişen kanun yararına temyiz talebinin kabulü gerekmiştir. Davalı lehine vekalet ücretine
hükmedilip hükmedilmeyeceğinin incelenmesinde; Dava dosyasında davalının vekilinin yer
almadığı, dosyasının bizzat davalı tarafından takip edildiği anlaşıldığından, davalı vekili lehine
vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. O halde mahkemece davalı yararına
vekalet ücretine hükmedilmemesi gerekirken davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi
usul ve yasaya aykırı bulunduğundan Adalet Bakanlığının bu yöne ilişen kanun yararına
temyiz talebinin kabulü gerekmiştir.’’

Yargıtay 3. HD, 2022/1693 E. 2022/2482 K. RG: 31842 21/05/2022
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Borçlunun rızaen satış işlemlerinde, Yönetmelik ekinde yer alan Örnek No: 57 başlıklı rızaen satış yetki
belgesi basılı kağıt olarak kullanılacaktır.

Örnekteki esaslar bozulmamak kaydıyla, basılı kağıda icra dairesince gerekli ilaveler yapılabilecektir.

Alacaklı, varsa kanuni temsilcisi ile vekilinin adı ve soyadı, adresi ve iletişim bilgileri,

Borçlu, varsa kanuni temsilcisi ile vekilinin adı ve soyadı, adresi ve iletişim bilgileri,

Satılacak şeyin cinsi, niteliği, önemli özellikleri ve muhammen kıymeti,

28/05/2022 tarihli Resmî Gazete’de İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik
("Yönetmelik"), 28/05/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. Yönetmelik hükümleri Adalet Bakanı
tarafından yürütülecektir.

I-) Tanımlar 

Yönetmeliğin tanımlara ilişkin 3. maddesi uyarınca,

İcra Dairesi: İcra ve İflâs Kanununa göre yapılan kıymet takdirini tebliğe yetkili esas sayılı icra dosyasının kayıtlı
bulunduğu icra dairesini,

Kanun: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu,

Kıymet Takdiri: Haczedilen malın kıymetinin takdir edildiği haciz tutanağını veya haczedilen mala ilişkin kıymet
takdirini içeren bilirkişi raporunu,

Mahkeme: Kanun'un 4. maddesine göre belirlenen icra mahkemesini,

UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini

ifade etmektedir.

II-) Rızaen Satış Yetki Belgesinin Şekli

Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca,

III-) Rızaen Satış Yetki Belgesinin Muhtevası 

Haczedilen malın rızaen satışına dair borçluya verilen yetki belgesinde;
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 İcra ve İflas Hukuku
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Malın muhammen kıymetinin yüzde doksanına karşılık gelen miktarı ile o malla güvence altına alınan ve satış
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave
olarak bu aşamaya kadar haczedilen mal için yapılan takip masrafları toplamından az olamayacak şekilde
belirlenmiş asgari rızai satış bedeli,

Borçlunun, anlaştığı alıcının adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, tüzel kişi ise unvanını, vergi
kimlik numarasını, ticaret sicil numarasını, merkezi sicil kayıt sistemi (MERSİS) numarasını, anlaştıkları bedeli ve
malın ayırt edici özelliklerini; alıcının ise adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, tüzel kişi ise
unvanını, vergi kimlik numarasını, ticaret sicil numarasını ve MERSİS numarasını, tebligata elverişli adresini,
iletişime yarar bilgilerini, banka hesap bilgilerini, borçluyla anlaştıkları bedeli ve malın ayırt edici özelliklerini borçluya
verilen on beş günlük süre içinde icra dairesine bildirmesi gerektiği,

Alıcının, belirlenen asgari rızai satış bedelinden az olmamak kaydıyla borçluyla anlaştıkları bedeli borçluya verilen
on beş günlük süre içinde icra dairesi banka hesabına ödemesi gerektiği,

Mahkemenin kabul kararıyla malın mülkiyetinin alıcıya geçeceği ve tüm hacizlerin kaldırılarak devir ve teslim
işlemlerinin gerçekleştirileceği,

Mahkemece rızaen satış talebinin reddine karar verilmesi hâlinde, kararın icra dairesine gönderilmesinden itibaren
üç iş günü içinde yatırılan bedelin alıcının bildirdiği banka hesabına iade edileceği,

İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla devir ve teslim masraflarının alıcıya ait olacağı

Haczedilen malın kıymetinin takdirine ilişkin bilirkişi tarafından tanzim edilen rapor icra dairesince borçluya tebliğ
edilecektir.

Borçlunun veya borçlu namına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse huzurunda yapılan
hacizlerde, kıymet takdirini içeren haciz tutanağının borçluya ayrıca tebliğ edilmesi gerekmemektedir.

Borçlunun veya borçlu namına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimsenin yokluğunda yapılan
hacizlerde ise kıymet takdirini içeren haciz tutanağı borçluya tebliğ edilecektir.

Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine müracaat ederek malın satışı için
kendisine yetki verilmesini talep edebilecektir.

Rızaen satış talebinde bulunan borçlu, tebligata elverişli adresini ve iletişime yarar bilgilerini satış talebiyle birlikte
icra dairesine bildirecektir.

yer alacaktır.

IV-) Kıymet Takdirinin Tebliği

Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca,

V-) Rızaen Satış Talebi ve Sicile İşlenmesi

Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca,
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Sicile kayıtlı bir mal ile ilgili borçlunun rızaen satış talebinde bulunması üzerine icra müdürü, rızai satış talebinin ilgili
sicile işlenmesine yönelik gerekli işlemleri yapacaktır.

İcra müdürü, rızai satış asgari bedelini belirlemek için haczedilen malın sicile kayıtlı takyidatlarını temin ederek
rüçhan hakkı alacaklısından alacağının devam edip etmediğini, devam ediyor ise alacak miktarını soracaktır.

Belirlenen rızai satış bedeli, haczedilen malın kesinleşen muhammen kıymetinin %90'ına karşılık gelen miktar
ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi
fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak bu aşamaya kadar haczedilen mal için yapılan takip
masrafları toplamından az olamaz.

İcra müdürü, rızaen satış yetkisi verilmesini isteyen borçluya, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra cebrî
satış işlemlerini durdurarak haczedilen malın rızaen satışı için bir yetki belgesi düzenleyerek tebliğ edecektir.

Rızaen satış için düzenlenen yetki belgesiyle borçluya 15 günlük süre verilecek; bu süre, yetki belgesinin
borçluya tebliğinden itibaren başlayacaktır.

Borçlunun, anlaştığı alıcının adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, tüzel kişi ise unvanını, vergi
kimlik numarasını, ticaret sicil numarasını, MERSİS numarasını, anlaştıkları bedeli ve malın ayırt edici özelliklerini
verilen 15 günlük süre içinde icra dairesine bildirmesi gerekmektedir.

Alıcının, adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, tüzel kişi ise unvanını, vergi kimlik numarasını,
ticaret sicil numarasını ve MERSİS numarasını, tebligata elverişli adresini, iletişime yarar bilgilerini, banka hesap
bilgilerini, borçluyla anlaştıkları bedeli ve malın ayırt edici özelliklerini borçluya verilen 15 günlük süre içinde icra
dairesine bildirmesi gerekmektedir.

Alıcının, belirlenen asgari rızai satış bedelinden az olmamak kaydıyla, borçluyla anlaştıkları bedeli borçluya
verilen 15 günlük süre içinde icra dairesinin banka hesabına ödemesi zorunlu tutulmuştur.

VI-) Rızai Satış Asgari Bedelinin Belirlenmesi

Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca,

VII-) Rızaen Satış Yetkisi Verilmesi

Yönetmeliğin 9. maddesine göre,

VIII-) İcra Dairesine Bildirim

Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca,

IX-) Bedelin Ödenmesi

Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince,
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Alıcının, borçluyla anlaştıkları bedeli, borçluya verilen 15 günlük süre içinde dosyaya ödemesi hâlinde icra müdürü,
gerekli bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra rızai satışın şartlarının sağlandığını tespit ederse, satışın onayı ile
malın devir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı derhâl mahkemeye gönderecektir.

Mahkeme, en geç 10 gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonucunda talebin kabulüne veya
reddine kesin olarak karar verecek; Mahkemece verilen karar UYAP vasıtası ile icra dairesine bildirilecektir.

Mahkemenin kabul kararı ile malın mülkiyeti alıcıya geçecek; icra dairesince malın devir ve teslim işlemleri
yapılacaktır.

Mahkemece rızaen satış talebinin reddine karar verilmesi durumunda, bu kararın icra dairesine
gönderilmesinden itibaren 3 iş günü içinde satış bedeli alıcının bildirdiği banka hesabına iade edilecektir. Ayrıca
icra müdürü, 7. madde gereğince işlenen şerhin terkini için gerekli işlemleri yapacaktır.

Devir ve teslim işlemleri, mal üzerindeki tüm hacizlerin kaldırılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Rızaen satışa konu malın sicile kayıtlı olması hâlinde icra müdürü, tescil işleminin yapılması amacıyla tescil
belgesini ilgili kurum veya kuruluşa mahkeme kararını ekleyerek gönderecektir.

İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, devir ve teslim masrafları alıcıya ait olacaktır.

Rızaen satış konusu mal alıcıya teslim edilmedikçe veya teslime hazır hâle getirilmedikçe alıcının dosyaya
yatırmış olduğu bedel alacaklılara ödenmeyecektir.

Rızaen satış talep kaydı, ilgili icra dairesine veya ilgili mahallin tamamına ait rızaen satış taleplerinin aşama ve
sonuçlarının UYAP’a işlendiği kayıttır. 

Bu kayıtta; sıra numarası, icra dairesi, dosya numarası, haczedilen malın cinsi, talep tarihi, yetki belgesi düzenleme
tarihi, rızai satış bedelinin ödenme tarihi, dosyanın mahkemeye gönderilme tarihi, talep konusunda mahkemenin
kararı ve tarihi yer alacaktır.

X-) Dosyanın Mahkemeye Sunulması

Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca,

XI-) Mahkemenin Kararı

Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca,

XII-) Malın Devir ve Teslimi

Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca,

XIII-) Kayıt ve Rapor

Yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca,
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Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) 

Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli %8 
6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli %6 
1 yıla kadar vadeli %4 
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %3 

Müstakrizlerin fonları %8 

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil) 

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli %8 
3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli %5,5 
3 yıldan uzun vadeli %3 

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo
hesapları hariç) 

Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli %25 
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %19 

11/05/2022 tarihli 31832 sayılı Resmi Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:
2013/15)’de (‘’Tebliğ’’) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/18) (‘’Değişiklik’’)
yayımlanarak 11/05/2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

I-) Zorunlu Karşılık Oranları

Değişiklik hükümleri uyarınca;

Finansman şirketlerine Tebliğin 6. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen aşağıdaki oranların;

13/05/2022 (dahil) hesaplama tarihine kadar %0 uygulanacağı,

Finansman şirketlerine Tebliğin 6. Maddesinin 2. fıkrasında belirtilen aşağıdaki oranların; 
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Kıymetli maden depo hesapları 
Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli %26 
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %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

13/05/2022 (dahil) hesaplama tarihine kadar %0, 23/12/2022 (dahil) hesaplama tarihine
kadar %3 olarak uygulanacağı, 

kararlaştırılmıştır. 
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tüm ortak, 
kilit yönetici
bağımsız denetçileri

25/05/2022 tarihli ve 31846 sayılı Resmi Gazete’de Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında
Yönetmelikte (‘’Yönetmelik’’) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (‘’Değişiklik’’), 25/05/2022
tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayınlanmıştır. 

I) Tanımlar 

Değişikliğin 3. Maddesi uyarınca;

Karar: 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararı,
 
tanımlayacaktır.

II) Kuruluşlarda Aranan Şartlar

 Yönetmeliğin 8. Maddesine;
15 inci madde uyarınca Listeden süresiz olarak çıkarılan bağımsız denetim şirketlerinin tekrar
Listeye alınması için, bankalar hariç Karar eki I Sayılı Listenin (2) numaralı kısmında belirtilen
Kurum düzenleme ve denetimine tabi şirketlerde kesintisiz olarak başvuru tarihinden önceki üç
hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetinde bulunması şart olacağı,
 
eklenmiştir.

III) Kuruluşun Takip Yükümlülüğü ve Bildirimler

Yönetmeliğin 18. Maddesine eklenen düzenlemeye göre;
 
İçinde bulunulan hesap dönemi dahil son üç hesap döneminde bankalarda bağımsız denetim
faaliyeti gerçekleştirmeyen bağımsız denetim kuruluşlarının birinci fıkra ve EK-5 kapsamındaki
bildirim yükümlülükleri sona erer. 

Bu kuruluşlar;
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önemlilik ölçütü çerçevesinde tespit edilen bulgular ve bu bulgulara ilişkin yapılanlar, 
hangi tespitlerin çözülerek mali tablo ve eklerinde düzeltildiği, 
çözümlenmesi zaman gerektiren hususların düzeltilmesi için nasıl bir mutabakata varıldığı,
çözümlenemeyenlerin ise bağımsız denetim raporuna nasıl yansıtıldığı,

için ikinci fıkrada belirtilen takip ve muhafaza yükümlülüklerine uymak zorundadır.

IV) Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yönetmeliğin 19. Maddesine yapılan değişikliğe göre;

 Mesleki sorumluluk sigortası poliçesi, belirlenen tutarı açıkça gösterir şekilde düzenlenir.

Poliçenin bir örneği, yaptırıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde cari yıl bütçelenen ciro tutarına
ilişkin yönetim organı kararı, geçmiş yıl cirosuna dair beyan ve mali tablolar ile birlikte bağımsız
denetim kuruluşu tarafından Kuruma gönderilir ve buna ilişkin bankanın denetim komitesine bilgi
verilir.

Yönetmeliğin aynı maddesine;

İlgili hesap döneminde bankalarda bağımsız denetim faaliyeti yürütülmemesi durumunda mesleki
sorumluluk sigortasının gönderilme zorunluluğu bulunmayacağı,

eklenmiştir.

V) Yıllık Rapor Düzenlemesi 

Tebliğin 20. Maddesinde yapılan düzenlemeye göre;

 Bağımsız denetim kuruluşları;
 
Karar eki I Sayılı Listenin (2) numaralı kısmında belirtilen Kurum düzenleme ve denetimine tabi
şirketlerde son beş yıl içinde yapılan denetimler ile

Banka denetimi yapılması durumunda, denetlenen banka bazında, 

hakkında açıklayıcı bilgileri ve Kurumca gerekli görülen diğer bilgileri içerecek şekilde
hazırlanarak yönetim organı tarafından imzalanacak faaliyet raporunu her hesap dönemini takip
eden Nisan ayı sonuna kadar, özel hesap dönemi kullanan bağımsız denetim kuruluşları ise
Kuruma bildirilen hesap dönemlerinin kapanışını müteakip dördüncü ayın sonuna kadar elektronik
ortamda Kuruma gönderir.
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