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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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Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında
kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan
diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmalarının
mümkün olacağı, 

Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve
kabul edilmesinin zorun olduğu

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-
32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66)

19/04/2022 tarihli 31814 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de (‘’Tebliğ’’) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Tebliğ No: 2022-32/66) (‘’Değişiklik’’) yayımlanarak 19/04/2022 tarihinde yürülüğe girmiştir. 

Değişiklik hükümleri uyarınca;

kararlaştırılmıştır. 

Nisan Ayı Gündemi
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Nisan Ayı Dikkat Çeken

Yargıtay Kararları
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‘’Sürekli borç ilişkisi doğuran geçerli sözleşmelerde, sözleşmenin süresinden önce feshi
hâlinde, peşin ödenen yabancı para cinsinden sözleşme bedelinin fesihten sonraki süreye
ilişkin olan kısmının Türk Lirası üzerinden iadelerinde denkleştirici adalet ilkesine göre
hesaplama yapılıp yapılamayacağı konusunda içtihatların birleştirilmesi talep edilmiş ise de,
konuyla ilgili olarak Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin kendi kararları arasında farklı uygulama
bulunmadığı gibi aynı hususta Hukuk Genel Kurulu ve diğer Dairelerce aksi yönde verilmiş bir
karar mevcut olmadığından içtihadın birleştirilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.’’

‘’ Dava, zamanaşımına uğramış bonolara dayanarak başlatılan ilamsız icra takibine itirazın
iptali istemine ilişkindir. Bir kimsenin temel ilişkiye istinaden kambiyo taahhüdünde bulunmuş
olması halinde, bu taahhüdünden dolayı kambiyo hukukuna ilişkin usul ve esaslar geçerli
olacağından kambiyo senedinde “bonoda” keşideci lehine aval veren davalı U.’un taahhüdü
kambiyo ilkelerine göre çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Davalı U.’un keşidecinin
temel ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerine de kefil olduğu ya da borca ortak olduğu
yönündeki davacının iddiası bulunmadığı gibi, kambiyo ilişkisinden kaynaklanan taahhüdün
temel ilişkiye de sirayet edeceğine ilişkin yasal herhangi bir sözleşme de bulunmamaktadır.
Hal böyle olunca, avalistin taahhüdü temel ilişkiden değil, kambiyo senedinden kaynaklanan
alacağın temin edilmesine yönelik olduğu değerlendirilerek aval veren davalı U.’un
sorumluluğu bononun zamanaşımına uğraması ile sona ermiştir. Mahkemece, davalı U.’un
aval veren olduğu, bonoların zamanaşımına uğraması ile sorumluluğunun sona erdiği
değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, davalı U. yönünden de
davanın kabulü yönünde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olduğundan Adalet Bakanlığının
bu yöne ilişen kanun yararına temyiz talebinin kabulü gerekmiştir.’’

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı 2020/11 E. 2021/4 K. RG Sayı:
31807 12/04/2022

Yargıtay 3. HD 2022/127 E. 2022/1288 K. RG Sayı: 31809 14/04/2022
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Bankaların ve finansman şirketlerinin, tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni
esas alınarak, yurt dışı şubelerinin yükümlülükleri dâhil, Merkez Bankasına, Hazineye ve
uluslararası anlaşmayla kurulmuş olan bankaların Türkiye’deki merkez ve şubelerine
olan yükümlülükleri ile bankaların yurt içi bankalara olan yükümlülükleri hariç olmak üzere,
Tebliğ'de belirtilen bilanço kalemlerinin zorunlu karşılığa tabi Türk lirası ve yabancı para
yükümlülüklerini oluşturacağı kararlaştırılmıştır.

Bankaların ve finansman şirketlerinin, tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni
esas alınarak, esasları Merkez Bankasınca belirlenen Türk lirası cinsinden nakdi kredilerin
zorunlu karşılığa tabi varlıkları oluşturacağı düzenlenmiştir.

Zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerin iki haftada bir cuma günleri itibarıyla hesaplanacağı,

Zorunlu karşılığa tabi varlıkların usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen hesaplama
yöntemine göre dört haftada bir cuma günleri itibarıyla hesaplanacağı,

Cuma gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, hesaplamada bir önceki iş gününün
esas alınacağı

23/04/2022 tarihli 31818 sayılı Resmi Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:
2013/15)’de ("Tebliğ") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/17) ("Değişiklik"), 9.
maddesi 27/05/2022, diğer hükümleri ise 29/04/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere
yayımlanmıştır.

I-) Zorunlu Karşılığa Tabi Kalemler 

Tebliğin 4. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;

II-) Zorunlu Karşılığa Tabi Kalemlerin Hesaplanması

Tebliğin 5. maddesinde yapılan değişiklik ile,

düzenlenmiştir.
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 Zorunlu karşılığa tabi varlıklar için zorunlu karşılık oranı yüzde 10 olarak uygulanacaktır.

Zorunlu karşılığa tabi Türk lirası kalemler için tesis edilecek Türk lirası zorunlu karşılık
tutarının 6.  maddede öngörülen oranlar kullanılarak hesaplanacağı,

Yükümlülükler için tesis edilecek Türk lirası zorunlu karşılık tutarından yurt dışı şubelerin yurt
dışında tesis etmeleri gereken Türk lirası zorunlu karşılık tutarının indirilebileceği,

Türk lirası zorunlu karşılıkların, Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda nakden,
yükümlülükler için ortalama olarak ve varlıklar için bloke olarak tesis edileceği

Yükümlülükler için zorunlu karşılık tesis süresinin 14 gün olduğu ve bu sürenin, hesaplama
tarihinden 2 hafta sonraki cuma günü başlayacağı ve 2. haftanın perşembe günü sona
ereceği,

Varlıklar için zorunlu karşılık tesis süresinin 28 gün olduğu ve bu sürenin, hesaplama
tarihinden 2 hafta sonraki cuma günü başlayacağı ve 4. haftanın perşembe günü sona
ereceği,

Tesis süresinin ilk gününün resmî tatil gününe rastlaması halinde, bloke kısmın tatili izleyen ilk
iş günü tesis edileceği,

Merkez Bankası'nın, zorunlu karşılıkların hesaplanma dönemi ile zorunlu karşılıkların tesis
süresini önceden duyurmak koşuluyla değiştirebileceği

III-) Zorunlu Karşılık Oranları

Tebliğin 6. maddesinde yapılan değişikliğe göre;

IV) Zorunlu Karşılıkların Tesis Edilmesi

Tebliğin 7. maddesinde yapılan düzenlemeye göre;

ifade edilmiştir.

V-) Zorunlu Karşılıkların Tesis Süresi 

Tebliğin 7. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;

düzenlenmiştir.
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Zorunlu karşılığa tabi kalemler, esasları Merkez Bankasınca tespit edilecek cetvellerle,
hesaplama tarihinden 2 hafta sonraki cuma günü saat  12:00’ye  kadar Merkez
Bankasına bildirilecektir.

Mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas
alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak
gerçek kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan vadeli Türk lirası mevduat/katılma
hesabına dönüşüm oranına göre 6. maddenin 2. fıkrasındaki mevduat/katılım fonu ve kıymetli
maden depo hesapları için belirlenen zorunlu karşılık oranlarına ilave olarak zorunlu karşılık
tesis edileceği

Gerçek kişi dönüşüm oranı yüzde 5,00’ın altında kalan bankaların ilave olarak 5 puan, yüzde
5,00 ile yüzde 10,00 arasında olan bankaların ilave olarak 3 puan zorunlu karşılığı hesaplama
dönemini izleyen ilk zorunlu karşılık tesis döneminden başlamak üzere tesis edeceği,

Gerçek kişi dönüşüm oranı hesaplanamayan bankalar için Merkez Bankasınca belirlenen usul
ve esaslara göre hesaplanacak tüzel kişi dönüşüm oranının dikkate alınacağı,

Mevduat ve katılım bankalarının, dönüşüm oranını, hesaplama dönemine ait zorunlu karşılık
bildirim cetveli gönderim süresi bitimine kadar Merkez Bankasına bildireceği

Zorunlu karşılıkların süresinde tesis edilmemesi veya eksik tesis edilmesi,

Yapılacak incelemeler sonucu zorunlu karşılıkların eksik hesaplandığının tespit edilmesi,

VI-) Bildirim

Tebliğin 9. maddesinde yapılan değişikliğe göre;

VII) Dönüşüm Oranına Göre Farklılaşma

Tebliğin 10. maddesine eklenen düzenlemeye göre;

 kararlaştırılmıştır.

VIII-) Yaptırım 

Tebliğin 11. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;

Bankalarca ve finansman şirketlerince
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Eksik hesaplandığı tespit edilen zorunlu karşılıklar için zorunlu karşılık cetvelleri yeniden
düzenlenerek Merkez Bankasına gönderilecektir. Ancak, bir döneme ilişkin olarak eksik
hesaplanan zorunlu karşılığa tabi kalemlerin, Türk lirası ve yabancı para için ayrı  ayrı  olmak
üzere, 100.000 TL'nin altında kalması halinde düzeltilmiş cetvel gönderilmesi
istenemeyecektir.

Tebliğin 4. maddesinin 3. fıkrası kapsamında belirlenen zorunlu karşılığa tabi varlıkların
31/5/2022 tarihi itibarıyla 31/12/2021 tarihine göre usul ve esasları Merkez Bankasınca
belirlenen büyüme oranı yüzde 20,00’nin üzerinde olan bankaların 31/12/2021 ile
31/3/2022 tarihlerinde mevcut bakiyeleri arasındaki farkın yüzde 20,00’si oranında
10/6/2022 tarihinden 24/11/2022 tarihine kadar Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık bloke
olarak tesis edilecektir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun izni ile 31/5/2022 tarihi itibarıyla son 1 yıl
içinde faaliyete başlayan bankalara bu hüküm uygulanmayacaktır.

hâllerinde, eksik tesis edilen; Türk lirası zorunlu karşılıkların 2 katı tutarında Türk lirası cinsinden,
yabancı para zorunlu karşılıkların 3 katı tutarında ABD doları cinsinden mevduat, Merkez
Bankası nezdinde açılan bloke hesaplarda zorunlu karşılıkların eksik tesis edildiği süreler dikkate
alınarak faizsiz olarak tutulacaktır.

IX-) Zorunlu Karşılığa Tabi Varlıklara İlişkin Geçici Uygulama

Tebliğe eklenen Geçici 12. madde uyarınca;
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