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ÖDEMELERDE KRIPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAIR
YÖNETMELIK YAYIMLANDI
Kısa bir süre önce, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’de faaliyet gösteren kripto varlık alım-satım platformlarından 
kullanıcılara ait kimlik bilgileri ile cüzdanlarında tuttukları varlıkların miktarlarına dair birtakım bilgiler talep etmişti. Bu 
gelişmenin üzerinden çok zaman geçmeden, 16 Nisan 2021 tarihinde “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına 
Dair Yönetmelik” (Yönetmelik)  Resmi Gazete’de yayımlandı. Merkez Bankası tarafından çıkarılan Yönetmelik ile Türk 
hukukunda ilk defa kripto varlıkların tanımlaması yapıldı. Yönetmelik ile (i) kripto varlıkların, ödemelerde doğrudan 
veya dolaylı şekilde kullanılması ve (ii) kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına 
yönelik hizmet sunulması yasaklanmıştır. Yönetmelik, kripto varlıkların alım-satımına ilişkin doğrudan bir engelleme 
getirmemekle birlikte, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlık alım, satım, saklama, transfer veya ihraç 
hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmesini yasaklamıştır.  

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 
kapsamında “ödeme hizmeti sağlayıcıları” bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları ve Posta ve 
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak belirlenmiştir. Yönetmelik, söz konusu platformlara/platformlardan yapılacak 
fon aktarımına ilişkin hükmünde açıkça “ödeme ve elektronik para kuruluşları” ifadesini kullanmıştır. Bununla birlikte, 
aynı madde içerisindeki diğer hükümde ise, “ödeme hizmeti sağlayıcıları” ifadesi kullanılmıştır. Bu hüküm ile ödeme 
hizmeti sağlayıcılarının ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya 
dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştirmesi, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunması 
yasaklanmıştır. İfade seçimlerindeki bu farklılıklar nedeniyle Yönetmelik’in genel yorumu, platformlara/platformlardan 
yapılacak fon aktarımına ilişkin yasaklardan bankaların etkilenmeyeceği yönündedir. 

Yönetmelik’te kripto varlıklar, “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup 
dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya 
diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar” olarak tanımlanmıştır. Dikkat edilmelidir ki 
bu tanım, Yönetmelik’in uygulanması ile sınırlı tutulmuştur. Bu nedenle yapılacak farklı kanuni düzenlemelerde farklı 
kripto varlık tanımlarına rastlamak mümkün olabilir. 

Yönetmelik, 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.

E-SCOOTER YÖNETMELIĞI YAYIMLANDI! 
Paylaşımlı elektronik skuter işletmeciliği faaliyetleri, pazara giriş şartları ve hizmet koşullarına ilişkin düzenlemeler 
getiren Elektrikli Skuter Yönetmeliği (Yönetmelik) 14 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

Bu Yönetmelik, e-skuter işletmeciliğine ve kullanımına ilişkin düzenlemeler içeren ilk mevzuat olması sebebiyle önemlidir. 
Bu kapsamda e-skuter kullanıcıları azami hız sınırı, yaş sınırı gibi kurallara uymakla yükümlü kılınırken paylaşımlı 
e-skuter işletmeciliği faaliyetini icra edebilmek için yetki belgesinin veya paylaşımlı e-skuter izninin varlığı aranmaktadır. 
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Yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alınması genel ve özel şartlara tabi kılınmıştır. Bu şartlardan esaslıları, yetki 
belgesi için başvuru yapanların 500.000 Türk Lirası asgari sermaye veya işletme sermayesi ile seri/plaka/ID numaralarını 
Ulaştırma Otomasyon Sistemi’ne kaydetmek koşuluyla kendilerine ait en az 250 adet e-skutera sahip olmasıdır. Bir 
başka şart ise; başvuru yapanların, standartları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen bir internet sitesi ve 
mobil uygulamaya sahip olması; bununla birlikte faaliyetlere ilişkin verilerin tutulacağı veri tabanının, Türkiye’de bulunan 
sunucularda barındırılması ve bakanlığın erişimine açık olmasıdır. Yine, başvuranların belirli kalite belgelerine de sahip 
olması aranmaktadır. 

Yönetmelik kapsamında yetki belgesi almış olan kişilerin, paylaşımlı e-skuter faaliyetlerinde kullandıracakları e-skuterler 
için; UKOME'den, ilgili il trafik komisyonundan veya kendilerine yetki verilmiş ilgili kurum ve işletmelerden izin almaları 
zorunlu olacaktır.

Yönetmelik’in bir diğer önemli düzenlemesi ise özel kanunlarla korunan ve yetkili kurum/işletme uhdesindeki alanlar 
hariç; Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten önce paylaşımlı e-skuter işletmeciliği yapan gerçek veya tüzel kişilerin bu 
düzenlemelerden muaf olmasıdır. 

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

AB YAPAY ZEKÂ YÖNETMELIĞI TASLAĞI YAYIMLANDI! 
Yapay zekâ hayatımızın her alanına giren ve çeşitli ekonomik ve sosyal avantajlar sağlayan bir teknoloji, fakat yapay 
zekâ teknolojilerinin sağladığı teknik imkânlar aynı zamanda bireysel hak ve özgürlüklerin ihlaline de olanak tanıyor. 
Dolayısıyla yapay zekâya ilişkin hem teknolojik gelişimi destekleyecek, hem de kişi hak ve özgürlüklerini koruyacak 
regülatif bir çerçevenin ortaya konulması önemli. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu tarafından 21 Nisan 2021’de ilk 
Yapay Zekâ Yönetmeliği Taslağı (Taslak) yayımlandı. Taslak Dünya genelinde yapay zekâya ilişkin regülatif çalışmalara 
emsal teşkil edecek nitelikte. Taslak; yapay zekânın tanımı, teknik hususlar, yasaklanan yapay zekâ uygulamaları, 
yüksek riskli yapay zekâ uygulamaları ve Avrupa Birliği’ne (AB) üye devletlerin sorumluluklarına ilişkin ses getirecek 
detaylı düzenlemeler getiriyor.

Taslak kapsamında genel hatlarıyla insan davranışlarını subliminal tekniklerle manipüle etme, yaş, fiziksel veya zihinsel 
engellilik sebebiyle belirli grupların zafiyetlerinden faydalanılması, sosyal puanlama ve kamuya açık alanlarda gerçek 
zamanlı uzaktan biyometrik kimlik tespiti amaçlı yapay zekâ sistemlerinin kullanılmasının, belirli istisnalar saklı kalmak 
kaydıyla AB sınırlarında yasaklanması öngörülüyor.

Ayrıca Taslak kapsamında biyometrik kimlik tespiti ve kategorilendirme, kritik altyapı yönetimi ve işletilmesi, eğitim, 
istihdam ve esaslı kamu/özel sektör hizmetlerine erişim gibi amaçlarla kullanılan sistemler gibi yüksek riskli yapay zekâ 
sistemleri tanımlanıyor. Taslak uyarınca bu sistemler için risk yönetim sistemi kurulması, eğitim, doğrulama ve test 
veri setlerinin düzenlemeye uygun olarak geliştirilmesi, teknik dokümantasyon, log kayıtlarının tutulması, sertifikasyon, 
sistemin AB veri tabanına kaydedilmesi gibi yükümlülükler öngörülüyor.

Ayrıca Taslak kapsamında bir Avrupa Yapay Zekâ Kurulu’nun kurulması da öngörülüyor. 

Taslak yürürlüğe girdiğinde uygulamadaki etkilerinin ne olacağı merakla bekleniyor. Taslağın tam metnine buradan 
ulaşabilirsiniz.
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Rekabet Kurulu Tarafından Google’a İdari Para Cezası
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve 
Alphabet Inc.’ten oluşan Google’ın hakim durumunu kötüye kullanarak rakiplerini dışlayacak davranışları iddiasıyla 
ilgili soruşturma Rekabet Kurulu (Kurul) tarafından tamamlandı.

Bu kapsamda Kurul tarafından Google’ın kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel 
arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama 
sitelerinin Local Unit’e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ve 
konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açtığı kararıyla, 296 milyon Türk 
Lirası tutarında idari para cezası verilmesine karar verildi. 

Aynı kararda, Google’a yönelik ihlali sonlandırması ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için 
rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında 
kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlaması yönünde karar verildi. Google’ın ilk uyum 
tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kurum’a rapor 
sunması öngörüldü.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Siber güvenliğin önemi: Kişisel verilerimiz güvende mi?
Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle birlikte dijital platformların kullanımının geçmişe göre çok fazla olduğunu 
görüyoruz. Dijital platformların kullanım sıklığının yanı sıra kullanım alanları da zamanla çeşitleniyor. Bu sebeple 
neredeyse herkesin birçok kişisel verisi bu platformların bilgi sistemlerinde saklanıyor. Bu durum ise siber güvenliği 
hiç olmadığı kadar önemli hale getirdi. En kritik soru ise kişisel verilerimizin güvende olup olmadığı.

Türkiye dâhil birçok ülkedeki mevzuat, kişisel verileri işleyen, muhafaza eden veri sorumlularını bilgi sistemleri için 
uygun güvenlik önlemlerini almak zorunda bırakıyor. Ayrıca veri güvenliğini sağlayamayan veri sorumluları ciddi 
cezalarla karşılaşıyor. Kişisel veriler mevzuatında da veri sorumlularının veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri 
öngörülmüş. Veri ihlalini önlemenin yanında, son zamanlarda kamuoyuna da yansıdığı üzere, veri sorumlusunun 
ihlali Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (Kurul) ve ilgili kişilere bildirme yükümlülüğü bulunuyor. Kurul gerekmesi 
halinde bu durumu kamuoyuna doğrudan ilan edebiliyor.

Bu kapsamda birçok veri sorumlusunun siber güvenliğe, önleyici mekanizmalar kurmak suretiyle önem verdiği ve 
çeşitli önlemleri hayata geçirdiği görülüyor. Yine de dijital dünyanın doğası gereği, her saldırı önlenebilir olmadığından 
güvenlik ihlalleri çok ciddi bir risk olarak kabul ediliyor. Zira siber tehditlerin meydana geliş biçimi her geçen gün 
hızlı bir şekilde gelişiyor ve değişiyor.

Birçok güvenlik önlemi alan ve konuya önem veren, sektörlerinin önde gelen şirketlerinde bile veri ihlali yaşanması 
konunun herkesi ilgilendirdiği ve siber güvenliğin önemini göstermekte. Kurul veri ihlallerine gereken önemi veriyor 
ve bunları ilan ederek ilgili kişileri bilgilendiriyor. Bu şirketler bünyesinde yaşanan veri ihlalleri sonucunda yüz 
milyonlarca kişinin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ise veri ihlallerinin doğurabileceği zararın 
boyutlarını gözler önüne seriyor. Anlaşıldığı üzere bilgi sistemi sahipleri ve siber saldırganlar arasında da sessiz 
bir mücadele yaşanıyor.
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Answers. Not theories.
Gokce Attorney Partnership

Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak girişim işlemleri, 
bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, medya, telekom ve internet, e-ticaret, 
veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari alacak takipleri, gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren 
geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunan İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve 
uzmanlığımız hakkında daha fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
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contact@gokce.av.tr
0 212 352 88 33
The Fine Print yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye içermemekte ya da avukat-
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The Fine Print’de yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir 
şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş 
olmasına rağmen, Gökçe Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki 
herhangi bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Fine Print Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam olarak yorumlanamaz.
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