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ELEKTRONİK İMZAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI KAMUOYU GÖRÜŞÜNE AÇILDI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 13 Temmuz 2021 tarihli kararıyla onayladığı Elektronik İmza Kanunu’nun 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Taslağı (Taslak) kamuoyu görüşüne açıldı. 

Taslak ile elektronik kimlik doğrulamaya dair düzenlemeler Yönetmelik’e işlendi. Bazı önemli düzenlemeleri sizler için 
aşağıda derledik.

• Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) tanımı ile elektronik kimlik doğrulamaya ilişkin “Güvenli Erişim Modülü 
Akıllı Kartı”, “Kart Erişim Cihazı”, “Kimlik Doğrulama Bildirimi” gibi bazı teknik ve önemli tanımların Yönetmelik’e eklenmesi 
öngörüldü. Yönetmelik’in 4’üncü maddesini değiştiren Taslak’ın 1’inci maddesinde bu ve diğer tanımlara yer verildi. 

• Taslak ile Yönetmelik’e “Kimlik Kartına Nitelikli Elektronik Sertifika Yüklenmesi, Yenilenmesi ve İptali” başlıklı yeni bir 
bölüm eklendi. Bu kapsamda:

o Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS), kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika yükleme, yenileme ve 
iptal işlemlerini kendi rol ve güvenli iletişim sertifikalarını kullanarak yapabilecek, kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik 
sertifika ve benzer altyapıyı kullanan farklı elektronik sertifikalar yükleyebilecek. 
o Bu işlemleri yapabilmek için ESHS, BTK’ya rol ve güvenli iletişim sertifikaları almak için başvuru yapacak. 
o ESHS, rol ve güvenli elektronik iletişim sertifikalarını aldıktan sonra bunları kendi güvenli elektronik imza oluşturma 
aracına yükleyecek.
o ESHS, kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika yüklemek, yenilemek ve iptal etmek amacıyla kullanılacak 
Kimlik Erişim Cihazı’na (KEC) yönelik gerekli bilgi ve belgeleri BTK’ya iletecek. 
o ESHS, rol ve güvenli iletişim sertifikalarına ilişkin diğer ESHS’lerden bedel talep edemeyecek.
o Kimlik kartı vasıtasıyla başvuru sahibinin kimlik doğrulama işlemi Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik 
Doğrulama Sistemi Yönetmeliği’ne uygun olarak uzaktan yapılacak. Kimlik doğrulama işlemi yapıldıktan sonra ESHS 
tarafından uzaktan nitelikli elektronik sertifika yüklenebilecek. Aynı şekilde sertifika sahibinin talebi halinde nitelikli 
elektronik sertifika uzaktan yenilenebilecek.

Taslak 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 30 gün süreyle kamuoyu görüşüne açıldı. Taslak, Resmi Gazete’de 
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek şekilde düzenlenmiştir. 

Taslak’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

Dijital Bankacılık Yönetmeliği Taslağı Yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli 
Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı (Yönetmelik) yayımlandı. Yönetmeliğin 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe 
girmesi öngörülüyor.
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Yönetmelik’te “fiziksel şubeler yerine elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları aracılığıyla bankacılık 
hizmetlerini sunan kredi kuruluşları” olarak tanımlanan dijital bankaların faaliyet esaslarına ilişkin düzenlemeler yer 
alıyor. Yönetmelik uyarınca dijital bankalar, Yönetmelik’te aksi belirtilmediği sürece kredi kuruluşlarının uymakla 
yükümlü olduğu tüm mevzuat hükümlerine tabiler. Ayrıca dijital bankaların müşterilerinin yalnızca finansal tüketiciler 
ve KOBİ’lerle sınırlandırılması, asgari kuruluş sermayesinin 1 milyar TL olarak belirlenmesi göze çarpıyor ve 
eleştiriliyor.

Yönetmelik uyarınca faaliyet izni almış bankaların dijital bankacılık için ayrı bir başvuru yapması gerekmiyor. 
Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları ise mevzuatta öngörülen şartları gerçekleştirmek kaydıyla dijital 
bankacılık için faaliyet izni başvurusunda bulunabiliyor.

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilir ve taslağa dair görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

Dijital Vergi Dairesinin Kurulmasına Yönelik Düzenlemeler Şekilleniyor

Nisan 2014’te, zorunluluğu bulunan işletmelerin e-Fatura uygulamasına geçmesiyle başlayan ve Haziran 2021 itibariyle 
e-Fatura kullanan firma sayısının 427 bine ulaştığı dijital dönüşüm süreci, Ekonomi Reform Paketi’yle (Paket) devam 
ediyor. 

Paket ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sorumluluğunda olacak ve tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet 
verebilen “Türkiye Dijital Vergi Dairesi” uygulamasının hayata geçirilmesi bekleniyordu. İlk fazı 31 Aralık 2021 olarak 
belirlenen kanun düzenlemesiyle ilgili bazı detaylar kamuoyuna yansımaya başladı. Buna göre aşağıdaki gelişmelerin 
yaşanması ve yeniliklerin hayatımıza girmesi bekleniyor: 

• Vergi dairesi hizmetinin 7 gün 24 saat sağlanması hedefleniyor. 
• Dijital vergi daireleri için öngörülen yapay zekalı dijital vergi asistanları sayesinde hem vatandaşlardan gelen olası 
soruların yanıt bulması; hem de uygulamada yeknesaklık sağlanması hedefleniyor.
• Vatandaşın önündeki bürokratik engelleri ortadan kaldıran dijital dönüşüm kapsamında, vergi mükelleflerinin yaptıkları 
online ödemeler sayesinde kağıt tüketiminin azalması ve tutanak, tebligat, raporlama gibi işlemlerin elektronik ortamda 
gerçekleştirilerek zamandan tasarruf edilmesi hedefleniyor. Temel amaç ise kademeli olarak yaygınlaştırılan elektronik 
belge ve elektronik defter kullanımıyla vergi kayıplarının azaltılması.
• Türkiye Dijital Vergi Dairesi’nin kurulmasına yönelik kanun çalışmaları kapsamında planlanan bir diğer husus ise; 850 bini 
aşkın esnafın gelir vergisinden muaf olması ve beyan yükümlülüklerinin kaldırılmasına ilişkin. Aralık sonunda TBMM’ye 
sunulması beklenen düzenlemeye göre, basit usulde vergilendirilen esnafların beyan yükümlülükleri kaldırılarak gelir 
vergisinden muafiyetlerinin sağlanması gündemde.

31 Aralık 2021’e kadar Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasına dair ilgili kanunun yürürlüğe girmesi, ikinci fazın tarihi 
olan 30 Eylül 2022’ye kadar ise teknik yazılımların tamamlanması bekleniyor. Gelişmeleri merakla bekliyor olacağız. 
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Dijital Türk Lirası Pilot Çalışmaları Başlıyor

Kripto paraların yaygınlaşmasının ardından, çeşitli ülkelerin merkez bankaları Merkez Bankası Dijital Parası (CBDC) 
üzerine çalışmaya başladı. Bahamalar’ın da içinde bulunduğu 5 ülkenin resmi olarak dijital para çıkarmasının 
yanında Çin, Güney Kore ve İsveç gibi ülkeler de pilot uygulamalarını başlattı. CBDC üzerine çalışan ülkelerden 
biri de Türkiye.

Dijital Türk lirasına dair gelişmeleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

• Dijital Türk lirası, Cumhurbaşkanlığınca 2019 yılında hazırlanan 11. Kalkınma Planı’ndaki “blok zincir tabanlı 

dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır” ibaresi ile gündemimize girdi.

• Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) içerisinde “dijital paraya ilişkin incelemeler yapılarak, dijital paranın 

hayata geçirilmesi için gerekli teknolojik hazırlıkların yapılması” görevini de yürütecek Finansal İnovasyon Genel 
Müdürlüğü kuruldu. 

• Dijital Türk lirası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda yerini aldı. 
Ekonomi Reform Takvimi’nde, TCMB’nin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile iş birliği içerisinde dijital paranın 
ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını oluşturmayı tamamlayacağı tarih olarak 31 Aralık 2021 belirlendi. 

• Bütün bu gelişmelerin akabinde TCMB başkanı Şahap Kavcıoğlu, Eylül 2021 itibari ile dijital Türk lirası için pilot 
uygulamanın başlayacağını belirtti. Ardından da bu pilot uygulamaların başarılı olması durumunda dijital Türk 
lirasının 2022 yılı itibari ile kullanılmaya başlanabileceğini söyledi.

Bütün bu gelişmeler ışığında dijital Türk lirasının çıkarılması durumunda Türkiye’nin bu alanda öncü ülkeler arasında 
yer alacağını söyleyebiliriz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Güncel Karar Özetleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (Kurul), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ikincil mevzuat 
kapsamında Ağustos ayı içerisinde yayımladığı karar özetlerinden bazılarını aşağıda sizler için derledik. 

Veri İhlal Politikalarının Etkin Uygulanması Hakkında

Veri ihlali, bilgisayar oyunları alanında faaliyet gösteren veri sorumlusunun eski çalışanının yetkisiz bir biçimde işinin 
ürünü olan kaynak kodu ve veri dosyalarını içeren klasörü github.com’a (GitHub) yüklemesiyle gerçekleşmiştir. 

Kurul;

(i) Eski çalışanın bu davranışının bir güvenlik açığı olduğunu ve kaynak kodlarının üçüncü kişilerce analiz edilmesiyle 
başka güvenlik açıkları doğabileceğini gösterdiğini,
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(ii) Bu durumun Kişisel Veri Güvenliği Rehberi’nin “Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları” başlığı 
kapsamında, çalışanların kişisel veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumluluklarının görev tanımlarında belirlenmesi ve 
çalışanların bunların farkında olması sağlanması yükümlülüğüne aykırılık teşkil ettiğini, 

(iii) Çalışana veri sorumlusunun çok sayıda politikası imzalatılmasına rağmen yaşanan ihlalin politikaların etkin 
uygulanmadığını gösterdiğini, 

(iv) İhlalin yaklaşık iki yıl sonra tespit edilmesinin kişisel veri güvenliği takibi açısından veri sorumlusunun almış 
olduğu teknik ve idari tedbirlerin de yetersiz kaldığını gösterdiği ifade etmiştir.

Bu nedenle, Kurul veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmamasından dolayı veri 
sorumlusu hakkında idari para cezası yaptırımı uygulamıştır.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Veri İhlalinin En Kısa Sürede Bildirilmesi Hakkında 

Veri ihlali, enerji sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusunun, yetkili bir çalışanın hazırladığı ve ortak klasörde 
saklanan irtibat listesinde sehven, kurum içi bir platformun kullanıcılarının şifrelerinin açık bir şekilde, kullanıcı adı, 
isim, profesyonel e-posta adresi gibi tanımlayıcılarla birlikte yer aldığının fark edilmesiyle gerçekleşmiştir. 

Kurul, ihlalin 24 Ekim 2019 tarihinde bildirildiğini ve bunun ihlalin öğrenilmesinden itibaren 72 saatlik bildirim 
süresini aştığını ancak veri sorumlusunun çok uluslu yapısı nedeniyle etkilenen kişilerin bulunduğu ülkelerin ve 
bildirim yükümünün nasıl yerine getirileceğinin tespiti gerektiğini dikkate alarak aşılan sürenin makul olduğunu 
belirtmiştir. Bununla birlikte kişilere yapılan bildirimde ihlalinin ne zaman gerçekleştiği ve ihlalinin olası sonuçları 
hakkında yeterli bilgi verilmediğine dikkat çekmiştir. Dolayısıyla Kurul, veri sorumlusunun, Kurul’un 2019/271 sayılı 
kararına uygun olarak bildirimde bulunması hususunda daha dikkatli olunması yönünde talimatlandırılmasına karar 
vermiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

Veri Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tedbirler Hakkında 

Veri ihlali, bankanın eski çalışanının işin gereğinden fazla adette sorgulama yapmasıyla gerçekleşmiştir. Çalışanın, 
ilgili kişilerin gıyabında olacak şekilde KKB sorgulamalarını gerçekleştirdiği ve KKB sorgulamalarını yaptıktan 
sonra bir kağıda not aldığı, bazı tarihlerde bu kağıdın fotoğrafını çektiği ve/veya cep telefonu ile yazıştığının tespit 
edilmesiyle ihlalin anlaşıldığı belirtilmiştir.

Kurul;

(i) KKB sorgulama sayısının yıllık kontrol edilmesi sebebiyle ihlalin bir yıla yakın devam ettikten sonra tespit
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edilmesinin Kişisel Veri Güvenliği Rehberi’nin “Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi” başlığı kapsamında kişisel veri 
güvenliği takibinin uygun zaman aralıklarıyla yapılmadığının göstergesi olduğunu,

(ii) Kullanıcı yetki ve rollerine yönelik kontrollerin ve düzenlemelerin ihlal sonrasında gerçekleştirilmiş olmasının 
Rehber’in “Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması” başlığı kapsamında teknik ve idari tedbirlerin 
yeterince alınmadığının göstergesi olduğunu, 

(iii) İhlalden önce sorgulama sayısının sınırlandırılmamasının ve ancak ihlalden sonra 250 üzerinde sorgulama 
yapan kullanıcıların kamera kayıtları incelenerek veri ihlali oluşturacak bir durum olup olmadığının belirlenmesinin, 
Rehber’in “Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi” başlığı kapsamında aykırılık teşkil ettiğini,

(iv) Çalışanların %14’ünün Kanun konusunda belli aralıklarla yapılan eğitimi aldıklarının belgelendirilmemesinin, 
rehberin “Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları” başlığı kapsamında aykırılık teşkil ettiğini ifade etmiştir.

Bu nedenle, veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmamasından dolayı veri 
sorumlusu hakkında idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Avukatların İcra Takip Dosyalarındaki Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Olarak Erişim Sağladığına İlişkin İhbarlar 
Hakkında 

Kurul, alacaklı vekili avukatlar tarafından borçlunun alacaklı olduğu icra dosyalarına ilişkin kişisel veri işleme 
faaliyeti yürütebilmesini Kanun’a aykırı bulmamıştır. Kurul bu kararını şu iki gerekçe üzerine temellendirmiştir:

(i) İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde borçlunun kendi veya üçüncü kişi nezdindeki alacaklarına haciz konulabilir.

(ii) Avukatlık Kanunu uyarınca dava ve icra takibi dosyaları vekâletname sunmaksızın incelenebilir. Bu, Kanun’da 
işlemenin açık rıza şartına değil “kanunlarda açıkça öngörülmesi” şartına dayandığı anlamına gelir. 

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon’a GDPR İhlalinden 746 Milyon Euro Ceza Verildi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe girdi. GDPR’ın yürürlüğe girmesinin hemen 
ardından, La Quadrature du Net (LQDN) adlı dijital dünyada temel özgürlükleri savunan ve teşvik eden bir grup 
Facebook, Apple, Microsoft, Google ve Amazon’un da içinde bulunduğu Big Tech şirketleri hakkında yasal işlem 
başlattı. Yakın zaman önce de LQDN ve 10.000 kişinin birlikte başlattığı bu yasal işlem, Amazon’un 746 milyon 
Euro ceza almasıyla sonlandı.

LQND’nin paylaştığı blog yazısına göre Amazon hakkında verilen karar Amazon’un kullandığı hedefli reklamcılık 
sisteminin kullanıcıların açık rızasına dayanmaması ile ilgili.
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LQND’nin Fransız Veri Koruma Otoritesi’ne (CNIL) şikâyette bulunmasının ardından şikâyet konusu üzerinde yetkili 
bulunan Lüksemburg Ulusal Veri Koruma Komisyonu (CNPD), CNIL ile konu üzerinde çalıştı. Bütün bu süreç 15 
Temmuz 2021’de CNPD’nin Amazon’a 746 milyon Euro’luk bir para cezası vermesiyle sonlandı.

Amazon, hakkına verilen cezanın temelsiz olduğunu belirtti ve ekledi: “Herhangi bir veri ihlali yok. Hiçbir müşteri 
verisi üçüncü kişiler ile paylaşılmadı. Bunlar tartışmasız gerçekler. CNPD kararına kesinlikle katılmıyoruz”. Buna 
karşın, LQND blog yazısında iddiaların müşteri verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ile değil, hedefli reklamcılık 
sisteminin açık rızaya dayanmaması ile ilgili olduğunu belirtti. 

Amazon’a verilen ceza, daha önce CNIL’nin Google’a verdiği 50 milyon Euro’luk cezayı geride bırakarak Avrupa veri 
koruma otoriteleri tarafından GDPR ihlali kapsamında şu ana kadar verilen en yüksek para cezası oldu. GDPR’a 
göre bir teşebbüsün GDPR’ı ihlal etmesi durumunda bu teşebbüse 20 milyon Euro’ya kadar veya bir önceki mali 
yılın yıllık dünya çapındaki cirosunun %4’üne kadar (hangisi daha yüksekse) para cezası verilebiliyor. 

Lüksemburg’un gizlilik ile ilgili kuralları nedeniyle CNDP’nin ilgili kararı hakkında detaylara erişmek şu an mümkün 
değil. Buna göre bir karar, Amazon’un da kamuoyuna yansıyan bilgilerden bilindiği kadarıyla yapmayı planladığı 
üzere, ancak tarafların tüm kanun yollarını tüketmelerinden sonra yayımlanabiliyor. 

LQND’nin ilgili blog yazınının tamamına buradan ulaşabilirsiniz (Yalnızca İngilizcesi mevcuttur). 
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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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The Fine Print yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye içermemekte ya da avukat-
müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. 
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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