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 Dijital Dünyanın Yeni Yıldızı: NFT!
Hızla gelişen ve değişen dijital dünya ticaretine bir anda giriş yapan NFT (Non-fungible Token), dünyanın her yerinde 

konuşulur hale geldi bile. 2021’in Mart ayında, Beeple olarak bilinen dijital sanatçı Mike Winkelmann’ın “Everydays: 
the First 5000 Days” isimli NFT eseri, Christie’s müzayede evinde, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen açık artırmayla 
rekor fiyatla, 69.346.250 ABD Dolarına satıldı.

Büyük yankı uyandıran satışın ardından, özellikle sanat camiasında, konuşmaların merkezine aynı soru yerleşti: 
“NFT nedir ve nasıl oluşur?” 

Türkçeye “değiştirilemez token” olarak çevrilen NFT, herhangi bir blokzincir üzerinde tekil bir jetonu ifade ediyor. NFT 
ile tekilleştirilen varlıklar listesine, geçtiğimiz günlerde NFT olarak yaklaşık 3 milyon ABD Dolarına alıcı bulan, Twitter’ın 
kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey’in paylaşmış olduğu ve Twitter’ın ilk tweet’i olarak bilinen paylaşımı da ekleyebiliriz. 
Türkiye’de ise yakın zamanda ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendi çizimlerinden oluşan NFT eserlerini açık artırma ile 
satışa sunarak yaklaşık 40.000 ABD Doları gelir elde etti. Hemen sonrasında oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın yeni dizisinin 
NFT olarak satışa sunulacağı ve yalnızca 50 kişinin satın alabileceği duyuruldu. 

Dijital dünyada tekilleşme, dijital ortamın kopyalama ve saklama özelliklerinin ötesine geçerek, kopyalansa bile ilgili 
orijinal varlığın (resim, video, müzik vb.) sahibine özgü şekilde “sertifikalanması” veya belirlenen kapsamda lisansının 
bir üçüncü kişiye devrini mümkün kılması yönüyle önem taşıyor. Bu sebeple NFT, özellikle sanat çevreleri tarafından 
eserlerini kaydetmek ve eserin orijinal ve özgün olan versiyonunu kopyalarından ayırt etmek için kullanılmaktadır. 
Böylece eser sahipleri, eserlerinin özgünlüğünü tescil edebilmektedir.

NFT’ler “akıllı sözleşme” adı verilen yazılım kodu ile bağlanmaktadır. Bu sözleşme blokzincir üzerinde bulunan, belirli 
şartlar altında taraflar arasında kripto para ve kripto varlıklar da dahil olmak üzere dijital varlıkların transferini kontrol eden 
açık kaynaklı protokolleri oluşturur. Daha sonra değiştirilemeyecek ve bulunduğu blokzincirde kalıcı şekilde varlığını 
sürdürecek olan akıllı sözleşmeler NFT’lerin kullanımına, devrine ve ticari şartlarına ilişkin hükümler içerebilmektedir. 
Akıllı sözleşme, ilk satıştan sonraki her satış için NFT yaratıcısına belli bir ücret ödenmesi şartını içerebilir. Bu kapsamda 
NFT’ye bağlı akıllı sözleşmede yer alan koşullar bir hayli öneme sahiptir ve NFT’nin sonraki satışlarını ve NFT sahibinin 
mali haklarını da doğrudan etkileyebilmektir.

Bu kapsamda hukuki açıdan tartışılan ve değerlendirilmesi önem arz eden noktalar, NFT’nin geleceğini şekillendirecek 
nitelikte bazı soruları da beraberinde getirmektedir: 

n NFT eseri satın alan kişi yalnızca blokzincir üzerinde bulunan tokeni satın almış olmakla birlikte akıllı sözleşmeyle 
eserin mali haklarının kullanımına ilişkin de çeşitli düzenlemelerle bağlı olmaktadır. Akıllı sözleşmelerin özellikle fikir 
ve sanat eserlerine ilişkin hukuki düzenlemeler kapsamında, ilgili hakların devrine ilişkin sözleşmelerin sahip olması 
gereken şartları karşılayıp karşılamadığı değerlendirilmelidir. 
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n NFT’lere ilişkin bir diğer önemli konu ise, veri güvenliği yükümlülüklerinin sağlanmasıdır. NFT ile paylaşılan 
kişisel veriler, yapısı itibariyle merkezi olmayan ve dağıtılmış blokzincirlerde saklanmaktadır. Veri sorumlusunun tespiti 
ve uyuşmazlık oluşması durumunda hangi ülkede yargı yoluna başvurulacağının tespiti gerekmektedir. 

n NFT’lerin varlığını koruyabilmesi için blokzincirin işliyor olması zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak blokzincirin 
varlığının devamı o blokzinciri oluşturan kişilerin zincirde kalma iradeleriyle doğrudan ilişkilidir. İlgili zincirin sona ermesi 
durumunda NFT’nin varlığının da bir karşılığı bulunmayacaktır.

n Her ne kadar NFT, dijital varlığa tekillik sağlıyor olsa da aynı varlığın tekrar üretimini kısıtlayan herhangi bir engel 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte aynı eserin başka bir blokzincir üzerinde tekrar satışı konusunda ne gibi sınırlamalara 
tabi olacağı da belirlenmelidir.

n NFT varlığı/eseri yükleyen kişinin, varlığı oluşturan veya eseri meydana getiren sanatçının kendisi olup olmadığına 
ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamaktadır. NFT sahibinin belirlenmesi de bir başka önemli konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

n NFT kavramı her ne kadar dijital dünyaya hızlı bir giriş yapmış olsa da hukuki zemini konusunda tartışmalar 
devam etmektedir. Ticari açıdan nasıl bir gelişme göstereceği ve devamlılığı ise ancak zaman içerisinde kullanıcıların 
yaklaşımı ve kullanım şekli ile belirginleşecek.

Türkiye’de Yükselen Trend:
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları (GSYO)

Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları Türkiye’deki iş insanları arasında giderek popülerleşiyor. Türkiye’deki girişim 
ve start-up ekosisteminin gelişmesi ve buna bağlı olarak geleneksel yatırım yöntemlerinin yetersiz hale gelmesi, bunun 
arkasında yatan nedenlerden birkaçı. 

Yüksek gelişme potansiyeline sahip şirketler ihtiyaç duydukları finansmana erişmekte zorlanabiliyorlar. Hem girişim 
şirketlerinin sahip oldukları öz kaynakların ve banka kredilerinin yetersizliği hem de bireysel yatırımcıların çekirdek 
aşamadaki şirketlere yatırım yapmaktaki çekinceleri bu şirketlerin finansman elde etmesini güç kılıyor. Gerek yönetimdeki 
kolaylıklar gerek vergisel avantajlar gibi nedenlerle gittikçe popüler olan girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ise tam bu 
noktada devreye girerek, gelecek vadeden şirketlere ihtiyaç duydukları sermayeyi sağlıyor.

GSYO’nun nasıl işlediğini kısaca şu şekilde açıklayabiliriz: 

Girişim şirketi, yenilikçi bir proje, ürün veya fikir sunan ve gelişme potansiyeli taşıyan ancak kaynak ihtiyacı olan 
şirkettir. GSYO ise girişim şirketleri ve yatırımcılar arasında bir köprü rolü üstlenen kayıtlı sermaye sistemine tabi bir 
anonim şirkettir. Girişim sermayesi yatırımları, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) uygun 
gördüğü diğer varlıkları GSYO; portföyde toplar, bu portföyü işletir ve sonunda da uygun gördüğü girişim şirketlerine 
yatırım yapar. Yatırım yapılan girişim şirketinin büyümesiyle birlikte, GSYO’nun bu girişim şirketinde sahip olduğu payları 
veya satın aldığı borçlanma araçları da değer kazanır. Sonrasında, GSYO yatırım yaptığı girişim şirketinden çıkış (exit) 
yaparak kâr elde eder ve böylece başta aldığı girişim yatırımı riskini sıfırlamış olur. 
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Peki son dönemde GSYO’ya giderek artan ilginin sebebi nedir? Bunun için GSYO’nun getirdiği kolaylıklara ve 
faydalara bakmak gerekir:

n Vergisel Teşvik: GSYO’nun hisse senetleri alım satımı da dahil olmak üzere yürütmüş olduğu faaliyetlerinden 
doğan kazançları kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Kural olarak, kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar 
üzerinden vergi kesintisi yapılmaktadır. GSYO’larda ise bu kazançlar üzerinden yapılacak stopaj oranı %0 olarak 
belirlenmiştir.

n Kapsamlı Faaliyet Alanı: GSYO, şirketlere yalnızca yatırım yapmakla kalmaz, yatırım yaptığı girişim şirketlerinin 
yönetimine de katılabilir. Bu sayede yatırım yaptığı şirketin büyümesini destekler.

n Yatırım Yöntemlerindeki Çeşitlilik: GSYO girişim şirketlerinde doğrudan, bir başka deyişle hisse senedi alarak 
pay sahibi olabilir. Aynı zamanda dolaylı olarak da holdingler ve yurt içinde veya yurt dışında bulunan girişim sermayesi 
fonları üzerinden girişim şirketinde pay sahibi olabilir. Bunlara ek olarak, girişim şirketlerinin borçlanma araçlarını satın 
alabilir.

nYöneticilere Maddi Teşvik: GSYO, performans ücreti (carried interest) ve yönetim ücreti (management fee) 
gibi teşvik edici ücret mekanizmalarını kullanarak portföy yönetim şirketlerinden yatırım süreçlerine ilişkin profesyonel 
yönetim desteği alabilir. 

n Payların Satışı: GSYO paylarını halka arz edebileceği gibi esas sözleşmede hüküm bulunması koşuluyla yalnızca 
nitelikli yatırımcılara da arz edebilir. Böylece, bu nitelikteki ortaklıkların payları borsada işlem görmemiş olur. 

Bu getirilerinin yanında GSYO kurulması ve işletilmesi halinde dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar vardır:

Kuruluş Şartları: Tüm avantajlarına rağmen GSYO kurmak, talep edilen bilgi ve belgelerin ağırlığı nedeniyle kolay 
değildir. Kuruluşa ek olarak, portföy işletmeciliği için de SPK’dan ayrıca faaliyet izni alınması gerekmektedir. 

Girişim Şirketlerinin Nitelikli Olması Zorunluluğu: Girişim şirketlerinin, sınai, zirai uygulama ve ticari pazar 
potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini 
veya geliştirilmesini amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek 
durumda olmaları gerekir.

Portföy Sınırlaması: GSYO’da yönetim kontrolüne sahip olan ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür 
yönetim kontrolüne sahip olduğu bir başka şirkete yatırım yapamaz.

Bağımsız Denetime Tabi Olma: GSYO hisselerinin halka arz edilmesi halinde GSYO sürekli bağımsız denetime 
tabi olur ve GSYO’nun özel durum açıklamalarında bulunması gerekir.

SPK’ya Bildiri: Paylarını nitelikli yatırımcılara arz eden GSYO, yıllık bilanço ve gelir tablosu ile ayrıntılı bağımsız 
denetim raporunu yıllık olağan genel kurul toplantı tarihini izleyen bir ay içinde SPK’ya iletmesi gerekir.
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Sonuç olarak, yukarıda sözü geçn kuruluş şartlarının, faaliyet izinlerinin ve bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi 
halinde faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde devam edecek olan GSYO’lar, kendilerine sağlanan teşvik ve avantajlar 
sayesinde daha düşük maliyetle ve çeşitli yatırım araçlarıyla faaliyetlerini yürütebilir. Bu sebeple, şu anda Türkiye’nin 
değişik bölgelerinde kurulmuş ve faaliyet gösteren GSYO’ların sayısı her geçen gün artmakta olup ilerleyen yıllarda 
uygulamasının daha da gelişmesi beklenmektedir. 

Elektronik İmzaya İlişkin Yönetmelik Değişikliği 
Yürürlüğe Girdi

Elektronik İmza Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (Yönetmelik) Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik) 15 Ekim 2021’de yürürlüğe girdi. 

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

n Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) tanımıyla elektronik kimlik doğrulamaya ilişkin “Güvenli Erişim 
Modülü Akıllı Kartı”, “Kart Erişim Cihazı”, “Kimlik Doğrulama Bildirimi” gibi bazı teknik ve önemli tanımlar Yönetmelik’e 
eklendi. Yönetmelik’in 4’üncü maddesini değiştiren Değişiklik’te bu ve bazı diğer tanımlara yer verildi. 
n Değişiklik’le Yönetmelik’in “Sertifikasyon Süreci” başlıklı üçüncü bölüm başlığı “Kimlik Kartına Nitelikli 
Elektronik Sertifika Yüklenmesi, Yenilenmesi ve İptali” olarak değiştirildi. Bu başlıkla beraber geniş kapsamlı 
yeni düzenlemeler getirildi. Bu kapsamda:

w 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. 
w ESHS bu işlemleri yapabilmek ve rol ve güvenli iletişim sertifikaları alabilmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’na (BTK) başvuru yapacak. 
w ESHS, rol ve güvenli elektronik iletişim sertifikalarını aldıktan sonra bunları kendi güvenli elektronik imza 
oluşturma aracına yükleyecek.
w ESHS, kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika yükleme, yenileme ve iptal etme amacıyla kullanılacak 
Kimlik Erişim Cihazı’na (KEC) yönelik gerekli bilgi ve belgeleri BTK’ya iletecek. 
w ESHS, rol ve güvenli iletişim sertifikalarına ilişkin diğer ESHS’lerden bedel talep edemeyecek.
w 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.
w ESHS’ye, kimlik kartı vasıtasıyla uzaktan nitelikli elektronik sertifika yönetimine ilişkin tüm işlemlere, bu işlemlerin 
yapıldığı zamana, işlemleri yapan kişi veya kişilere ait bilgileri içeren kaydı saklama yükümlülüğü getirildi. Bu 
kayıtların güvenliğinin, gizliliğinin ve bütünlüğünün sağlanarak en az 20 yıl süreyle saklanacağı düzenlendi.

Değişiklik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. 
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Dijital Ticaret İşlemlerine İlişkin 
Yeknesak Kurallar Yayımlandı

Uluslararası ticaret hızla büyümeye devam ederken ticaret endüstrisi için dijitalleşme de kaçınılmaz hale geldi. 1 
Ekim 2021’de yayımlanan “Dijital Ticaret İşlemlerine İlişkin Yeknesak Kurallar” (URDTT) ile birlikte Aralık 2018’den beri 
Milletlerarası Ticaret Odası’nın (MTO) bu kapsamda süren çalışmaları nihayete erdirmiş oldu. MTO Ulusal Komiteleri’ne 
ulaşan 1500’den fazla yorumu değerlendirmesi ve 6 adet taslak metinden sonra ortaya çıkan URDTT’nin 1.0 versiyonu 
tamamen dijital ticaret işlemlerine uygulanmak üzere standartlar belirliyor.

Dijital ticaret işlemlerini, “mal veya hizmet alım satım işlemleriyle ödeme yükümlülüğünün doğduğunun ispatlanması 
için elektronik kayıtların kullanıldığı işlemler” olarak tanımlayan URDTT’nin, dijital ticaret işleminin hüküm ve koşullarında 
taraflarca uygulanacağı belirtildiği takdirde bağlayıcı olması öngörülmüş. URDTT’nin dijital ticaret işlemlerinin tarafları 
için sağlamış olduğu hukuki belirlilik sayesinde uygulama alanının tahmin edilenden de geniş olacağı ifade ediliyor. 

URDTT bir yandan dijital ticaret işlemlerinde ödeme yükümlülüğü, finansal hizmet sağlayıcının ödeme taahhüdü, bu 
yükümlülük ve taahhütlerin devri ve mücbir sebepten sorumluluğa dair ilkeleri belirlerken; bir yandan özellikle “elektronik 
kayıt” kavramına dair detaylı düzenlemelere de yer veriyor. MTO’nun verilerine göre fiziksel belgelerin yerini elektronik 
kayıtların almasıyla küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için %25’e yakın gelir artışı bekleniyor, bu da konunun önemini 
açıkça gözler önüne seriyor. 

Elektronik kayda dair düzenlemelere kısaca değinmek gerekirse; öncelikle uygulanacak hukuk aksini öngörmüyorsa 
elektronik kaydın, ticari işleme ilişkin bilgilerin yazılı olması şartının yerini tutması öngörüldüğü söylenmeli. Dijital ticaret 
işleminin hüküm ve koşullarına uymayan elektronik kayıt düzenlenmesi durumunda ise URDTT, elektronik kaydın alıcısı 
için bir bildirim yükümlülüğü öngörmüş. Bu kapsamda elektronik kaydı düzenleyene bu durum bildirilmediği takdirde 
elektronik kayıt bu şekilde kabul edilmiş sayılıyor. Bildirim yükümlülüğüne uyulduğunda ise kaydın uyarlanması, yenisiyle 
değiştirilmesi veya hüküm ifade etmeyen kaydın kabul edilmesi olasılıkları söz konusu olabiliyor. Son olarak, elektronik 
kaydı tamamen ya da kısmen okunmaz hale getiren veri bozulması durumlarında ise yine elektronik kaydın alıcısı için 
bir bildirim yükümlülüğü söz konusu.

Sonuç olarak, URDTT dijital ticarete ilişkin düzenleyici çalışmalar açısından heyecan verici bir gelişme. Düzenlemenin 
giriş bölümünde de ifade edildiği üzere URDTT, MTO Bankacılık Komisyonu’nun ticaret işlemlerinin dijitalleşmesine yönelik 
hali hazırda yayımladığı yeknesak kurallardan farklı olarak ödeme yöntemi de dahil tamamen dijitalleşmiş işlemlere dair 
uluslararası alanda uygulanabilir nitelikte ilk düzenleme. Ayrıca, URDTT’nin dijital ticaret işlemlerinin gerçekleşeceği 
belli bir platform öngörmemiş olması, yapay zekâ, veri analitiği, akıllı sözleşmeler ve nesnelerin interneti gibi teknolojik 
gelişmeleri kapsayıcı olarak kaleme alınması ve UNCITRAL Model Kanunları ile uyumlu yapısı da güncellenen yeni 
versiyonlarıyla hukuk düzenlerinin bir parçası olmaya devam edeceğine işaret ediyor.

URDTT’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz (yalnızca İngilizce versiyonu mevcut).
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Kişisel Verileri Koruma Kurumundan 
PCR Test Sonucu ve Aşı Verilerine İlişkin Duyuru

PCR test bilgisi ve aşı verilerinin işlenmesine ilişkin kamuoyu duyurusu (Duyuru) 28 Eylül’de Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu’nun (Kurum) web sitesinde yayımlandı. Duyuru, Kurum’a yöneltilen PCR testi ve aşı bilgisi taleplerine ilişkin 
Kurum’un Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) çerçevesinde değerlendirmesini içeriyor. 

Duyuru’da öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (Bakanlık); (i) insanların toplu bulunduğu faaliyetlere 
katılmak isteyen kişilerce Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin bildirilmesi ve (ii) Covid-19 
aşısı olmayan işçilerden zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işyeri/işveren tarafından istenebileceği 
ve test sonuçlarının kayıt altında tutulacağına dair kararlarına değiniliyor. 

Ayrıca, Kanun kapsamında Covid-19 aşı bilgisi ve PCR test bilgilerinin özel nitelikli kişisel veri olduğu vurgulanıyor 
ve bu verilerin Kanun’a uygun şekilde işlenmesi gerektiği bir kere daha tekrar ediliyor. 

Duyuru’daki en önemli konu ise; Kanun’un 28(ç) hükmüne atıf yapılarak getirilen açıklamalar. Kanun’un bu maddesi 
uyarınca, milli savunma, milli güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni veya ekonomik güvenliği ilgilendiren durumlarda, 
kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetleri kapsamında 
işledikleri veriler Kanun kapsamı dışında kalmakta. Bu kapsamda Kurum, Covid-19’un kamu güvenliği ve kamu düzenini 
tehdit etmesi sebebiyle, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının önleyici ve koruyucu faaliyetleri kapsamında, Covid-19 
aşı bilgisi ve PCR test verilerinin anılan hüküm kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarınca işlenmesinin önünde 
bir engel bulunmadığı; kamu güvenliğini ve kamu düzenini koruma amacına yönelik olmayan veya bu amacı aşan 
faaliyetlerin ise Kanun kapsamında yer alacağını ifade ediyor. 

Duyuru, kanunla yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşu olmayan işverenlerin PCR test sonucu ve aşı verilerini 
işlemesine dair net bir açıklama yapmaması nedeniyle eleştiriliyor. Duyuru’nun farklı yorumlamaları arasındaki hâkim 
yorum, özel kurum ve kuruluşların çalışanlarının PCR test sonucu ve aşı verilerini işlemesinin, yetkili kamu kurumu 
olan Bakanlık’ın faaliyeti altında değerlendirildiği yönünde. Böyle bir durumda, Covid-19 aşısı ve PCR test sonuçlarının 
alınmasında işverenlerin Kanun’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü, açık rıza alma gibi yükümlülüklerinin ortadan 
kalktığı söylenebilir.

Duyuru’nun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
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Answers. Not theories.
Gokce Attorney Partnership
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