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Daha fazla bilgi için, info@gokce.av.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Dijital Dünyanın Yılı: 2021’de Neler Oldu?
2021’i geride bıraktık. Bu yıla teknolojik yeniliklerin hayatımıza hızlıca yansıdığı bir dijitalleşme yılı dersek yanılmış 
olmayız. Dijitalleşme hukuk alanında da yansımalarını gösterdi. Düzenlemeler farklı sektörlerde yoğun bir dönüşüm 
başlatacak şekilde kendine yer buldu. Bazı gelişmeler ise henüz hukuki zeminden uzak olmakla birlikte, getirdiği dinamizm 
sebebiyle şüphesiz ki yeni düzenlemelerin şimdiden yolunu açtı. Bu gelişmeleri sizler için derledik:

NFTlerle tanıştık. Türkçeye “değiştirilemez token” olarak çevrilen NFT’ler hayatımıza girdi. NFTler en çok özellikle 
sanat çevreleri tarafından eserlerini kaydetmek ve eserin orijinal ve özgün olan versiyonunu kopyalarından ayırt etmek 
için kullanılmakta. 

Yeniliklere kolay uyum sağlayan oyun sektörü de NFTlerle içli dışlı olmaya başladı. Özellikle oyunların içindeki dijital 
objelerin NFT olarak yaratılması ve oyun içi alım satımının yapılması artık mümkün. Ünlü oyun şirketi Ubisoft da NFT 
sektörüne girdiğini resmen duyurdu. Habere buradan ulaşabilirsiniz.

NFT kavramı her ne kadar dijital dünyaya hızlı bir giriş yapmış olsa da hukuki zemini konusunda tartışmalar devam 
ediyor. Bu tartışmaların NFT’nin geleceğinin şekillenmesine göre 2022’de belirlilik kazanacağını düşünüyoruz. 

Detaylar TFP Ekim yazımızda.

Yeni bir evren: Metaverse. “Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve blokzincir gibi teknolojiler kullanılarak fiziksel dünyayla 
eş zamanlı ve entegre olarak deneyimlenebilecek ortak bir sanal evren” olarak tanımlanabilen Metaverse kavramıyla 
tanıştık. Facebook’un adını “Meta” olarak değiştirmesiyle Metaverse’ün adını duymayan kalmadı. Microsoft ve Epic 
Games gibi teknoloji devleri ve devletler de Metaverse evreninde çalışmalar yürüttüğünü duyurdu. 

Günlük hayatımızdaki faaliyetleri Metaverse’de icra etmeye başlamamız öngörülüyor. Bu da; yeni regülasyonların 
kapısının açıldığını göstermekte. Bir yandan da bu mevcut olanların Metaverse açısından uygulama alanının net bir 
şekilde belirlenmesini gerektirecek.

Metaverse’ün etkisini detaylı bir şekilde TFP Kasım sayısında değerlendirmiştik. 

Merkez Bankası Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik’i yayımladı. Yönetmelikle Türk 
hukukunda kripto varlıklar ilk defa “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 tanımlandı. Kripto varlıkların 
ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması ve ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasına 
yönelik hizmet sunulması yasaklandı. Bu sınırlayıcı düzenleme sonrası 2022’de yeni düzenlemeler de beklendiği 
kulislerde konuşuluyor. 

Detaylı değerlendirmemiz TFP Mayıs sayısında.
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http://shiftdelete.net/ubisoft-nft-sektorune-girdigini-acikladi
http://gokce.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/The_Fine_Prints_Ekim_2021_95_tr.pdf
http://gokce.av.tr/wp-content/uploads/2021/12/The_Fine_Print_Kasım_2021_96_tr.pdf
http://gokce.av.tr/wp-content/uploads/2021/05/THE-FINE-PRINT-MAYIS-2021-TR.pdf
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Kimlik doğrulamaya dair bazı düzenlemeler değişti. Elektronik İmza Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’te önemli değişiklikler yapıldı. “Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi” (EKDS) tanımıyla 
“Güvenli Erişim Modülü Akıllı Kartı”, “Kart Erişim Cihazı”, “Kimlik Doğrulama Bildirimi” gibi bazı tanımlar bu yönetmeliğe 
eklendi. EKDS’ye elektronik sertifika sisteminin dahil edilmesiyle de kimlik doğrulamanın sağlanması adına çeşitli 
altyapısal değişiklikler ve eklemeler getirildi.
 

Benzer yönde, Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik 
26 Haziran 2021’de Resmi Gazete’de yayımlandı, 31 Aralık 2021’de yürürlüğe girecek. E-haberleşme sektöründeki 
çeşitli işlemlere ilişkin belgeler elektronik ortamda düzenlenirken başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanması amacıyla 
kullanılacak yöntemler belirlendi.

Detaylar TFP Ekim yazımızda.

“Dijital Ticaret İşlemlerine İlişkin Yeknesak Kurallar” (URDTT) yayımlandı. URDTT, dijital ticaret işleminin hüküm ve 
koşullarında taraflarca uygulanacağı belirtildiği takdirde bağlayıcı olacak şekilde uygulanacak. Dijital ticaret işlemlerinde 
ödeme yükümlülüğü, finansal hizmet sağlayıcının ödeme taahhüdü, bu yükümlülük ve taahhütlerin devri ve mücbir 
sebepten sorumluluğa dair ilkeleri belirlenmişken; bir yandan “elektronik kayıt” kavramına dair detaylı düzenlemelere 
de yer verildi. 

Detaylar TFP Ekim yazımızda.

Merkezi KEP Rehberi kavramı mevzuata girdi. KEP Rehberi̇ ve KEP Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre KEP hizmet sağlayıcılarının vereceği bilgilerle oluşturulacak ve Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu tarafından kurulacak Merkezi KEP Rehberi gizliliği, bütünlüğü, erişilebilirliği sağlanarak işletilecek.  TFP 
Temmuz sayımızda detaylara yer verdik. 

İYS faaliyete geçti. Ticari elektronik iletilere ilişkin İleti Yönetim Sistemi (İYS) faaliyete geçti. Böylece alıcılara kendilerine 
ticari elektronik ileti gönderen hizmet sağlayıcıların ticari elektronik ileti izinlerini yönetebileceği bir platform oluşturuldu. 
Onay ve ret haklarıyla şikâyet süreçlerinin İYS üzerinden yürütülebilmesi için hizmet sağlayıcılar İYS’ye kaydolmakla ve 
mevcut veri tabanlarını (hâlihazırda alıcılardan alınmış olan onayları) İYS’ye aktarmakla yükümlü kılındı. 

Influencerlara Yönelik Kılavuz yayımlandı. Ticaret Bakanlığı “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari 
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz”u (Kılavuz) 5 Mayıs 2021’de yayımladı. Kılavuz ile reklam 
içerikli paylaşımların temel ilkeleri, influencerlarla reklam verenin yükümlülükleri ve sorumlulukları belirlendi. Detaylı 
değerlendirmemiz TFP Mayıs sayısında.
 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Ulusal Yapay Zeka 
Stratejisi yayımlandı. Strateji’yle Türkiye’nin yapay zeka alanındaki gelişim hedefleri belirlendi. Tam metnine buradan 
ulaşabilirsiniz.
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http://gokce.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/The_Fine_Prints_Ekim_2021_95_tr.pdf
http://gokce.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/The_Fine_Prints_Ekim_2021_95_tr.pdf
http://gokce.av.tr/wp-content/uploads/2021/08/The_Fine_Print_Temmuz_2021_93_tr.pdf
http://gokce.av.tr/wp-content/uploads/2021/08/The_Fine_Print_Temmuz_2021_93_tr.pdf
http://gokce.av.tr/wp-content/uploads/2021/05/THE-FINE-PRINT-MAYIS-2021-TR.pdf
http://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/TR-UlusalYZekaStratejisi2021-2025.pdf
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Ekonomi Reform Paketi (Paket) kapsamında yeni düzenlemeler. Dijitalleşme yılı olan 2021, bankacılık sektöründeki 
düzenlemelerle de kendini gösterdi. BDDK, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında 
Yönetmelik’i 29.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımladı, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek. Dijital bankalar tanımlandı 
ve faaliyet esaslarına ilişkin düzenlemeler getirildi. Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

Paket kapsamında dijital Türk lirasının kurulmasına dair çalışmalar başladı. 15 Eylül 2021’de Merkez Bankası, Dijital 
Türk Lirası İş Birliği Platformu’nun oluşturulduğunu duyurdu. 
 
Paket’le Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sorumluluğunda olacak ve tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet 
verebilen “Türkiye Dijital Vergi Dairesi” uygulamasının hayata geçirilmesi öngörüldü. 31 Aralık 2021’e kadar Türkiye 
Dijital Vergi Dairesi uygulamasına dair ilgili kanunun yürürlüğe girmesi planlanıyordu. Henüz buna ilişkin bir düzenleme 
yürürlüğe girmedi. İlgili gelişmeleri merakla bekliyor olacağız. 

Detaylar TFP Ağustos sayımızda. 

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nin (Budapeşte Sözleşmesi) yeni versiyonu yayımlandı. Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi, 17 Kasım 2021’de Budapeşte Sözleşmesi’nin ikinci ek protokolünü kabul etti. Protokolün, Mayıs 
2022’de Budapeşte Sözleşmesi’nin taraflarına imzaya açılması planlandı. Yeni protokol hem ceza adaleti hem de veri 
koruma hedeflerini ele almış olmakla birlikte, gizliliğin korunmasına ilişkin olumsuz eleştiriler aldı. 

Fintek Alanında Uzun Süredir Beklenen Düzenlemeler 
Yürürlüğe Girdi 
Ödeme sistemlerinin ve ödeme hizmet sağlayıcıların ana mevzuatı olan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, 
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) 2013 yılından beri yürürlükteydi. Kanun’a 
dair 2014’ten beri yürürlükte olan ilgili yönetmelik ve tebliğin ise ihtiyaçları karşılayacak nitelikte ve güncel teknolojiye 
uygun olmadığı uzun zamandır konuşuluyordu. Bu mevzuattan doğan yetkinin de BDDK’dan Merkez Bankası’na (Banka) 
aktarılmasıyla başka değişikliklerin de geleceği sektördeki kişiler için yeterince belirginleşmişti. 

1 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de Banka’ca yayımlanan iki düzenleme, süregelen bekleyişe son verdi. 1 Aralık 
2021’de Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 
ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri 
Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ) geçiş dönemi düzenlemeleriyle birlikte yürürlüğe girdi. 
Yönetmelik ve Tebliğ’de öne çıkan esaslı düzenlemeleri aşağıda derledik. 
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http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211229-6.htm
gokce.av.tr/wp-content/uploads/2021/08/The_Fine_Print_Ağustos_2021_94_tr.pdf
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Yönetmelik’teki Başlıca Düzenlemeler

Faaliyet izni şartlarına ve sürecine dair detaylar öngörüldü. Kanun uyarınca faaliyet izni başvurusunda bulunan 
şirketin, ödenmiş sermayesinin “fatura ödenmesine aracılık hizmetleri” sunmak için en az 1 milyon TL, diğer ödeme 
hizmetlerini sunmak için en az 2 milyon TL; elektronik para ihraç etmek için ise en az 5 milyon TL olması gerekiyordu. 
Bundan ayrı olarak, kuruluşların, sicile tescil öncesi Banka’ya 500 bin TL başvuru ücreti ödemeleri gerekecek. İzni 
alan kuruluş da faaliyete geçmesinden itibaren on gün içinde Banka’ya 1 milyon TL lisans ücreti ödeyerek bildirimde 
bulunacak. Dolayısıyla faaliyete geçebilmek için asgari sermaye şartı, başvuru ücreti ve lisans ücreti şartlarından üçünü 
de sağlamak gerekiyor. Başvurularda, istihbari inceleme ve nihai onay aşaması olmak üzere iki adımda değerlendirme 
gerçekleştirilecek.

Açık bankacılık faaliyetine ilişkin usul ve esaslar belirlendi: Ödeme emri başlatma hizmetiyle hesap bilgisi hizmetine; 
kısaca Kanun’da “açık bankacılık” olarak belirtilen hizmetlere ilişkin çerçeve çizildi. Taraflarca uyulması gereken teknik 
ve operasyonel gerekliliklerin Banka tarafından belirleneceği düzenlendi. 

“Ön ödemeli araç” ve “anonim ön ödemeli araç” şeklinde iki ayrı kavram düzenlendi: Kanun’da referansı yapılsa 
da detaylı bir şekilde tanımlanmayan kavramlar bulunuyordu. Bunlara dair tanımlar Yönetmelik’te yapıldı. Anonim ön 
ödemeli araçların kullanılabileceği işlemler kısıtlandı. 

Temsilciliğe ve temsilcilik atama prosedürüne dair değişiklikler yapıldı: Temsilcilerin atanmasına dair prosedür 
değiştirildi. Kuruluşlara temsilcilerini, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’ne (Birlik) kaydettirme 
yükümlülüğü getirildi. Bu kayıt gerçekleştirilmezse kuruluş bu temsilcisi aracılığıyla hizmet sunamayacak. Temsilcilik 
sözleşmesinin çerçevesinin ise Birlik tarafından Banka’nın uygun görüşü alınarak belirleneceği düzenlendi. 

Yurt dışında yerleşik kişilerle iş birliği şartları öngörüldü: Türkiye’de yerleşik ödeme ve elektronik para kuruluşlarının 
yurt dışında yerleşik tüzel kişilerle iş birliği yapmasına bazı şartlarla imkân tanındı: Yurt dışındaki yerleşik tüzel kişi 
Banka’dan izin almış olmalı, ödeme işleminin en az bir tarafı yurt dışında bulunmalı ve iş birliği yapılacak tüzel kişi, 
merkezinin bulunduğu ülkenin ilgili makamları tarafından ödeme hizmeti sunma veya elektronik para ihracı konusunda 
yetkilendirilmiş olmalı. 

Dış hizmet alımına dair şartlar düzenlendi: Kuruluşların, mevzuattaki yükümlülüklere uyulması ve kapsamının yazılı 
sözleşmeyle belirlenmesi kaydıyla ödeme hizmeti sunumu ve elektronik para ihracı dışında kalan faaliyetleriyle ödeme 
hizmeti sunumu ve elektronik para ihracı faaliyetleriyle ilgili olan bilgi sistemleri, pazarlama, reklam, kurumsal kaynak 
yönetimi, muhasebe, çağrı merkezi, kuruluşun idari işlerinin takibi faaliyetlerini dış hizmet alımına konu edebileceği 
düzenlendi. 

İşyeri kayıt sistemi kurulması öngörüldü: İşyerlerine özgü bir işyeri kodu verileceği ve bu sisteme kaydolmayan 
işyerlerinde ödeme hizmeti sağlayıcılarının ödeme yöntemlerinin kullanılamayacağı belirtildi. Bankalararası Kart 
Merkezi’nin ise bu sistemi 30 Haziran 2022 tarihine kadar oluşturması bekleniyor.
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Geçiş dönemi: Yönetmelik’te birden çok geçiş hükmü bulunuyor. Bunlardan bazıları ise şu şekilde: 

- 1 Aralık 2021’den önce faaliyette bulunan kuruluşların 1 Aralık 2021’den itibaren 1 yıl içinde Yönetmelik’e uyum 
sağlaması zorunluluğu. 
- 1 Aralık 2021’den önce imzalanmış temsilcilik sözleşmelerinin belirlenecek asgari unsurları sağladığı sürece yürürlükte 
kalmaya devam edeceği. 
- Yasaklanan kuruluşlarla yapılmış temsilcilik sözleşmelerinin sözleşmenin sona erme tarihine kadar geçerli olacağı; 
ancak her halükârda en geç 31 Aralık 2022 tarihinde sonlanacağı. 
- Yurt dışı işbirliklerinde yurt dışındaki tüzel kişilerin 1 Aralık 2021’den itibaren altı ay içerisinde Bankaya izin başvurusu 
yapması gerektiği. 

Tebliğ’deki Başlıca Düzenlemeler 

Bilgi sistemlerinin yönetimi, yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ve ödeme hizmetleri 
alanındaki veri paylaşım servislerine dair usul ve esasları düzenleyen Tebliğ,  1 Aralık 2021’de yürürlüğe girdi. Tebliğ, 
mevzuatımızdaki bankaların bilgi sistemlerine ilişkin düzenlemelerle benzerlik gösteriyor. Öne çıkan bazı düzenlemeler 
aşağıdaki gibi: 

Bilgi sistemleri yönetimine ilişkin genel prensipler düzenlendi: Kesintisizlik, güvenlilik, etkinlik ve verimlilik öne 
çıkan prensiplerden. 

Risk yönetimine dair düzenlemeler öngörüldü: Kuruluşların; bilgi sistemlerinin sorunsuz şekilde işlemesini tehlikeye 
sokabilecek risklerin tespit edilmesini, ölçülmesini, izlenmesini ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla risk 
yönetim çerçevesi ve yeterli araç zenginliğine sahip bir yapıyı tesis etmesi gerektiği öngörüldü. 

Siber olaylara müdahale mekanizmaları kurulması amaçlandı: Kuruluşların olayların zamanında tespit edilmesini, 
olaylara makul süre içerisinde müdahale edilmesini, analiz edilmesini, mümkün olan en kısa sürede ve en az hasarla 
çözülmesini ve olay hakkında ilgili tüm paydaşların zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak şekilde olay yönetimi 
yapacağı düzenlenmiş. 

Kimlik doğrulama prosedürleri belirlendi: Kuruluşların yeterli ve etkin bir kimlik doğrulama sistemi kurması gerektiği, 
kurulacak kimlik doğrulama sistemi çerçevesinde personele tanımlanan roller ve sorumlulukların açık bir şekilde yazılı 
olarak oluşturulacağı öngörüldü. Hangi hallerde güçlü kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılacağı da belirtildi. Banka’nın, 
Tebliğ’de belirtilen kimlik doğrulama kuralları bakımından istisna getirmeye veya ilave güvenlik önlemleri düzenleme 
yetkili olduğunu da belirtmekte fayda var.  

Uzun zamandır beklenen düzenlemeler pek çok farklı kişiye farklı yükümlülükler getiriyor. Uyum sürecinin yoğun geçeceği 
aşikar. Düzenlemeler, Türkiye’de fintek alanında “kuruluş” olarak faaliyet göstermek için şartların zorlaştırıldığını, bir nevi 
daha ince eleyip sık dokunacağını gösteriyor. Banka’ya düzenleme yetkisi verilen hükümlerin de olduğunu düşünürsek 
gelişmeleri merakla bekliyor olacağız.
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NFT Alan Adlarının Satın Alınması 
Herhangi bir blokzincir üzerinde değiştirilemez tokenler olan NFT’ler, hayatımızda birçok alanda yer bulmaya başladı. 
Sanat eserleri, videolar, gifler ve koleksiyonlar gibi birçok varlığı blokzincir ağında “token”leştirmek NFT’ler ile sağlanmakta. 

Bilindiği üzere alan adı (domain) kavramı, hatırlanması zor olan IP adresleri yerine kullanılması için geliştirilen bir 
isimlendirme yöntemi. Alan adlarının da blokzincir ağı üzerinden NFT olarak alınması mümkün. 

NFT alan adları, akıllı sözleşmelerle blokzincire bağlanan “.crypto” veya “.eth” gibi (.com veya.info’ya benzer biçimde) 
yeni web uzantılarıdır. Geleneksel alan adlarından farkları ise, NFT’lerin özelliği sebebiyle alan adının kişiye özel akıllı 
sözleşmelerle “sertifikalanması”nın sağlanması. Geleneksel alan adı satın alınmasından bahsedildiğinde, aslında alan 
adının kiralandığından bahsedilirken; NFT alan adları ise kullanıcılara ait olmakta ve bir kez alındıktan sonra, sahibinin 
bir daha alan adını yenileme endişesi duyması gerekmemektedir. NFT alan adları güvenli cüzdanlarda saklanır ve kripto 
para birimleri olarak transfer edilebilir.

Alan adlarının NFT olarak alınabilmesi, alan adlarıyla ilgili halihazırda bulunan soru işaretlerinin blokzincir dünyasında 
hangi hale bürüneceği sorusunu akıllara getirmekte. Başkasına ait olan markalar veya benzer nitelikteki adların, kârlı 
bir şekilde yeniden satılması için alan adı olarak alınması biçiminde tanımlanabilecek cybersquatting kavramı için 
yaşanan tartışmaların blokzinciri dünyasında NFT alan adları üzerinden ne duruma geleceği merak konusu. NFT alan 
adları üzerinde uyuşmazlık yaşanması halinde ise herhangi bir ihtilaf çözüm mekanizması bulunmadığından bunun 
nasıl çözüleceğini yalnızca zaman gösterecek.

HSK’dan Yeni İhtisas Mahkemeleri Kararı 
2 Mart 2021’de kamuoyuna açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca yargının etkinliğinin ve adalet hizmetlerinde 
kalitenin artırılması amacına yönelik olarak Adalet Bakanlığı tarafından ihtisas mahkemelerinin sayı ve çeşidinin artırılması 
öngörülmüş; bunun için Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) sorumlu tayin edilmişti. Bu kapsamda, HSK’nın birçok alanda 
ihtisas mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kararı 30 Kasım 2021’de Resmî Gazetede yayımlandı. HSK'nın kararı 15 
Aralık 2021 tarihinden itibaren uygulanacak.

Buna göre, vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar ve kamulaştırma 
davaları tayin edilen ihtisas mahkemelerinde görülecek. Ayrıca, tüketici ve ticaret mahkemeleri ile çocuk mahkemelerinin 
kurulu olmadığı yerlerde bu davalara bakacak mahkemeler de kararlaştırıldı. Son olarak, idari para cezalarına karşı 
başvurulacak sulh ceza hakimlikleri de belirlenerek bu konuda da ihtisaslaşma imkanı sağlandı.

Bu alanlardaki uyuşmazlıkların farklı nitelikleri göz önüne alınarak ihtisas mahkemelerinin kurulacak olması, bu alanlarda 
uzmanlaşmanın ve uygulama birliğinin sağlanması için anlamlı bir gelişme olarak yorumlanabilir.

Karara buradan ulaşabilirsiniz.
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“Inbox Advertising” Hakkında Yeni ABAD Kararı 
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 25 Kasım 2021'de, e-posta gelen kutusunda reklam mesajlarının gerçek bir e-postaya 
benzer bir biçimde görüntülenmesinin, ticari elektronik ileti oluşturduğuna ilişkin bir karar verdi. Bu tür reklamcılığa ise 
“gelen kutusu reklamcılığı” (inbox advertising) adı verilmekte. Avrupa Birliği’nde ticari elektronik iletiler 2002/58 sayılı 
Elektronik Haberleşmede Kişisel Verilerin İzlenmesi ve Mahremiyetin Korunması Direktifi (Direktif) ile düzenlenmekte. 
ABAD'ın Direktif uyarınca vermiş olduğu bu karar, reklam teknolojileri sektöründeki firmalar veya “inbox advertising” 
avantajlarından yararlanan firmalar açısından kritik bir karar. 

ABAD’ın önüne gelen uyuşmazlıkta, söz konusu reklam "reklam" olarak etiketlenmiş olmasına rağmen, kullanıcının 
özel e-postalarının gelen kutusu listesinde ve bir e-posta görünümünde yer almaktaydı. Reklam verenin rakibi bu 
eylemin haksız rekabet teşkil ettiği iddiasıyla dava açmıştı. Alman Federal Adalet Mahkemesi de konuyu temyizde 
değerlendirerek, inbox advertising uygulamasının AB mevzuatı uyarınca hukuka uygun olup olmadığını belirlemek için 
uyuşmazlığı ABAD’a taşımıştı.

ABAD, önemli olanın bu e-postaların bir veya daha fazla e-posta hizmeti kullanıcısına doğrudan ve bireysel olarak 
ulaşılması olduğunu ve bunun da Direktif kapsamında doğrudan ticari iletişim olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 
Ayrıca ABAD, bu tür reklamların Direktif’te düzenlenen “istenmeyen e-postalara” (spam) benzediğini, çünkü kullanıcının 
özel e-postalarına ancak reklamın içeriğini kontrol ettikten ve aktif olarak sildikten sonra bakabileceğini açıklamıştır.

Sonuç olarak ABAD, inbox advertising kullanımının ticari elektronik ileti olduğuna karar vermesi sebebiyle; böyle bir 
pazarlama yapılabilmesi için ilgili kişinin önceden onayının olması gerektiğini belirtmiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz (yalnızca İngilizcesi mevcut).

Türk Lirasına Endeksli Kripto Para Birimi TRYC 
Çıkarıldı 
Paribu’nun kurduğu Stoken şirketi, 1 Türk lirasına endeksli olacak TRYC tokeni çıkardı. TRYC, 13 Aralık itibariyle 
Paribu’da listelenmeye başladı.

Ethereum blokzinciri üzerinde çalışan her TRYC için bankalarda 1 Türk lirası tutuluyor. Bankada Türk lirası tutulmadan 
ise TRYC oluşturulamıyor. Bu durumun bağımsız şirketler tarafından denetleneceği de belirtildi. Şu an için 50 milyon adet 
arza sahip olan TRYC’nin arzı talep üzerine artabilecek. Bunun yanında diğer kripto paraların aksine TRYC madenciliği 
yapılamıyor. 

Son olarak resmi bir kripto para birimi olmayan TRYC’nin daha önceki yazılarımızda bahsettiğimiz Dijital Türk lirası ile 
bağlantısı olmadığını belirtmek isteriz.
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Çin’den Yeni Yasak: Kripto Madenciliği 
Çin, 2009’dan beri kripto ile ilgili faaliyetleri kademeli olarak yasaklıyor. Son olarak Eylül ayında kripto madenciliğinin de 
yasaklanması, Çin’de kripto bulundurmayı kriptoya dair tek yasal fiil haline getirdi. Bu yasakları takiben Pekin’deki bir 
mahkeme, kripto madenciliğine ilişkin bir sözleşmenin geçersiz olduğuna hükmetti. 

Davacının, 2019 yılında davalıyla kripto madenciliği makinalarının konuşlandırılmasına ilişkin 3 anlaşma imzaladığı ve 
toplamda 1,6 milyon Amerikan Doları ödediği ifade edildi. Ancak sadece 18.5 Bitcoin (güncel olarak yaklaşık 902 bin 
Amerikan Doları) üretimi yapıp kâr edemeyen davacı, davalının tazminat olarak 278.17 Bitcoin (güncel olarak yaklaşık 
13,5 milyon Amerikan Doları) ödemesini talep etmişti.

Madencilik anlaşmalarının geçersiz olduğuna hükmeden Pekin mahkemesi ise davacının talebini reddetti. Ardından 
mahkeme, davaya dahil olan tüm kripto çiftliklerinin kapatılması için Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na tavsiye 
verdi.
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