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Elektronik Ticarete Dair Yeni Yönetmelik Yayımlandı
Elektronik ticaret mevzuatında köklü değişiklikler öngören Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun (Değişiklik Kanunu) 7 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Ardından 
Değişiklik Kanunu’ndaki düzenlemelere ilişkin detaylar öngören Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik 
Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.
Değişiklik Kanunu, ticaret hayatına damga vuran elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı (ETAHS) ve elektronik ticaret 
hizmet sağlayıcı (ETHS) süjelerini hayatımıza getirdiği gibi; elektronik ticaret pazar yerlerine, verilere, haksız ticari uy-
gulamalara, lisanslamaya ilişkin kapsamlı düzenlemeler de içermekteydi. Değişiklik Kanunu’nun getirdiklerini detaylı bir 
şekilde TFP Temmuz 2022 sayımızda değerlendirmiştik. Bu yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 
Şimdi ise; Yönetmelik ile getirilen başlıca düzenlemeleri aşağıda özetledik. 
Net İşlem Hacmi. Yukarıda belirtildiği gibi, Değişiklik Kanunu ETAHS ve ETHS’lerin yükümlülüklerini net işlem hacim-
lerine göre belirlemişti. Yönetmelik de aynı yönde, Yönetmelik’te tanımlandığı şekilde (i) tüm, (ii) orta ölçekli, (iii) büyük 
ölçekli ve (iv) çok büyük ölçekli ETAHS ile ETHS’lere uygulanacak düzenlemelere yer vermiştir. 
Yönetmelik net işlem hacimlerinden bağımsız olarak bütün ETAHS’lere aşağıdaki konulara dair düzenlemeler getirmiş-
tir: 

l Hukuka aykırı içeriklerin yayımdan kaldırılması. ETAHS’ler, ETHS’ler tarafından sunulan hukuka aykırı içerik-
lerden haberdar olmaları halinde 48 saat içerisinde ilgili içeriği yayımdan kaldırmakla yükümlü kılındı. ETAHS’le-
rin hukuka aykırı içeriklerden haberdar olmuş sayılacağı haller Yönetmelik’te belirtildi.

l ETHS’lerin bilgilerini sunma ve doğrulama. ETHS’nin, kendine ait elektronik ticaret ortamının ana sayfasında 
doğrudan ulaşılabilecek şekilde bulundurması gereken bilgiler belirtildi. ETAHS’lerin ise bilgilerini doğrulayama-
dığı ETHS’lere aracılık hizmeti sunamayacağı düzenlendi.

l Fikri mülkiyet hakkı ihlalleri. Yönetmelik, fikri mülkiyet hakkı ihlallerine dair ETAHS’ye yapılacak başvurulara 
yönelik düzenlemeler getirdi.

l Kendi markalarını satışa sunmama. Değişiklik Kanunu’da düzenlenmiş olan ETAHS’nin kendi markalarını sa-
tışa sunma yasağına istisnalar getirildi. Bu istisnalar Yönetmelik’te: 
(i) toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektronik ticaret dışındaki satışlarından elde eden kişilerin mar-

kasını taşıyan malların veya marka kullanım hakkına sahip olduğu malların, ve 
(ii) dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile münhasıran e-kitapların dijital kopyalarının okunmasını/dinlenmesini/

kullanılmasını sağlayan cihazların satışa sunulması olarak sayıldı.
l Haksız ticari uygulamalar. Yönetmelik’te, Değişiklik Kanunu’nda sayılanlara ek olarak (i) ETAHS’lerin ETHS’nin 

önceden onayını almadan Tüketici Kanunu’nda belirtilen sürelerin üzerinde cayma hakkı süreleri belirlemesi ve 
(ii) ETAHS’lerin ETHS’lere kendi ürün ve faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamada bulunması 
halleri de haksız ticari uygulama olarak belirtilmiştir.
Aracılık sözleşmeleri. Değişiklik Kanunu’nda, ETAHS ile ETHS arasındaki ilişkinin koşullarının aracılık söz-
leşmesiyle düzenlenmesi gerektiği belirtilmişti. Yönetmelik’te aracılık sözleşmesinde bulunması gereken asgari 
unsurlar belirtildi. Bu unsurlara ek olarak ETAHS’lerin net işlem hacimlerine göre taraf oldukları aracılık sözleş-
mesinde bulunması gereken ek unsurlar da belirtilmiştir. 
Sipariş bilgilerinin iletilmesi ve stokların güncellenmesi. ETAHS’ler, elektronik ticaret pazar yerlerinde satışı-
na aracılık ettiği malların sipariş bilgilerinin ETHS’ye eş zamanlı iletilmesine ve stok bilgilerinin güncellenmesine 
yönelik ETHS ile gerekli entegrasyonu sağlamakla yükümlü kılındı.
İrtibat noktası oluşturma. Yönetmelik uyarınca ETAHS, kamu kurum ve kuruluşlarının kendisine doğrudan 
ulaşabilmesi için bir irtibat noktası oluşturmakla yükümlü kılındı.
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Dahili iletişim sisteminin kurulması. Yönetmelik uyarınca ETAHS’ler, aracılık hizmeti sunduğu ETHS’ler tara-
fından yapılan başvuruların alınması için bir dahili iletişim sistemi kurmak zorunda kılındı.

Yönetmelik’in birçok düzenlemesi 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girdi. Yönetmelik yürürlüğe girmekle “Elektronik Ticarette 
Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik”i yürürlükten kaldırdı. İlga yönetmelikte bulunan 
bilgi vermeye, sipariş, siparişin teyidi ve işlem rehberine ilişkin hükümler minör değişikliklerle bu Yönetmelik’te düzen-
lendi.

Değişiklik Kanunu’na paralel olarak Yönetmelik, 2025’e kadar sürecek olan bir geçiş süreci öngördü. Yönetmelik’in tam 
metnine buradan ulaşabilirsiniz.

NFT’ye İlişkin İlk Tedbir Kararı İstinaf Tarafından 
Kabul Edildi
NFT, son yıllardaki en popüler dijital varlıklardan biri. Bu kapsamda NFT’lere ilişkin birçok hukuki sorun da ortaya çık-
maya başladı. Her ne kadar NFT’lere dair kapsayıcı regülasyonlar bulunmasa da uygulamada NFT’lere ilişkin mevcut 
uyuşmazlıklar ve yargı kararları yol gösterici nitelikte. Bunun en önemli örneklerinden birisi ise Türkiye’de bir ilk teşkil 
eden, müvekkilimiz Emrah Karaca’nın vekili olarak takip ettiğimiz uyuşmazlıkta 21 Haziran 2022’de İstanbul 3. Fikri Sı-
nai Haklar Hukuk Mahkemesi (Mahkeme) tarafından hükmedilen ihtiyati tedbir kararı. İlgili uyuşmazlığın tarafları Türki-
ye’nin en bilinen sanatçılarından biri olan merhum Cem Karaca’nın mirasçısı ve oğlu Emrah Karaca ile Cem Karaca’nın 
portresini çizen ve bu portreyi NFT formatında satışa sunan sanatçı Yiğit Mohaç Yücel.

Davacı Emrah Karaca, babası Cem Karaca’nın yer aldığı portrenin hukuka aykırı şekilde NFT başta olmak üzere çeşitli 
yollarla satışa sunulduğuna, ticari amaçlarla sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ve sergilendiğine dayanarak 
ilgili uyuşmazlığı Mahkeme’ye taşıdı. Bu kapsamda davacı Emrah Karaca, Mahkeme’den bu hususlara ilişkin delil tes-
piti yapılmasını ve portrenin NFT satışının engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme davacının iddialarını haklı bularak ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verdi ve Cem Karaca’nın tasvir edil-
diği portrenin izinsiz kullanıldığı platformlara erişimin engellenmesi ve dünyanın en çok kullanılan NFT satış platformu 
olan OpenSea platformu aracılığıyla NFT formatında satışa sunulan portrenin satışının durdurulmasına hükmetti. Kara-
rın ardından ise NFT formatında satışa sunulan portre OpenSea platformundan kaldırıldı.

İlgili ihtiyati tedbir kararı Türkiye’de bir ilk olması açısından oldukça önemli ve gelecek dönemde benzer uyuşmazlıklarda 
da emsal teşkil edecek nitelikte. Zira ilgili karar NFTlerin icra edilebilir kararlara konu olabileceğini ortaya koymuştur. 
Aynı şekilde ilgili portrenin OpenSea platformundan kaldırılması ve satışının durdurulması da Türk mahkemelerinin 
kararlarının ne denli uygulanabileceği ve kararların icra edilip edilemeyeceğine ilişkin örnek teşkil etmektedir. Bu kap-
samda Türkiye’de NFT’ye ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamasına rağmen mahkemelerin NFT’ye ilişkin icrai 
kararlar verebileceğini, hak ihlallerinde NFT formatının da ihlal teşkil edebileceğini göstermesi açısından söz konusu 
ihtiyati tedbir kararı kritik bir öneme sahip olmuştur.

Davalı ise ilgili karara itiraz etti, itirazı Mahkeme tarafından reddedilmesi ardından ise konuyu İstanbul Bölge Adliye 
Mahkemesine taşıdı. İkinci derece mahkemesi ise Mahkeme ile aynı doğrultuda karar vererek ihtiyati tedbir kararının 
hukuka uygun olduğuna hükmetti. 
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Böylece NFT’ye ilişkin ilk ihtiyati tedbir kararı kesinleşmiş oldu. Karar, NFT’lerin hukuki statüsüne dair Türkiye’de verilen 
ilk mahkeme kararı olması sebebiyle önem taşıyor. Kararın yakın gelecekte NFTlerin hukuki statüsüne yönelik getirile-
cek regülasyonları nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

Açık Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Rehber Yayımlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Aralık 2022 tarihinde açık bankacılık hizmetleri hakkında “Ödeme 
Hizmetlerinde Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Rehber” (Rehber) yayımladı.

Açık bankacılık (Open banking / open bank data), müşterilere daha iyi ve hızlı hizmetler sunulmasını amaçlayan bir 
hizmet türü. Bu kapsamda, müşterinin açık rızasıyla finansal sistemlerde yer alan verileri, üçüncü taraf hizmet sağla-
yıcıların erişimine açılır. Açık bankacılık hizmeti ile müşteriler finansal hesaplarında yer alan tüm verilerine tek ekran 
üzerinden erişim sağlayıp, işlemlerini gerçekleştirebilirler. Türkiye’de ise açık bankacılık hizmetleri, TCMB tarafından 
düzenlenip denetlenmekte. 

Rehber’de; açık bankacılık faaliyeti tanımlanmış, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri 
ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a (Kanun) eklenen “ödeme emri başlatma hizmeti” (m.12/f) ile “hesap 
bilgisi hizmeti” (m.12/g) ve bu iki hizmet hakkında lisans ve sertifikasyon süreçleri açıklanmıştır. Ayrıca Rehber’de açık 
bankacılık iş modeli kapsamında ödemeler alanında sıklıkla karşılaşılan bazı iş modellerine yönelik açıklamalar da yer 
almaktadır.

Rehber’de düzenlenen başlıca hususlar ise şöyle:
Rehber’de Kanun’a eklenen “ödeme emri başlatma hizmeti (ÖBH)” ile “hesap bilgisi hizmeti (HBH)” açık banka-
cılık faaliyeti olarak açıklanmıştır.Bu hizmetler kısaca şu şekilde tanımlanabilir:
HBH: Müşteriye, birden fazla kuruluşta bulunan hesaplarına ilişkin bilgilerin derlenip çevrim içi platformda sunul-
masıdır.
ÖBH: Müşterinin, başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdindeki hesabından ödeme emri vermesine aracılık 
edilmesidir.   
Rehber’de sektörde görülen farklı iş modellerine yönelik faaliyet izninin gerekip gerekmediği değerlendirilmiştir. 
Bununla birlikte, nihai değerlendirmenin TCMB tarafından yapılacağı vurgulanmaktadır.
HBH, temel olarak, “rıza tesisi” ve “hesap bilgilerinin alınması” olarak iki aşamadan oluşur. Bu kapsamda, Reh-
ber’de bir hizmetin HBH olarak değerlendirilmesindeki ölçütler de detaylandırılmıştır.
Rehber, HBH ve ÖBH’nin birbirinin ön şartını teşkil etmediğini ifade etmektedir. Bu kapsamda, her iki hizmet için 
ayrı ayrı lisans başvurusunda bulunulabileceği gibi her ikisi için aynı anda da başvuruda bulunulabileceği belir-
tilmektedir.

Rehber, ÖBH ve HBH’lerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin yol gösterici bilgiler de içermektedir. Bu kapsamda, 
çeşitli senaryolar altında iş modelleri incelenmiş; bu iş modellerinin lisans gerektirip gerektirmediği açıklanmıştır. TCMB 
tarafından yayımlanan Rehber’in, açık bankacılık hizmetlerinde yol gösteri olması beklenmekte
Rehber’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
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Dijital Türk Lirası Ağı Üzerindeki İlk Ödeme İşlemi 
Başarıyla Gerçekleşti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi kapsamında, 29 Aralık 
2022 tarihli duyuruda, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işleminin başarıyla gerçekleştiği duyuruldu.

Dijital para, dijital ortamlarda yer alan internet tabanlı para birimi olarak tanımlanabilir. Kullanım alanı oldukça yaygın-
laşan dijital paralar konusunda Türkiye’de TCMB, 15 Eylül 2021’de Dijital Türk Lirası üretilmesi amacıyla yerli teknoloji 
firmalarıyla bir araya gelerek “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu’nu” oluşturmuştu. Bu platform, blokzincir teknolojisi, 
dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleriyle entegrasyon gibi pek çok konuda testler ger-
çekleştirdi. Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu’na dair duyuruya TFP Eylül 2021 sayımızda yer vermiştik. İlgili yazımıza 
buradan ulaşabilirsiniz.

Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu’nun, 2023’te seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla büyüme-
si ve daha geniş kapsamlı testlerle ileri fazlara geçilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte aynı duyuruda, 2023 içerisinde 
Dijital Türk Lirası’nın teknolojik gereksinimlerine yönelik çalışmaların yanı sıra, iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalış-
malara da öncelik verileceği ifade ediliyor.

Dijital Türk Lirası kullanımına ilişkin TCMB duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Dijital Dönüşüm Ofisi BİGDES’in Devreye Alındığı  
Duyurdu
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 4 Ocak 2023 tarihinde Bilgi ve İletişim Güvenliği Uyum 
ve Denetim İzleme Sistemi’nin (BİGDES) devreye alındığını duyurdu.

BİGDES’in devreye girmesiyle; Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ne (Rehber) uyum süreci ile denetiminin; Bilgi Gü-
venliği Yönetim Sistemi’nin kurulumu ve işletimine yönelik faaliyetlerin gözetiminin sağlanması hedeflenmektedir. 

Rehber kritik bilgi/verinin güvenliğinin sağlanması amacıyla; güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması veya azaltılması, 
bu kapsamda özellikle kritik bilginin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği açısından asgari güvenlik tedbirlerini belirle-
mektedir. Bu kapsamda BİGDES’in devreye girmesiyle Rehber’e uyum ve denetim süreçleri tek bir sistem üzerinden 
yürütülecektir.

Rehber kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ise şunlar: 
Devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar,
Kritik altyapı hizmeti veren işletmelerden bilgi işlem birimi olanlar, 
Sözleşmeler ile üçüncü taraflardan bilgi işlem hizmetlerini alanları kapsamaktadır.

Bu kapsamda, kritik altyapı hizmeti veren sektörler “2020–2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nda”; 
elektronik haberleşme, enerji, su yönetimi, kritik kamu hizmetleri, ulaştırma, bankacılık ve finans sektörü olarak sıralan-
mıştır.
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Rehber kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların, 31 Mart 2023 tarihine kadar denetim faaliyetlerini tamamlayıp; 
sonuçları BİGDES’e yüklemeleri gerekmektedir. Kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenen kurum yetkilileri, BİGDES’e 
e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik doğrulaması ile erişim sağlayabilecek.

BİGDES’in faaliyete geçmesine ilişkin duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

NIS2 Direktifi: AB’de Yeni Siber Güvenlik Kuralları
Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen ağ ve bilgi sistemlerinin güvenliğine ilişkin NIS 2 Direktifi 27 Aralık 2022 ta-
rihinde Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi’nde yayımlandı ve 16 Ocak 2023’te yürürlüğe girdi. NIS2 Direktifi, üye dev-
letlerde siber güvenlik düzenlemelerini ve siber güvenlik önlemlerinin uygulanmasını uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. 
Bu kapsamda NIS2 Direktifi, AB’de siber güvenliği güçlendirme yönünde atılmış oldukça önemli bir adım.

Neden Yeni Bir NIS Direktifi?

Yeni NIS2 Direktifi, AB’nin ağ ve bilgi sistemlerinin güvenliğine ilişkin kurallarını düzenleyen NIS Direktifi’nin yerini ala-
cak. 6 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilen NIS Direktifi, AB tarafından kabul edilen ilk siber güvenlik mevzuatı olması 
ile biliniyor. 

Hızlı yaşanan dijitalleşme süreci ve küresel düzeyde artan kötü niyetli siber faaliyetlere karşın yasal düzenlemelere olan 
ihtiyaç NIS Direktifi’nin güncellenmesini gündeme getirmişti. Yetersiz düzeyde siber dayanıklılık düzenlemeleri, üye 
devletler arasında anlaşma eksikliği ve koordineli bir kriz müdahalesinin öngörülmemesi NIS Direktifi’nin temel sorun-
ları arasındaydı.

NIS2 Direktifi’ndeki Önemli Düzenlemeler

Siber risk yönetimi ve raporlama yükümlülükleri için asgari standartları belirleyen NIS2 Direktifi’nde öne çıkan başlıca 
düzenlemeler şu şekilde:

Ek endüstrilerin dahil edilmesi ve orta ve büyük şirketlerin kapsama alınması sayesinde NIS Direktifi’nden daha 
geniş bir uygulama alanı öngörülmesi.
Uygulanacak güvenlik önlemleri için bir liste sağlanması.
Önemli bir siber tehdit durumunda, 24 saat içinde ilgili yetkili makama ilk bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmesi.
Temel bilgi ve iletişim teknolojileri için güçlendirilmiş tedarik zinciri siber güvenliğinin sağlanması. Böylece üye dev-
letler, Komisyon ve Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı ile iş birliği içinde temel tedarik zincirlerinin koordineli risk 
değerlendirmelerini yürütebilecektir.
10 milyon Euro veya şirketin toplam küresel yıllık cirosunun %2’sine varan daha yüksek idari para cezalarının dü-
zenlenmesi.

Sonraki Adım Ne Olacak?

NIS2 Direktifi 16 Ocak 2023’te yürürlüğe girdi. Üye devletler ise direktifin yürürlüğe girmesinden itibaren 21 ay içinde 
gerekli önlemleri almakla yükümlü. Bu kapsamda üye devletlerin NIS2 Direktifi hükümlerini ulusal yasalarına dahil etme 
süreci 17 Ekim 2024’te tamamlanmış olacak. 

NIS2 Direktifi’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz (Yalnızca İngilizcesi mevcuttur).

Ocak 2023

ETHTH
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https://cbddo.gov.tr/duyurular/6578/bilgi-ve-iletisim-guvenligi-uyum-ve-denetim-izleme-sistemi-bigdes-devreye-alindi
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0383_EN.pdf
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Dijital Varlıklara İlişkin Özel Hukuk Taslak İlkeleri  
Kamuoyu Görüşüne Açıldı
Uluslararası Özel Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü (UNIDROIT), Dijital Varlıklar Projesi kapsamında Dijital Varlıklara 
İlişkin Özel Hukuk Taslak İlkelerini (Taslak İlkeler) 10 Ocak 2023 tarihinde yayımladı. Taslak İlkeler çalışma grubu tara-
fından 2020-2022 yılları arasında gerçekleştirilen yedi oturumun ardından kabul edildi.

Taslak İlkeler temel olarak yasa koyuculara, hakimlere, uzmanlara ve dijital varlık ekonomisinde yer alan sektör pay-
daşlarına özel hukuk konularında rehberlik etmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Taslak İlkeler; dijital varlığın tanımı, kont-
rolünün önemi, dijital varlıkların devri, velayet ilişkileri, kanunlar ihtilafı, güvenli işlemler, icra ve iflas ile ilgili konularda 
düzenlemeleri içeriyor.

Küresel ekonominin giderek dijitalleştiği bir dünyada, kripto para gibi çeşitli dijital varlıkların birçok sektörde önemli bir 
rol oynadığı yadsınamaz. Bu nedenle Taslak İlkeler, küresel ekonomi ve finansal piyasalar için kritik bir belge niteliğinde.

UNIDROIT yayımladığı Taslak İlkeler’i kamuoyu görüşüne açmış durumda. Böylece, Taslak İlkeler’in dijital varlık işlem-
lerine ilişkin ele aldığı özel hukuk konularını yeterli şekilde düzenleyip düzenlemediğine ilişkin ilgili kişilerden geri bildi-
rim alınması hedefleniyor. Bu kapsamda, görüş ve yorumlar 20 Şubat 2023’e kadar iletilebilir.

Taslak İlkeler’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz (Yalnızca İngilizcesi mevcuttur).

ETHTH

Ocak 2023
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https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2023/01/Draft-Principles-and-Commentary-Public-Consultation.pdf
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