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Yapay Zekâ Çalışma Grubu, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu bünyesinde 2019 yılında 

oluşturulmuştur. Çalışma grubunun odak noktası, yapay zekâ ve robotik teknolojilerin hukuki yansımalarıdır. 

Çalışma grubu, yapay zekâ ve robotik teknolojiler konusunda hukuki görüş bildirmekte ve bu kapsamda İstanbul 

Barosu'nun diğer merkez ve komisyonlarıyla iş birliği içinde çalışmaktadır. Çalışma grubunun diğer bir amacı ise, 

bu alanda yaşanan teknik ve hukuki gelişmeleri hukuk kamuoyuna duyurmaktır. Grup ile ilgili daha fazla bilgi için 

tıklayınız. 
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METAVERSE (META-EVREN) VE YAPAY ZEKÂ 

Doç. Dr. Şebnem Özdemir 

 

Metaverse, üst, öte anlamına gelen meta kelimesi ile evren anlamında gelen universe 

kelimesinin birleşiminden doğmaktadır. Kavram ilk defa Amerikalı yazar Neal Stephenson’ın 

1992 yılında yazdığı “Snow Crash” isimli romanında kullanılmıştır. Stephenson, romanında, 

metaverse’ü (meta-evren) yeni nesil internet olarak konumlandırmıştır. Kapitalizmin hâkim 

olduğu kaotik bir ortamı tasvir eden Snow Crash, okuyucularına meta-evreni (metaverse); bakış 

açılarının kendi gerçekliklerine dönüştüğü, deneyimleme zenginliği oldukça yüksek bir dünya 

olarak sunmaktadır1. 

Meta-evren ile konuşulan alternatif bir dünya/yaşam/evren kurgusu, 2000’li yılların başlarına 

uzanan teknolojik bir geçmişe sahiptir. Kurgusu ve kapsamı itibariyle alternatif evren olarak ilk 

öne çıkan “Second Life (Yeni/Alternatif/İkinci Hayat)” kavramıdır. Linden Lab’ın kurucusu ve 

CEOsu Philip Rosedale tarafından ortaya atılan bu kavram, bir mikro-kozmos (evren) yaratma 

düşüncesine dayanmaktadır. Beta testleri 2002 yılının son çeyreğinde gerçekleşen Second Life, 

Mayıs 2001’de halka açılmıştır2. Second Life ile bireyler; yaşam, seyahat vb. eylemlerinde 

oluşan harcamalar için yine o dünyaya ait dijital objeleri kullanmışlardır. 2003 yılında Second 

Life, ödeme işlemleri için LindeX parasını tanımlanmış ve çeşitli para birimleri karşılığı alış-

satış değerlerini paylaşmıştır. 

 

 

 

 
1 Neal Stephenson, Snow Crash, NewYork: Bantam Books, 1992 (2003 paperback ed.) 
2 M. Rymaszewski, W. J. Au, M. Wallace, C. Winters, C. Ondrejka, & B., B.-C., Second Life: The Official Guide, 

New Jersey: Wiley&Sons, 2007 
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Second Life’da yaşayan yerleşimciler/kullanıcılar3; 

• bilginin üç boyutlu dijital kütüphaneler aracılığıyla toplanması, bilgiye erişim için 

enformasyon alanları (information space) oluşturulması; 

• yeni yerler ve yeni kültürlerin keşfedilmesi, keyifli deneyimler yaşanması; 

• multi medya içeriklerin etkileşimli olarak kontrol edilmesi; 

• gerçek dünya ve sanal dünya ürünlerinin reklamlarının yapılması, alınması ve satılması; 

• farklı alanlara yönelik çoklu oyuncuya imkan tanıyan oyunların oynanması; 

• sosyal becerilerin geliştirilmesi, diğer bireylerle üç boyutlu, bireyselleştirilmiş, 

gerçekçi, animasyonlu avatarlar aracılığıyla iletişim kurulması, sosyalleşilmesi; 

• bu mikro-evrende gerçekleştirilen eğitim, konferans, festival gibi çeşitli etkinliklere 

katılım, topluluklar oluşturulması, destek grupları kurulması gibi farklı deneyimler 

yaşamışlardır. 

Meta-evren kurgusu ile benzer bir ortam sunan Second Life, beklenildiği kadar ilgi 

görmemiştir. Bu durumun temel nedenleri şu şekilde sıralanabilir: 

• Second Life kullanıcılarının, şimdiki kullanıcılara kıyasla “bu evrene özgü yetenek ve 

becerilerin” neler olduğunu keşfedememiş olması, 

• Dijitale özgü “güvenirlik, ölçeklenebilirlik” kavramlarının Second Life’ta 

karşılıklarının henüz oturmamış olması, 

 

 
3 Q. Zhu, T. Wang & Y. jia, Second Life: A New Platform for Education, First IEEE International Symposium on 

Information Technologies and Applications in Education, s. 201-204, IEEE, 2007, 

doi:10.1109/ISITAE.2007.4409270; A. De Lucia, R. Francese, I. Passero, & G. Tortora, Development and 

evaluation of a virtual campus on Second Life: The case of SecondDMI,  Computers & Education, s. 220-233, 

2009, doi:https://doi.org/10.1016/j.compedu.2008.08.001; S. C. Baker, R. K. Wentz & M. M. Woods, Using 

Virtual Worlds in Education: Second Life as an Educational Tool, Teaching of Psychology, s. 59-64, 2009, 

doi:https://doi.org/10.1080/00986280802529079; L. Harris & A. Rae, Social networks: the future of marketing for 

small business, Journal of Business Strategy, s. 24-31, 2009, doi:10.1108/02756660910987581; M. A. Kaplan & 

M. Haenlein, The fairyland of Second Life: Virtual social worlds and how to use them, Business Horizons, s. 563-

572, 2009,  doi:https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.07.002 



 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Yapay Zekâ Çağında Hukuk                                                                                                                                          2022 

• Mobilite ve her an her zaman bağlantıda kalma isteğinin o dönemde günümüzdeki kadar 

baskın olmaması; 

• Sosyo-kültürel hazırbulunuşluğun tamamlanamaması; 

• Dijitalde var olmanın Covid-19 sonrasında içselleştirilmesi. 

Alternatif bir evrende yaşama kurgusunun (Metaverse, Second Life), bir teknoloji ürünü olarak 

sunulmadan çok önceleri sinema filmleri ve çizgi filmler aracılığıyla takdim edildiğini 

söylemek mümkündür. 1968 yılında Stanley Kubrick tarafından yönetilen bilim kurgu filmi, 

2001: A Space Odyssey, bir astronotun farklı gezegenlerindeki deneyimlerini sunarken, bu 

gezegenlerdeki alternatif gerçeklikleri, bireyin kendisinin farklı versiyonları ile bir araya 

gelebilmesini ve gerçekliklerde etkileşime geçilen avatarvari varlıkları işlemektedir. 1985 yılı 

kült Fransız çizgi filmi Clementine’de yürüme engelli kahramanın, Hemera isimli bir varlık 

sayesinde alternatif gerçekliklere seyahat etmesi, geleceğe ve geçmişe gitmesi anlatılmaktadır. 

Açık bir şekilde meta-evren kurgusu barındıran bu çizgi film, fiziksel dünyada engelli bir 

bireyin alternatif bir dünyada engelsiz bir yaşam sürmesi düşüncesini sunmaktadır. 1994 yılında 

yayınlanan Magic Knight Rayearth çizgi film serisinde ise, 8. sınıf öğrencisi üç kız çocuğunun 

alternatif bir gerçekliğe geçmesi, burada fiziksel dünyadan farklı bir biçimde güç sahibi 

olmaları, adeta bilgisayar oyununu andıran bu evrende çeşitli görevler için mücadele etmeleri 

tasvir edilmektedir. Clementine’den farklı olarak Rayearth’te, uzun süre alternatif gerçeklikte 

yaşayan bireyin fiziksel dünyaya döndüğünde oluşan “mutsuz ruh hali”, asıl gerçekliğin yerini 

alan alternatif gerçeklikte yaşama isteği; alternatif bir evrendeki doğrunun, fiziksel evrende 

yanlış olması ile “doğru, yanlış ve kurgu” kavramlarındaki bozulmalar işlenmektedir. 1999 

yılında vizyona giren 13. Kat filminde ise, meta-evrenin tek bir katmandan oluşmayabileceği 

düşüncesi sunulmaktadır. Örneğin, filmde, fiziksel dünya 2024 yılını yaşarken, 1. meta katman 

1990’ların sonunu, 2. meta katman ise 1937 yılını yaşatmaktadır. Filmde farklı katmanlarda, 

farklı rollere bürünen insanın, alternatif gerçeklikler arasında ruhsal bir kayboluş 

yaşayabileceği, neyin gerçek neyin kurgu olduğunu ayıramayabileceği vurgulanmaktadır. 

Benzer şekilde, suç, suçlu ve adalet kavramlarının farklı katmanlarda farklı formlar 
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kazanabileceği görüşü de filmde tasvir edilmektedir. Tüm bu ve benzeri içerikler, bireyi 

düşünsel olarak yeni bir yaşam kurgusu ve fiziksel dünyada yapamadıklarını yapabilme 

ortamına erişim anlamında hazırlamıştır.  

Bu düşüncel değişimle beraber, webin gelişim yolculuğunun da statikten dinamiğe evrildiğini 

görmek mümkündür. Öyle ki 1991’den 2004 yılına kadar geçen süre Web 1.0 olarak kabul 

edilmektedir. Bu dönem; statik web sayfalarını barındıran, içerik üreticiliğinin oldukça kısıtlı 

olduğu durağan ve etkileşimsiz internet dönemidir4. Genel olarak 2004 yılı ile beraber Web 2.0 

döneminin başladığı düşünülmektedir. Bu dönemdeki internet; bir platform olarak, insanları ve 

içerikleri, dinamik web ortamları, sosyal ağlar ve çok çeşitli ürünlerle birbiri ile 

bağlantılandırma görevi üstlenmiştir5. Web 3.0 kavramı, ilk defa Ethereum kurucusu Gavin 

Wood tarafından 2014 yılında ortaya atılmıştır. Wood’un tanımında blokzincir tabanlı 

merkeziyetsiz bir ekosistem vurgusu yer almaktadır6.  

Özetle meta-evren; güvenli, zengin deneyim ve etkileşim beklentisinin bir sonucu olarak 

internetin bir sonraki adımıdır. Nitekim Davis ve diğerleri7 (2009) tarafından meta-evren; 

bireylerin avatarları aracılığıyla birbirleri ve yazılım birimleri/ajanları ile etkileşim kurabildiği, 

gerçek dünyaya ait imge ve olayları barındıran, ancak fiziksel dünyanın sınırlılıklarından azade, 

kapsayıcı bir üç boyutluluk sunan sanal dünyalar şeklinde tanımlanmıştır. İsviçre bilimsel 

çalışma yayın ortamı, MDPI’ya ait ansiklopedi ise kavramı; bir post-gerçeklik, gerçeklik 

sonrası evren olarak tasvir etmektedir8. Bu tanımın detayına inildiğinde, fiziksel gerçeklikle 

 

 
4 G. Cormode, & B. Krishnamurty, Key differences between Web 1.0 and Web 2.0, First Monday, 2008, 

https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2125/1972  
5 T. O'Reilly, What Is Web 2.0, O'Reilly, 30.11.2005, https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-

20.html; W. Hosch, Encyclopedia Britannica, Web 2.0, Encyclopedia Britannica, 07.09.2017 
6 D. Nield, Gizmodo, What Is Web3 and Why Should You Care?, 13.12.2021, https://gizmodo.com/what-is-web-

3-and-why-should-you-care-1848204799  
7 A. Davis, J. Murphy, D. Owens, D. Khazanchi & I. Zigurs, Avatars, People, and Virtual Worlds: Foundations 

for Research in Metaverses, Journal of the Association for Information Systems, s. 90-117, 2009 
8 Mystakidis, 2022 

https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2125/1972
https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
https://gizmodo.com/what-is-web-3-and-why-should-you-care-1848204799
https://gizmodo.com/what-is-web-3-and-why-should-you-care-1848204799
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dijital sanallığın birleştiği, sürekli ve kalıcı, çok kullanıcılı bir ortamın tarif edildiği 

görülmektedir.  

Bu şekildeki bir meta-evren kurgusu için donanımdan ekonomik öğelere kadar farklı pek çok 

katmanın birbiri üstüne inşa edilmesi gerekmektedir. 5G ve üzeri bağlantılar, bulut sistemler ve 

grafik kartı başta olmak üzere bilgisayar gücü, meta-evrenin altyapı tarafını oluşturmaktadır. 

Altyapı katmanından sonra insan ara-yüz katmanı gelmektedir. Bu katman bireyin meta-evren 

ile etkileşim kurması için gerekli teknolojileri (mobil, haptik, giyilebilir cihazlar vb) 

barındırmaktadır. Bu katmanın hemen üstünde ise merkeziyetsizlik katmanı yer almaktadır9. 

Katman; mikro servisleri, yapay zekâ ajanlarını, blokzinciri ve uç bilişim (edge computing) 

yapılarını içermektedir. Sonraki katman ise uzamsal bilişim/hesaplama katmanıdır10. Bireylerin 

dahil oldukları meta-evren bu katmanla vücut bulmaktadır; üç boyutlu geliştirme motorları, 

AR/VR/XR gibi farklı gerçeklik türleri ve mekânsal tasarımlar bu katmanın öğeleridir11. İlk 

dört katman yoğun teknik kısmı ifade ederken, sonraki üç katman; ekonomi oluşturulması, 

keşfetme, deneyim oluşturma gibi teknik ve sosyal boyutu bir araya getiren katmanlardır. 

Böylesi bir evren tasarımında blokzincir ve merkeziyetsiz altyapı fikri ön plana çıkmaktadır12. 

Çünkü gerek evrenin kurgusunda gerek o evrende değer üretme ve değer takası sürecinde hem 

güvenilir hem de transfer edilebilir bir yöntemler kümesine ihtiyaç vardır. Elbette Facebook 

(Meta) kendi meta-evreninde merkezi bir yapı olarak hareket ederken, devlet ve devlete ait 

regülasyonlardan da bağımsız davranabilmesi ile de merkeziyetsizlik barındıracaktır. Ancak 

 

 
9 J. Radoff, The Metaverse Value-Chain, Medium, 07.04.2021, https://medium.com/building-the-metaverse/the-

metaverse-value-chain-afcf9e09e3a7  
10 D. Muse, Understanding the 7 Layers of the Metaverse, Venturebeat, 26.01.2022,  

https://venturebeat.com/2022/01/26/understanding-the-7-layers-of-the-metaverse/  
11 HoloNext, Metaverse 101: Understanding the Seven Layers of the Metaverse, HoloNext, 02.03.2022, 

https://holonext.com/metaverse-101-understanding-the-seven-layers/  
12 T. Gadekallu, T. Huynh-The, W. Wang, G. Yenduri, P. Ranaweera, Q. Pham, M. Liyanage, Blockchain for the 

Metaverse: A Review. Cornell University, 18.03.2022, https://arxiv.org/abs/2203.09738  

https://medium.com/building-the-metaverse/the-metaverse-value-chain-afcf9e09e3a7
https://medium.com/building-the-metaverse/the-metaverse-value-chain-afcf9e09e3a7
https://venturebeat.com/2022/01/26/understanding-the-7-layers-of-the-metaverse/
https://holonext.com/metaverse-101-understanding-the-seven-layers/
https://arxiv.org/abs/2203.09738
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şirket temelli bir meta-evrendeki böylesi bir merkeziyetsizlik beklentisi, kimlik ve veri 

güvenliği, kişisel haklar söz konusu olduğunda tartışmalıdır. 

Bir meta-evrenin zengin bir deneyim sunduğu kadar, o evrende üretilen exabytelarca verinin 

güvenliği, korunması ve yetkisiz kullanım durumlarına karşı güçlü bir güvenlik sağlaması 

gereklidir13. Merkeziyetçi anlayışta devlet bu ve benzeri durumları çeşitli veri koruma kanunları 

ile kontrol altına alırken, vatandaşlarına hak arama ve mağduriyetin giderilmesi imkânı 

vermektedir. Bir meta-evrenin sakinleri farklı kanunlara tabi farklı ülkelerden bireyler 

olabildiği gibi, o meta-evrenin herhangi bir devlet çatısı altında hareket etmeyişi, mağduriyet 

ve hak olgularını da belirsizleştirmektedir. Bu noktada meta-evrene hükmeden şirket bir 

merkezi yapı gibi davranabilir, ticari kuralları, para birimini, değer değiş-tokuşunu yeniden ve 

kendi istediği biçimde tanımlayabilir. Bu durum, o evrende, sosyalleşme ve iş süreçlerini 

avatarı yoluyla sürdüren bireyi, markasını o evrene taşıyan şirketi, o evrende bir marka haline 

gelen girişimi, topluluk hareketini o evrende devam ettirmeyi seçen sosyal grupları, yine o 

evrende avatarlar aracılığı ile oluşturulan sosyal grupları ve tüm bu varlıkların fiziksel 

dünyadaki yapılarını-bağlantılarını etkileyecektir. Şekil 1’de bireyin bir ya da birden fazla 

avatar oluşturması ile farklı meta-evrenlerdeki etkileşim noktaları verilmektedir. 

 

 
13 R. Di Pietro & S. Cresci, Metaverse: Security and Privacy Issues, Third IEEE International Conference on Trust, 

Privacy and Security in Intelligent Systems and Applications (TPS-ISA), s. 281-288, Atlanta: IEEE, 2021, 

doi:10.1109/TPSISA52974.2021.00032; Y. Wang, Z. Su, N. Zhang,  D. Liu, R. T. L. H. Xing & X. Shen, A Survey 

on Metaverse: Fundamentals, Security, and Privacy, Cornell University, 05.03.2022, 

doi:https://arxiv.org/abs/2203.02662 
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Şekil 1. Bireyin meta-evrenlerdeki etkileşim noktaları 

Şekil 1’de görüldüğü üzere, birden fazla avatara sahip birey (meta-birey), fiziksel dünyaya 

benzer varlıklarla etkileşime geçebileceği gibi, makinelerle (yapay zekâ) de farklı bir bağlantı 

kurma imkânı kazanacaktır, kazanmalıdır. 

Günümüzdeki tüm yapay zekâ uygulamaları yapay dar zekâ kapsamındadır. Bu türdeki yapay 

zekânın gelişim süreçlerinde, kaliteli hale getirilmiş veri oldukça kritiktir. Verinin kaynağı, 

toplanma biçimi, süresi gibi konular; makinanın (yapay zekânın) çoğu zaman tekil bir görevi 

performanslı şekilde öğrenmesine neden olurken, insan gibi kaotik bir sistemi anlamada, 

öğrenmede ve tahmin etmede önemli sınırlıklar yaratmaktadırlar.  

Kimi zaman da bir göreve/duruma/olaya karşı veri üretiliyor olmasına karşın, o veri makinenin 

işleyebileceği formu hiç kazanmamaktadır. Bu da yapay zekânın bazı olay ve durumları 

öğrenmesi için gerekli olan verinin hiçbir zaman kayıt altına alınmaması, dolayısıyla makinenin 

bu olay ve durumu öğrenememesi demektir. Her ne kadar sosyal ağların çıkışıyla beraber, 

veriye erişim, üretim, derleme süreçlerinde önemli bir aşama kaydedilmişse de bir sosyal ağın 

iki boyutlu etkileşim sunuyor olması önemli bir kısıttır. Çünkü insan, üç boyutlu bir canlı olarak 

iki boyutlu sosyal medyanın ötesinde de veri üretmektedir. Normal şartlar altında bireye dair 

360 derecelik veri toplamak için, bir şehri, dronların dolaştığı sensörler ve kameralar aracılığı 
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ile takip edilen bir fanusa çevirmek gerekir. Yasal olmadığı gibi mali açıdan da mümkün 

olmayan bu durum, kapsamlı veriye erişimi de imkansızlaştırmaktadır. Ek olarak, gözlem 

altında olan bireyin kendi gerçek verisini de ne kadar ortaya koyabileceği tartışmalıdır. O halde, 

burada ihtiyaç duyulan; bireyi yeni bir evren kurgusu ile tanıştırmak, bu evrende kendini ifade 

etmesi ve deneyim zenginliği yaşamasını sağlamaktır. Eğlendiği ve etkileşim kurduğuna inanan 

her birey, veri üretme, paylaşma ve etiketlemede cömert olacaktır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, her meta-evren canlı bir veri deposudur. Verinin anlık olarak dijitalde 

üretilmesi, saklanması; giyilebilir cihazlarla biyolojik verilerin de dijitalleşmesi, yapay zekânın 

tüm alt çalışma alanlarını da etkileyecektir. Şekil 2’de yapay zekânın temel çalışma alanları 

verilmektedir. 

 

Şekil 2. Yapay Zekânın Alt Çalışma Alanları 

Bir yapay zekâ uygulaması geliştirirken, makine, dört temel prensiple öğrenmektedir. Bunlar; 

danışmanlı/denetimli/gözetimli (supervised), yarı-danışmanlı/yarı-denetimli/yarı-gözetimli 

(semi-supervised), danışmansız/ denetimsiz/ gözetimsiz (unsupervised) ve pekiştirmeli 

(reinforcement) öğrenmedir. İlk üç yöntemde veri ana hareket noktasıdır, hatta ilk ikisinde 
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doğru etiketlenmiş veri son derece kritiktir. Son yöntem olan pekiştirmeli öğrenme, diğer üç 

yöntem kadar veriye ihtiyaç duymazken, amaç fonksiyonun tanımlanış biçimine göre 

şekillenmektedir. Şekil 1’de verilen yöntemlerde ağırlıklı olarak bu öğrenme biçimlerinden 

faydalanılmaktadır. 

Önemli bir araştırma alanı olan doğal dil işleme ve konuşma tarafında, fiziksel dünyada 

bireylerden toplanan veriler, ses ve metin temelli uygulamalardan elde edilmektedir 

(mesajlaşma sistemleri, sesli asistanlar vb.). Bu sistemlerde, salt metinden ilerlendiğinde, metin 

ve metinle verilmek istenen duygu arasında farklılıklar oluşabildiği bilinmektedir. Birey, pozitif 

kelimelerden oluşan bir yorum yazarken aslında şiddetli negatif duygularını ortaya 

koyabilmektedir. Görülen ve hissedilen arasındaki bu zıtlığa ek olarak, dilin yöresel 

farklılıklarla kullanılması da makinenin konuşma ve dili anlamasında önemli zorlukları temsil 

etmektedir. Meta-evrende klavyelerden bağımsız olarak ses, işaret ya da seçimleri gösteren 

hareketlerle etkileşime giren bireyin, giyilebilir cihazlar aracılığıyla biyolojik verisinin de 

toplanması mümkün olduğundan, ifade edilenin gerçek anlamı, gerçek duygunun tespiti daha 

kolay bir problem haline dönüşebilecektir. 

Bir diğer önemli alan olan bilgisayarlı görü çalışmalarında, makinenin tıpkı insan gözü gibi, 

nesneyi, olayı, durumu anlayabilmesi/tespit etmesi hedeflenmektedir. Bu çalışma alanında en 

basit problemler için bile yüksek miktarlarda doğru etiketlenmiş veriye/görsele ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bir arabanın araba olduğunu en doğru etiketleyebilecek varlık insandır, ancak 

makinenin her şeyi öğrenmesi için insanın sürekli ve gönüllü etiketleme yapması mümkün 

değildir. Bu nedenle etiketli veri, günümüz dünyasının önemli bir kazanç kaynağıdır. Manuel 

veya makine temelli etiket üretme hizmeti veren startuplar bulunmaktadır. Meta-evren; etiketli 

verinin oyunlar aracılığıyla oluşturulmasını sağlayabileceği gibi, eğlenme ve daha iyi bir 

deneyim vaadi ile anlık ve çok daha kaliteli etiketli veri üretme olanağı sunacaktır. 

Yapay zekâ dünyasında 1980 yılından beri gündemde olan uzman sistemler; bir uzmanın kritik 

bir alanda karar verme biçiminin modellenmesini kapsamaktadır.  Böylesi bir makineyi inşa 
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ederken karar vermeyi etkileyen değişkenleri uzmanlar ile yapılan görüşmeler, gözlemler ve 

ölçümlemelerle toplamak mümkündür. Ancak bazen uzmanın bile farkında olmadığı, örtük 

değişkenler olabilir. Meta-evrende gerçek dünyadaki gibi çalıştığına, ürettiğine inanan 

bireyden, bireyin söylemlerinden bağımsız olarak uzmanlığına dair keşfedilmeyen 

değişkenlerin tespit edilmesi mümkündür. Özellikle sezgisel karar verme tarafında yeterli 

miktarlarda toplanacak kapsamlı meta-evren verisi, bu karar türünün doğasını anlamaya 

yardımcı olacaktır. Sezgisel karar vermenin doğası anlamlandırılabilirse, yapay dar zekâdan, 

insan seviyesinde düşünebilen bir yapay zekâ geliştirmeye geçilmesi mümkün olacaktır. 
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BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE METAVERSE 

Av. Cemal Araalan 

 

Bu kısımda kısaca blokzincir teknolojisi ve temel özellikleri ile Metaverse’e ve her iki 

teknolojik olgunun birbiri ile olan ilişkisine ilişkin hukuksal ve teknik birtakım açıklamalara 

yer verilecektir.  

1. Blokzincir Teknolojisi ve Temel Özellikleri  

En basit şekliyle, internet nasıl global anlamda bilgi paylaşımına imkân verdi ise, blokzincirin 

de global anlamda bir değer paylaşımına imkân verdiği belirtilebilir14. Özellikle kamuoyunda 

bu teknolojinin yıkıcı etkisinden bahsedilmesinin en büyük sebeplerinden birisinin, 

blokzincirin, devlet gibi bazı merkezi karar alma birimlerine ve aracılara ihtiyaç olmaksızın 

iktisadi açıdan değeri olan bir varlığın bireyler arasında transfer edilmesine olanak sağlaması 

olduğu düşünülmektedir15. 

Blokzincir kavramı, Satoshi Nakamato isimli kimliği bilinmeyen kişi/kişilerce 2008 yılında bir 

makalede internete ek bir altyapı olarak ortaya atılmıştır16. Ancak, sonraki süreçte, blokzincir 

teknolojisi, başta Bitcoin ve daha sonraki süreçlerde farklı altcoinlerin de yaygınlık kazanması 

 

 
14 Gülçin Büyüközkan Feyzioğlu, “Teknolojide Yeni Çağın Başlangıcı: Blokzincir”, Gelişen Teknolojiler ve 

Hukuk I: Blokzincir (Eds. Eylem Aksoy Retornaz/Osman Gazi Güçlütürk), On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, 

İstanbul, 2020, s. 1.  
15 Blokzincir teknolojisinin ortaya çıkış felsefesi açısından bireylerin özgürlüklerinin hızla elinden kaydığının fark 

edilmesi neticesinde Cyherpunk adı verilen bir grup tarafından özellikle bireylerin hayatına fark edilmeksizin 

girerek kişilere ait bilgilere el konulması nedeniyle ortada devletler gibi herhangi bir merkezi güç olmaksızın gayri 

merkezi yapıların kurulması noktasında kriptolojik yöntemlerin kullanılmasını tercih eden bir grubun etkisinin ve 

ABD’de 2008 yılında yaşanan Mortgage krizinin etkileri olduğundan bahsedilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi 

için bkz. Turan Sert, “Sorularla DeFi Merkeziyetsiz Finans”, Tefrika Yayıncılık, İstanbul, 2022, s. 10 vd.  
16 Satoshi Nakamato, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. İlgili makalenin orijnal İngilizce metnine 

ulaşmak için bkz. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, Erişim Tarihi: 17.04.2022. 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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ile tüm dünyada başta finans sektörü olmak üzere geleneksel ödeme sistemlerinden farklı bir 

yaklaşım benimsenmesine sebebiyet vermiştir17. 

Blokzincir, en yalın haliyle, sürekli şekilde yeni birtakım işlemlerin bloklar şeklinde zincirleme 

olarak eklenmesi sonucunda dağıtık bir veri tabanında tüm verilerin kaydedildiği bir teknolojik 

olgu olarak tanımlanabilir18. 

Kısaca, blokzincirin bazı temel özellikleri şunlardır19: 

• Blokzincirde, merkezi olarak tutulan veri tabanlarının aksine, tek bir kişi veya kurum 

tarafından değil, eşler arasında tutulan ağlarda veriler saklanır. Dolayısıyla, blokzincirin 

en karakteristik özelliklerinden birisi, verilerin, merkezi olmayan, dağıtık bir veri tabanı 

üzerinde saklanmasıdır20. 

• Blokzincirde verilerin doğru şekilde kaydedilebilmesinin güvencesini sağlamak 

amacıyla, blokzincir temelli birtakım mutabakat mekanizmaları öngörülmüştür21. Başka 

bir ifade ile, blokzincir üzerinde gerçekleştirilen bir işlemin güvencesine ilişkin olarak, 

sisteme dahil olan kişilerin hangi mutabakat mekanizması üzerinden anlaşma 

sağladıkları ve bu kişilerin işleme onay verdiklerinin bilinmesi son derece önemlidir. 

• Blokzincir teknolojisinin bir diğer önemli özelliğinin, değişmezliği ve geri alınamazlığı 

olduğu belirtilebilir. Bunun anlamı şudur; blokzincir veri tabanında kaydedilen tüm 

 

 
17 Blokzincir teknolojisinin farklı kullanım alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Gökhan Ünal/Çelebi Uluyol, 

“Blok Zinciri Teknolojisi”, Bilişim Teknolojileri Dergisi, C: 13, S: 2, 2020, s. 170 vd.  
18 Büyüközkan Feyzioğlu, s. 2. 
19 Blokzincir teknolojisinin temel özellikleri konusunda farklı birtakım ayrıntılı değerlendirmeler için bkz. 

Büyüközkan Feyzioğlu, s. 4 vd.; Pınar Çağlayan Aksoy, “Akıllı Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları”, 

On İki Levha Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul, 2021, s. 20  

vd.; Fatih Bilgili/Fatih Cengil, “Blockchain ve Kripto Para Hukuku”, Dora Basım, 1. Baskı, 2019, s. 37 vd.; Ece 

Su Üstün, “TBK Kapsamında Geleneksel Sözleşmeler İle Mukayeseli Olarak Akıllı Sözleşmeler Blokzincir 

Teknolojisi”, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021, s. 27 vd.  
20 Çağlayan Aksoy, s. 20; Üstün, s. 27.  
21 Çağlayan Aksoy, s. 24, Mete Tevetoğlu, “Hukuki Yönleriyle Kripto Varlıklar ve Kripto Varlıkların İlk Arzı”, 

Aristo, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul, 2021, s. 14. 
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veriler sisteme bağlanan tüm bilgisayarlar neticesinde katılımcılar nezdinde kayıt altına 

alınıp şifrelenerek saklandığı için, buradaki verilerin silinemez olduğu kabul 

edilmektedir22. 

• Blokzincir teknolojisi, dijital ve senkronize bir sistemdir. Burada kaydedilen verilerin 

tamamı ağda senkron şeklinde dağıtık defter kaydı olarak görülebilir. 

• Blokzincir teknolojisinde kriptografik imza yöntemi kullanılır23. Bir kullanıcının 

blokzincir üzerinde işlem gerçekleştirebilmesi için bir dijital imzaya ihtiyaç vardır. Bu 

imza, özel anahtar ve genel anahtar olmak üzere çift anahtar sistemine dayanır. Kısaca 

belirtmek gerekir ise, özel anahtar, kullanıcılara kripto varlıklara erişme imkânı tanıyan 

ve o kullanıcıya özgülenen bir şifre gibi düşünülebilir. Blokzincirde bir işlemin 

gerçekleştirebilmesi, o işlemin özel anahtar ile imzalanarak alıcının adresine 

gönderilmesi ile mümkün hale gelmektedir. Açık anahtar ise, genelde bankalardaki 

IBAN numarasına benzer şekilde, aleni olarak görülen benzersiz sayı dizisinden 

meydana gelir. Açık anahtarı ağ katılımcıları sadece açık sayı olarak görür; ancak, 

alıcının işlemi gerçekleştirebilmesi, gönderen tarafından iletilen özel anahtarın 

kullanılması ile gerçekleşir24. 

 

 
22 Üstün, s. 29. 
23 Tevetoğlu, s. 13 
24 Blokzincir teknolojisinde taraflar arasında gerçekleştirilen işlemler bakımından katılımcıların özel anahtar 

(private key) ve açık anahtar (public key) olmak üzere iki çeşit anahtarı söz konusu olmakta olup, SHA (Secure 

Hash Algorithm) denilen ve bir verinin, mesajın veya belgenin özgünlüğünü kanıtlamak için sabit uzunlukta bir 

çıktı yaratan özel birtakım algoritmalar kullanılmaktadır. Bu konuda kapsamlı bir değerlendirme için bkz. Vedat 

Güven/Erkin Şahinöz, “Blokzincir Kripto Paralar Bitcoin Satoshi Dünyayı Değiştiriyor”, Kronik Yayınları, 7. 

Baskı, İstanbul, s. 45. 
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Görüldüğü üzere, blokzincir teknolojisi, dağıtık veri tabanı25, kriptografi26 ve farklı mutabakat 

sistemlerinin27 kullanıldığı karma ve bütüncül bir teknolojiyi ifade eder28. 

2. Metaverse Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi ve Özellikleri  

Metaverse kavramı ilk kez Neal Stephenson'ın 1992 yılında yayımladığı bilimkurgu romanı 

Snow Crash29'te ortaya çıkmıştır. Metaverse kavramı, kurgusal bir dünyayı nitelemiştir30. 

Metaverse Türkçe’de sanal evren şeklinde ifade edilebilecek bir kavram olup, bireylerin 

alışılagelmiş kişisel bilgisayarlarının yanı sıra özellikle sanal gerçeklik (virtual reality) ve 

artırılmış gerçeklik (augmented reality) cihazları aracılığıyla kalıcı çevrimiçi 3 boyutlu (3D) 

sanal ortamları destekleyen, internetin varsayımsal bir yinelemesi olarak ifade edilmiştir31 

Metaverse, bilgisayarlar, Android cihazlar ve 3D cihazlar sayesinde insanın bilişsel olarak 

yapay bir fiziksel ortama dâhil olmasını sağlamaktadır32. 

Blokzincir teknolojisinin Metaverse açısından en çarpıcı yönlerinden birisi, aracılar olmaksızın 

güvenli bir sistem önermesidir. Bu sistemde, devlet veya başka aracıların güven sağlamasına 

gerek duyulmaksızın global anlamda değer paylaşımına olanak sağlanmıştır. Metaverse’ün 

ödeme vasıtası, blokzincirdeki kripto varlıklardır. 

 

 
25 Dağıtık veri tabanı, basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, herhangi bir aracıya ihtiyaç duyulmaksızın bir verinin 

iki taraf arasında doğrudan değiş tokuşunu mümkün kılan teknolojiyi ifade etmektedir. Bkz. Güven/Şahinöz, s. 44. 
26 Güven/Şahinöz, s. 45 vd.  
27 Blokzincir teknolojisinde gerçekleştirilen işlemlerin kullanıcı talebi ile başlamasından itibaren sistemin 

çoğunluğu tarafından onaylanması öngörüldüğünden, bu konuda emek ispatı (“Proof of Work” veya “PoW”) veya 

hisse ispatı (“Proof of Stake” veya “PoS”) gibi farklı mutabakat sistemleri söz konusudur. Bu konuda ayrıntılı bir 

değerlendirme için bkz. Tevetoğlu, s. 17 vd.  
28 Güven/Şahinöz, s. 44 vd.  
29 Neal Stephenson, “Snow Crash”, Penguen Random House LLC, New York, 1992. 
30 Selin Arapkirli, “Neal Stephenson’ın Snow Crash Romanı Geleceği Şekillendiriyor”, Bilimkurgukulübü, 

29.12.2021, https://www.bilimkurgukulubu.com/edebiyat/edebiyat-uzerine/neal-stephensonin-snow-crash-

romani-gelecegi-sekillendiriyor, Erişim Tarihi: 17.04.2022. 
31 Nedir. Kim, Metaverse, https://hakkinda-bilgi.nedir.kim/metaverse/, Erişim Tarihi: 21.06.2022. 
32 Metaverse, Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Metaverse, Erişim Tarihi: 17.04.2022. 

https://www.bilimkurgukulubu.com/edebiyat/edebiyat-uzerine/neal-stephensonin-snow-crash-romani-gelecegi-sekillendiriyor
https://www.bilimkurgukulubu.com/edebiyat/edebiyat-uzerine/neal-stephensonin-snow-crash-romani-gelecegi-sekillendiriyor
https://hakkinda-bilgi.nedir.kim/metaverse/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Metaverse
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Metaverse, düşünüldüğü gibi sanal bir evrenden ziyade, aslında bir zamandır. Dördüncü 

boyutun zaman olduğu düşünüldüğünde, dijital evrende geçirilen zamanın değeri, 

Metaverse’ün değerini teşkil edecektir. 

Günümüzde en önemli Metaverse yatırımcılardan birisinin adını “Meta” olarak değiştiren 

Facebook olduğu görülmektedir33. Kamuoyuna yansıyan haberlerden de görüldüğü üzere, 

Facebook bu konuda özellikle sanal gerçeklik cihazları üzerinde çalışan Oculus şirketini satın 

almış34 ve Microsoft gibi önemli bazı yazılım şirketleri ile iş birliği anlaşmaları da 

imzalamıştır35.   Ayrıca Roblox isimli oyun platformu olan şirketin de bu alanda AR-GE 

yatırımları gerçekleştirdiği de farklı haberlere konu olmuştur36. 

Metaverse teknolojisinin gelişimi ile beraber aşağıda Gartner şirketinin raporunda da dikkat 

çekildiği üzere, gelecekte bireylerin sanal alışveriş, sanal ortamda kafede zaman geçirme gibi 

farklı aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri öngörülmektedir. Özellikle Metaverse konusunda 

sanal ortamda gerçekleştirilen ve dikkat çeken en önemli etkinliklerden birisi de 2020 yılında 

ünlü rap sanatçısı Travis Scott’un Fortnite platformu içerisinde Metaverse ortamında sanal bir 

konser düzenlenmesi olmuştur37. 

Metaverse teknolojileri, yaygınlaşma noktasında halen erken bir aşamadadır; bu nedenle bu 

teknolojiye yapılacak yatırımlarda dikkatli davranılması gerekmektedir. 

 

 
33 BBC News. Metaverse nedir, teknoloji şirketleri neden bu kadar çok yatırım yapıyor? 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58960465, Erişim Tarihi: 22.08.2022. 
34 Gen Medya, Metaverse arsa nasıl alınır? 2022 Metaverse üzerinden sanal arsa almak ne kadar, kaç TL, kaç 

dolar? Metaverse arsa hangi platformdan alınabilir? https://www.genmedya.com/metaverse-arsa-nasil-alinir-

2022-metaverse-uzerinden-sanal-arsa-almak-ne-kadar-kac-tl-kac-dolar-metaverse-arsa-hangi-platformdan-

alinabilir/, Erişim Tarihi: 21.06.2022. 
35 Can Mumay. Yazılı, görsel, sanal gerçeklik... İnternetin üçüncü aşaması metaverse ne? 

https://haberglobal.com.tr/teknoloji/metaverse-ne-neden-ilk-buyuk-yatirimi-facebook-yapiyor-141070, Erişim 

Tarihi: 21.06.2022. 
36 Arena. Metaverse Nedir? https://www.arena.com.tr/kesfet/makaleler/metaverse-nedir, Erişim Tarihi: 

21.06.2022. 
37 Paul Tassi. Fortnite’s Travis Scott Concert Was A Stunning Spectacle And A Glimpse At The Metaverse. 

https://www.forbes.com/sites/paultassi/2020/04/23/fortnites-travis-scott-concert-was-a-stunning-spectacle-and-a-

glimpse-at-the-metaverse/?sh=193f69c92e1f, Erişim Tarihi: 18.04.2022. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58960465
https://www.genmedya.com/metaverse-arsa-nasil-alinir-2022-metaverse-uzerinden-sanal-arsa-almak-ne-kadar-kac-tl-kac-dolar-metaverse-arsa-hangi-platformdan-alinabilir/
https://www.genmedya.com/metaverse-arsa-nasil-alinir-2022-metaverse-uzerinden-sanal-arsa-almak-ne-kadar-kac-tl-kac-dolar-metaverse-arsa-hangi-platformdan-alinabilir/
https://www.genmedya.com/metaverse-arsa-nasil-alinir-2022-metaverse-uzerinden-sanal-arsa-almak-ne-kadar-kac-tl-kac-dolar-metaverse-arsa-hangi-platformdan-alinabilir/
https://haberglobal.com.tr/teknoloji/metaverse-ne-neden-ilk-buyuk-yatirimi-facebook-yapiyor-141070
https://www.arena.com.tr/kesfet/makaleler/metaverse-nedir
https://www.forbes.com/sites/paultassi/2020/04/23/fortnites-travis-scott-concert-was-a-stunning-spectacle-and-a-glimpse-at-the-metaverse/?sh=193f69c92e1f
https://www.forbes.com/sites/paultassi/2020/04/23/fortnites-travis-scott-concert-was-a-stunning-spectacle-and-a-glimpse-at-the-metaverse/?sh=193f69c92e1f
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Gartner şirketi tarafından 28.01.2022 tarihinde yayınlanan raporda38, Metaverse ile ilgili çarpıcı 

birtakım bulgulara yer verilmiştir: 

• Rapora göre, bu teknolojinin benimsenmesi açısından yeni başlayan bu sürecin tam 

anlamıyla benimsenmesi kısa zamanda gerçekleşebilecek bir olgu olmamakla beraber, 

zaman içerisinde kademe kademe bir ilerleme söz konusu olacaktır.  

• Raporun çarpıcı bir yönü, Gartner şirketine göre 2026 yılına kadar insanların en az 

%25’inin iş, alışveriş, eğitim, sosyal medya ve/veya eğlence için Metaverse ’te günde en 

az bir saat geçirmesinin beklenmesidir.  

• Metaverse’ün işlerlik kazanabilmesi açısından birden fazla teknoloji ve trendin 

kombinasyonu gereklidir. Bunlardan bazıları, artırılmış gerçeklik (AR)39, esnek çalışma 

stilleri, başa takılan ekranlar (HMD'ler), AR bulutu (AR Cloud), Nesnelerin İnterneti 

(IoT), 5G, yapay zekâ ve farklı uzamsal teknolojilerdir. 

• Temel Metaverse’te dijital arazi satın almak ve sanal evler inşa etmek, sanal bir sosyal 

deneyime katılmak, sürükleyici ticaret yoluyla sanal alışveriş merkezlerinde alışveriş 

yapmak, sürükleyici öğrenme deneyimi için sanal sınıfları kullanmak, dijital sanat, 

koleksiyon ve varlık satın almak (NFT'ler) gibi aktiviteleri gerçekleştirmenin mümkün 

olduğuna dikkat çekilmiştir. 

 

 

 

 
38 Ashutosh Gupta. What is a Metaverse?  https://www.gartner.com/en/articles/what-is-a-metaverse, Erişim Tarihi: 

18.04.2022. 
39 Artırılmış gerçeklik (augmented reality), gerçek dünyadaki gözlemlenen çevrenin, bilgisayar tarafından 

üretildiği şekliyle ses, görüntü, graifik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirildiği canlı veya dolaylı 

fiziksel görünümü anlamına gelmektedir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Art%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F_ger%C3%A7eklik, Erişim Tarihi: 

18.04.2022. 

https://www.gartner.com/en/articles/what-is-a-metaverse
https://tr.wikipedia.org/wiki/Art%25C4%25B1r%25C4%25B1lm%25C4%25B1%25C5%259F_ger%25C3%25A7eklik
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3. Blokzincir Teknolojisi ve Metaverse Arasındaki İlişki 

Bu kısımda öncelikle her iki teknolojik olgunun kısaca kesiştiği bazı dikkat çeken olgulara 

değinilecektir. 

İlk olarak, Metaverse teknolojisindeki avatarlar halihazırda bazı platformlar tarafından 

blokzincir teknolojisinin bir ürünü olan NFT (Non-Fungible Token) formatında 

yaratılmaktadır40. Bu bakımından, NFT kavramının kısaca irdelenmesinde fayda 

görülmektedir. NFT, özellikle blokzincir teknolojisinin bir ürünü olarak son zamanlarda 

popüler hale gelmiş bir kavramdır. Son zamanlarda sıklıkla sanat eserleri ile birlikte anılan bu 

kavram incelendiğinde; İngilizce’deki “non-fungible41 tokens” kavramı, Türkçe’ye “gayri misli 

token”, başka bir deyişle, “karşılığı olmayan token” olarak tercüme edilebilir. NFT’ler klasik 

anlamda token’lardan farklı şekilde fikir ve sanat eserlerinde görülen teklik ve özgünlük 

olgularının teknolojik olarak farklı bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır42. NFT’lerin 

genel itibariyle Ethereum ve diğer yeni nesil blokzincirler üzerinde farklı versiyonlarının 

geliştirilebilmesi mümkündür43. Basit bir şekilde ifade edilmek istenirse, genelde NFT’ler 

Ethereum’un ERC 720 Token Standardı ile gayri misli nitelik taşıyan bir dijital varlık olarak 

 

 
40 Avatarları NFT şeklinde yaratan bazı Metaverse platformlarına örnek olarak CloneX, Vox, Fluf World, 

Metakrew, Crypto Avatars, Meebits, Genies, Deadfellas, Visitors of Imma Degen gösterilebilir. Bu konuda detaylı 

bilgi için bkz. https://bitscrunch.com/blogs/cool-nft-avatars-for-the-

metaverse#:~:text=What%20are%20NFT%20Avatars%3F,that%20anyone%20can%20draw%20out, Erişim 

Tarihi: 21.06.2022. 
41 NFT ile diğer token’ların ayrımı bakımından blokzincir teknolojisindeki İngilizce’de “fungibility” olarak 

yabancı literatürde geçen ve Türkçe’ye “ikame edilebilirlik” olarak tercüme edilebilecek olgunun bilinmesi 

gereklidir. Buna göre, ikame edilebilirlik (fungibility) kavramı, Ethereum ve Bitcoin gibi ödeme token’ları 

bakımından bir token’ın içerik itibariyle aynen diğer aynı nitelikteki token’lar ile ikame edilebilir nitelikte 

olmasına işaret etmektedir. Dolayısıyla, “fungible tokens” olarak bilinen ikame edilebilir token’ların diğer benzer 

ve aynı varlıklarla iktisadi açıdan ikame edilebilir, değiştirilebilir ve hatta farklı bir para birimine çevrilebilir 

olduğu ifade edilmektedir. Bu konuda detaylı bir değerlendirme için bkz. Pınar Çağlayan Aksoy/Zehra Özkan 

Üner, “NFTs and copyright: challenges and opportunities”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2021, 

Vol. 16, No: 10, s. 1117. 
42 Tevetoğlu, s. 74.  
43 Mete Tevetoğlu, “NFT’nin Gündeme Taşıdığı Hukuki Sorunlar”, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu 

Yapay Zekâ Çalışma Grubu, Yapay Zekâ Çağında Hukuk, s. 9; 

https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/komisyonlar/yzcg/2022subatbulten.pdf, Erişim Tarihi: 18.04.2022.   

https://bitscrunch.com/blogs/cool-nft-avatars-for-the-metaverse%23:~:text=What%2520are%2520NFT%2520Avatars%253F,that%2520anyone%2520can%2520draw%2520out
https://bitscrunch.com/blogs/cool-nft-avatars-for-the-metaverse%23:~:text=What%2520are%2520NFT%2520Avatars%253F,that%2520anyone%2520can%2520draw%2520out
https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/komisyonlar/yzcg/2022subatbulten.pdf
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yaratılır44. NFT yaratma işlemi “minting”45 olarak adlandırılmakta olup, minting faaliyeti, 

herhangi bir varlıkla özdeşleşen dijital kopyanın blokzincir ağı üzerinde silinemez şekilde 

kaydının oluşturulması ve bu kaydın kripto para cüzdanlarında saklanması faaliyetini ifade 

eder46. Böylelikle NFT sahibine özellikle gayri merkezi bir blokzincir ağında mülkiyet ilişkisi 

ve NFT sürecinin geçmişine dair silinemez olan bilginin yine blokzincir ağı üzerinde saklanma 

olanağı tanımaktadır47. 

İkinci önemli olgu ise, Metaverse’te kullanılan ve gelecekte de kullanılacağı düşünülen para 

biriminin en geniş şekliyle kripto varlıklar olduğunun düşünülmesidir48. Zira, şu anda 

 

 
44 Gökçen Karasioğlu Gürbüz, “Eser Sahibinin Dijital Mührü: NFT Sanat Eserleri”, Uluslararası Bilişim ve 

Teknoloji Hukuku Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2021, s. 617.  
45 İngilizce’de “to mint” eyleminin anlamlarından birisi hükümet için madeni para basma (to produce a coin for 

government) olup (bkz. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/mint?q=minting, E.T.: 

08.04.2022); yalın bir ifade ile, NFT minting işlemi, NFT’nin yaratılarak blokzincir vasıtasıyla mühürlenmesini 

ifade etmektedir. NFT’lerin yazımı ve saklanması akıllı sözleşmeler vasıtasıyla gerçekleştirilmekte olup, NFT 

minting işlemi açısından akıllı sözleşme alt yapısı olan ve NFT standartlarını destekleyen Ethereum, Binance 

Smart Chain, Dapper Laps, Tron, Tezos, Cosmos gibi birtakım blokzincir ağlarının tercih edilmesi gerekmektedir. 

Örnek vermek gerekirse, Ethereum, NFT’ler açısından en popüler kripto varlıklardan birisi olup, OpenSea, Rariple 

ve Mintable gibi farklı NFT pazarları ile entegre bir sistem sunmaktadır. OpenSea gibi bir NFT platformunda, 

minting işlemine başlamadan önce MetaMask gibi bir platform üzerinde bir Ethereum cüzdanı oluşturulması 

akabinde NFT minting işlemi gerçekleştirilebilecektir. Kısaca, MetaMask cüzdanı oluşturulduktan sonra NFT 

platformlardan birisi olan OpenSea üzerinde ses, gif veya sanat eseri içeren dijital dosyayı OpenSea platformunu 

yükledikten sonra genelde sistem üzerindeki yarat butonuna tıklanması sonucunda yaratılan NFT OpenSea 

platformunda listelenebilir hale gelecektir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. https://muhabbit.com/nft-mint-nedir-

nft-mining-nasil-yapilir/, Erişim Tarihi: 18.04.2022. 
46 Karasioğlu Gürbüz, s. 619.  
47https://appinventiv.com/blog/guide-to-nft-and-its-

uses/#:~:text=NFTs%20are%20unique%20crypto%20tokens,no%20other%20token%20can%20duplicate (E.T.: 

08.04.2022). Ayrıca, Akıllı sözleşmelerin NFT’ler açısından işlevleri ile ilgili hukuki değerlendirme için bkz. 

Çağlayan Aksoy/Özkan Ünver, s. 1118-1119. 
48 Günümüzde birçok Metaverse platformunda kullanılan para birimi olarak bu platformlar tarafından yaratılan 

token’ların kullanıldığı bilinmektedir. Örnek vermek gerekirse, Decentraland tarafından MANA, Axie Infinity 

tarafından AXS, Sandbox tarafından ise SAND şeklinde bu platformlar tarafından token şeklinde yaratılan kripto 

varlıklar kullanılmaktadır. Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Top 7 Metaverse Cryptocurrencies, XR Today, 

10.05.2022, https://www.xrtoday.com/mixed-reality/top-7-metaverse-cryptocurrencies/, Erişim Tarihi: 

21.06.2022. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/mint?q=minting
https://muhabbit.com/nft-mint-nedir-nft-mining-nasil-yapilir/
https://muhabbit.com/nft-mint-nedir-nft-mining-nasil-yapilir/
https://appinventiv.com/blog/guide-to-nft-and-its-uses/#:~:text=NFTs%2520are%2520unique%2520crypto%2520tokens,no%2520other%2520token%2520can%2520duplicate
https://appinventiv.com/blog/guide-to-nft-and-its-uses/#:~:text=NFTs%2520are%2520unique%2520crypto%2520tokens,no%2520other%2520token%2520can%2520duplicate
https://www.xrtoday.com/mixed-reality/top-7-metaverse-cryptocurrencies/
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Metaverse teknolojisine geçilmediği dönemde49, Metaverse öncesi platformlardaki avatarların 

satın alınması, dijital platform satın alınması gibi işlemler kripto varlıklar ile gerçekleşmektedir. 

Bu kapsamda, bilinçli olarak Metaverse’te kullanılan para biriminin kripto varlıklar olduğu 

belirtilmektedir50. Şöyle ki, kripto varlık aslında bir üst kavram olarak temelde kripto para 

(coins) ve sanal jeton (tokens) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Token, İngilizce kökenli bir 

sözcük olup, teknik yönüyle, kendisine ait bir blokzinciri olmayan, başka bir kripto paranın 

blokzincirini kullanan kripto varlığı ifade etmektedir51. Coin ise, kendisine ait bir blokzincir 

platformuna sahip olan, bir projeden bağımsız olarak faaliyet gösterme kabiliyetini haiz ve 

ödeme aracı olarak kullanılan para birimi benzeri dijital bir değer temsili olarak 

tanımlanabilir52.  Bu bağlamda, örnek vermek gerekirse, dijital arsa satımının gerçekleştirildiği 

bazı platformlar olan Over’de OVR Token, Decentraland’de MANA, Sandbox’ta ise Sand 

olmak üzere farklı token’lar vasıtasıyla işlem gerçekleştirilmektedir. 

 

 
49 Gartner şirketine göre Metaverse teknolojisine günümüzde tam anlamıyla geçilmemiş olup, Metaverse 

teknolojisi, gelişim sürecine bağlı olarak üç döneme ayrılmaktadır: 

• Gelişen Metaverse (Emerging Metaverse): 2022 ila 2024 yılları arasındaki, özellikle Metaverse ile ilgili 

doğrudan fırsatların olmadığı, piyasanın yüksek ve uzun vadeli değere sahip uygulamaları keşfettiği ve 

deneyimlediği ancak bu dönemdeki çoğu fırsatın doğrudan Metaverse teknolojisi olarak 

addedilemeyeceği dönemi ifade etmektedir.  

• Gelişmiş Metaverse (Advanced Metaverse): 2024 ila 2027 yılları arasındaki dönemde ise,  Metaverse 

teknolojisi ile ilgili girişimlerin çoğu kendisinin içerik katmanı (content layer) - veri, bilgi ve temeli 

(altyapı dışı) - üzerine odaklanacaktır. Bu alandaki örneklerin, fiziksel çevreyi haritalamak ve anlamak 

ile sanal ortamların oluşturulmasını demokratikleştirmek için kullanılacak araçlar ve teknolojiler olacağı 

düşünülmektedir.  

• Olgun Metaverse (Mature Metaverse): 2028 yılından itibaren, Metaverse vizyonu ve potansiyelinin hem 

kuruluşlar hem de bireysel kullanıcılar nezdinde gelişimi ve yönetiminin daha net ve kolay hale geleceği 

ve bu gelişmeler ışığında keşfedilen ve bütünleşik bazı teknolojilerin (5G, bilgisayar görüşü, sürükleyici 

teknoloji ve dijital para birimleri gibi) olgunlaşmasıyla beraber Metaverse’ün bu dönemde özellikle ilham 

verici kullanım durumlarını ve uygulamaları tetikleyebileceği öngörülmektedir.  

Yukarıdaki açıklamalar ve Metaverse dönemleri ile ilgili detaylı bilgi için bkz. 

https://www.gartner.com/en/articles/metaverse-evolution-will-be-phased-here-s-what-it-means-for-tech-product-

strategy, Erişim Tarihi: 06.06.2022. 
50 Terry Winters, “Metaverse Sanal Dünyanın Devrimine Hazır Olun”, Kodlab, 1. Baskı, 2022, s. 25 vd. ve ayrıca 

bkz.  https://www.coindesk.com/layer2/metaverseweek/2022/05/23/using-crypto-to-bring-the-metaverse-into-

reality/, Erişim Tarihi: 21.06.2022. 
51 Tevetoğlu, s. 51 
52 Tevetoğlu, s. 52 vd.  

https://www.gartner.com/en/articles/metaverse-evolution-will-be-phased-here-s-what-it-means-for-tech-product-strategy
https://www.gartner.com/en/articles/metaverse-evolution-will-be-phased-here-s-what-it-means-for-tech-product-strategy
https://www.coindesk.com/layer2/metaverseweek/2022/05/23/using-crypto-to-bring-the-metaverse-into-reality/
https://www.coindesk.com/layer2/metaverseweek/2022/05/23/using-crypto-to-bring-the-metaverse-into-reality/
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Son olarak, gelecekte Metaverse teknolojisinin merkezinde olacak ve en etkin şekilde bu 

teknolojinin kullanılmasını sağlayacak vasıtalardan birisinin de akıllı sözleşmeler olacağı 

düşünülmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse, akıllı sözleşmeler, aslında mucidi bilgisayar 

bilimcisi ve hukukçu Nick Szabo tarafından ilk olarak klasik anlamda bir sözleşme olarak değil, 

bir algoritma olarak düşünülmüştür53. 1990 yıllarında akıllı sözleşme fikrini ilk kez ortaya atan 

Szabo54, akıllı sözleşmelerin taraflarca kararlaştırılan hüküm ve koşulların otomatik şekilde icra 

edildiği bir algoritma olduğunu belirtmiştir55. Bu fikri ortaya atan Szabo’nun bulunduğu zaman 

itibarıyla, hiç kuşkusuz, akıllı sözleşme blokzincir teknolojisi altyapısında düşünülmemiştir. 

Bugün itibarıyla, akıllı sözleşmeler, aslında adında belirtildiği şekilde ne akıllı ne de 

sözleşmesel bir olgudur. Zira, akıllı sözleşmelerdeki “akıllı” kavramı, aslında bu sözleşmelerin 

zeki niteliğini değil, otomatik şekilde icra edilebilirliğini ifade etmektedir56. Akıllı sözleşme 

kurumundaki “sözleşme” kavramından ise, bu olgunun sözleşme değil, bir yazılım kodu olduğu 

anlaşılmalıdır. 

Akıllı sözleşme, taraflarca önceden belirlenen şartlar çerçevesinde kendiliğinden icra edilebilir 

şekilde kodlanmış bir anlaşma olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda, gelecekte Metaverse 

teknolojisine tam anlamıyla geçildiğinde, birçok işlemin aslında akıllı sözleşmeler üzerinden 

taraflarca planlanarak taraf edimlerinin bu vasıtayla otomatik şekilde, daha hızlı ve masrafsız 

bir şekilde gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir. 

 

 

 
53 Çağlayan Aksoy, s. 38. 
54 Nick Szabo, “Smart Contracts” (1994), ilgili makale ulaşmak için bkz.: 

https://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo

.best.vwh.net/smart.contracts.html, Erişim Tarihi: 21.06.2022. 
55 Mete Tevetoğlu, “Ethereum ve Akıllı Sözleşmeler”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, s. 1; İlgili 

makaleye internet üzerinden ulaşmak için: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1485641, Erişim Tarihi: 

18.04.2022. 
56 Çağlayan Aksoy, s. 46 vd.  

https://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html
https://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1485641
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METAVERSE VE HUKUKUN KESİŞİMİ: 

AVATARLARA İLİŞKİN HUKUKÎ DEĞERLENDİRME 

Av. Sinem ÖZYİĞİT 

 

1. Günümüz Hukuk Normlarının Metaverse’te Uygulanabilirliği 

Metaverse’ü hukukun uygulanmayacağı kör nokta olarak değil, mevcut hukuk kurallarının 

gelişmiş teknolojilere nasıl uygulanacağı, ne kadar yeterli olacağı ve hangi hususlarda revize 

edilmesi gerekeceği sorularına cevap bulmaya bizi yönelten zorlu bir görev olarak görmek 

gerekir. O hâlde daha net bir ifadeyle söze başlamak gerekirse, mevcut hukuk kurallarının 

Metaverse’te de uygulama alanı bulacağına şüphe yoktur57. İlk bakışta bu durumun işin 

büyüsünü bozacağı düşünebilir. Ancak hukukun koruma şemsiyesinin sınırları belirsiz bir sanal 

evreni dışladığını kabul etmek, gerçek dünyanın despot uygulamalarından bunalarak daha 

özgür bir ortamda kimliklerini şekillendirmek isteyen kullanıcıların bu sefer de Metaverse’te 

gücünü frenleme ihtiyacı duymayan platform yöneticilerinin despotluğu altında ezilmelerine, 

diğer kullanıcıların hukuka aykırı müdahaleleri karşısında savunmasız kalmalarına ve tabiri 

caizse yağmurdan kaçarken doluya tutulmalarına neden olabilir58. Bu sebeple Metaverse’te 

avatarları aracılığıyla varlık gösteren -çocuk59, tüketici gibi kırılgan kesimler özellikle dahil 

 

 
57 Aynı yönde bkz. Alexander Woon, The metaverse is not above real-world law, The Straits Times, 25 Ocak 2022, 

https://www.suss.edu.sg/docs/default-source/media-coverage/20220125-st---the-metaverse-is-not-above-real-

world-law.pdf?sfvrsn=5f6655cb_0, Erişim Tarihi: 14.04.2022. Mevcut mekanizmaların yeterliliğini sorgulayan 

bir çalışma için bkz. Bart van der Sloot, Virtual Identity and Virtual Privacy: Towards a Concept of Regulation by 

Analogy, eGov Präsenz, 2 Nisan 2012, s. 41-43, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2033209, 

Erişim Tarihi: 12.04.2022. 
58 van der Sloot, s. 42 
59 Epic Games ve Lego’nun çocuklara özel bir Metaverse tasarlamak için işbirliği kurdukları hakkında bkz. 

Andrew Webster, Epic and Lego partner to build a metaverse for kids, The Verge, 7 Nisan 2022, 

https://www.theverge.com/2022/4/7/23014616/epic-lego-metaverse-partnership, Erişim Tarihi: 12.06.2022. 

https://www.suss.edu.sg/docs/default-source/media-coverage/20220125-st---the-metaverse-is-not-above-real-world-law.pdf?sfvrsn=5f6655cb_0
https://www.suss.edu.sg/docs/default-source/media-coverage/20220125-st---the-metaverse-is-not-above-real-world-law.pdf?sfvrsn=5f6655cb_0
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2033209
https://www.theverge.com/2022/4/7/23014616/epic-lego-metaverse-partnership
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olmak üzere60- tüm kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin, avatarları ile kurdukları duygusal 

bağın ve Metaverse’te inşa ettikleri hayat için harcadıkları zaman, para ve düşünsel çabanın 

yok sayılamayacağını düşünüyoruz. 

Yine de bir an için mevcut hukukun Metaverse’te uygulanmadığını düşünürsek, bu durumda 

bile itibarı koruma kaygısı ve güvende hissetme ihtiyacı, Meta, Microsoft gibi büyük şirketleri 

belli bir seviyeye kadar mevcut mevzuata ve kullanıcı beklentilerine uygun bir Metaverse 

tasarlamak noktasında teşvik edecektir. Yeterli olup olmadığı tartışmaya açık olmakla beraber, 

Meta’nın61, Metaverse’te gerçekleşen bir taciz olayından sonra derhal aksiyon alarak kişisel 

mesafeyi korumaya imkân veren bir özellik eklemesi bu duruma örnek bir davranış modeli 

olarak görülebilir62. Ancak mevzuata uyum zorunluluğu bu temkinli davranma eğilimini genele 

yaymak bakımından oldukça önemlidir.  

Metaverse’te gerçekleşen ve -başta fikri mülkiyet hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, 

rekabet hukuku, vergi hukuku olmak üzere- çeşitli hukuk alanları ile ilişkili ihlâllerin görüldüğü 

davalarla yoğun şekilde karşılaşma olasılığımız oldukça yüksektir63. Örnek olarak, 2021 yılında 

the National Music Publishers Assn., temsil ettiği müzisyenlerin şarkılarının Roblox şirketi 

tarafından izin alınmadan ve herhangi bir ödeme yapılmadan bilgisayar oyununda kullanıldığı 

ve dolayısıyla telif haklarının ihlâl edildiği iddiasıyla şirkete karşı 200 milyon dolar değerinde 

 

 
60 European Parliamentary Research Service, Metaverse: Opportunities, risks and policy implications, 24 Haziran 

2022, s. 1, 5, 9, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733557 , Erişim Tarihi: 

30.06.2022 
61 Meta’nın eklediği yeni özelliğin ardından bir kadının avatarının Metaverse’de “tecavüze” uğradığı olay için bkz. 

Adam Smith, Woman says she was virtually ‘raped’ in the metaverse while others ‘passed around a bottle of 

vodka’, Independent, 30 Mayıs 2022, https://www.independent.co.uk/tech/rape-metaverse-woman-oculus-

facebook-b2090491.html   Erişim Tarihi: 13.06.2022.      
62 Olay hakkında bkz. Dan Milmo, Meta to bring in mandatory distances between virtual reality avatars, The 

Guardian, 4 Şubat 2022, https://www.theguardian.com/technology/2022/feb/04/meta-to-bring-in-mandatory-

distances-between-virtual-reality-avatars, Erişim Tarihi: 12.05.2022.         
63 Detaylı bilgi için bkz. European Parliamentary Research Service, s. 3 vd.      

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733557
https://www.independent.co.uk/tech/rape-metaverse-woman-oculus-facebook-b2090491.html
https://www.independent.co.uk/tech/rape-metaverse-woman-oculus-facebook-b2090491.html
https://www.theguardian.com/technology/2022/feb/04/meta-to-bring-in-mandatory-distances-between-virtual-reality-avatars,%20Erişim%20Tarihi:%2012.05.2022.
https://www.theguardian.com/technology/2022/feb/04/meta-to-bring-in-mandatory-distances-between-virtual-reality-avatars,%20Erişim%20Tarihi:%2012.05.2022.
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tazminat davası açacağını duyurmuştur64. Yine 2012 yılında Hollanda Yüksek Mahkemesi’nin 

Runescape’e ilişkin kararına konu olan olayda iki oyuncu, cebir kullanarak başka bir 

oyuncunun hesabına tanımlı dijital varlığı kendi hesaplarına transfer etmiştir. Mahkeme, 

cismani varlığı olmaması ve üzerinde bireysel hâkimiyet kurulabilmesi bakımından elektrik ile 

dijital varlıklar arasında analoji kurmuş; elde edilmesi için harcanan zaman ve çabayı göz önüne 

alarak, dijital varlığın gerçek bir değere sahip olduğunu, üzerinde bireysel hâkimiyet 

kurulabildiğini ve bir kişiden dijital varlığın alınması durumunda hırsızlık suçunun oluşacağını 

ifade etmiştir65. Nihayet OpenSea platformunda iki NFT’nin çalındığı iddiasıyla başlayan 

yargılamada 2022 yılının Nisan ayında verilen karar ile Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, 

NFT’lerin eşya niteliğinde olduğuna hükmetmiş ve böylece dijital varlıkların mülkiyet hakkına 

konu olduğu görüşünü benimsemiştir66. 

Girişteki ifademizden ve yukarıda yer verilen örneklerden anlaşılacağı üzere; asıl sorun, mevcut 

hukuk normlarının Metaverse’te uygulanıp uygulanmayacağı değil, nasıl uygulanacağı ve ne 

kadar yeterli olacağı noktasında doğmaktadır. Yerleşik hukuk kavramlarının Metaverse ile 

günlük hayatımızdaki yeri belirginleşen dijitalleşmeye ne dereceye kadar uyum sağlayacağı 

konusunda, uygulanacak hukuk ve hâkimlerin tutumu belirleyicidir. Bu sebeple 

uyuşmazlıkların çözümünde mahkemelerin tespit etmesi gereken ilk husus, meseleye hangi 

ülkenin hukukunun uygulanacağıdır. Platformlar ile kullanıcılar arasındaki hukukî ilişki, 

çoğunlukla platform tarafından önceden hazırlanmış standart kullanıcı sözleşmeleri ile -yani 

genel işlem koşulları vasıtasıyla- yabancı hukuka tabi kılınmaktadır. Meselâ, Decentraland’in 

kullanıcı sözleşmesinde uygulanacak hukuk Panama hukuku, yetkili mahkeme ise Panama 

 

 
64 Cathy Applefeld Olson, Music Publishers Sue Roblox For $200 Million Alleging Unauthorized Song Use, 

Forbes, 10 Haziran 2021, https://www.forbes.com/sites/cathyolson/2021/06/10/music-publishers-sue-roblox-for-

200-million-alleging-unauthorized-song-use/?sh=53944dca4359, Erişim Tarihi: 13.04.2022. 
65 Detaylı bilgi için bkz. Arno R. Lodder, Dutch Supreme Court 2012: Virtual Theft Ruling a One-Off or First in 

a Series?, Journal of Virtual Worlds Research, Cilt: 6, Sayı: 3, Yıl: 2013, s. 1-12. 
66 Richa Bhagat, UK High Court Recognizes NFTs as ‘Legal Property’, The Crypto Times, 30 Nisan 2022, 

https://www.cryptotimes.io/uk-high-court-recognizes-nfts-as-legal-property/, Erişim Tarihi: 05.05.2022. 

https://www.forbes.com/sites/cathyolson/2021/06/10/music-publishers-sue-roblox-for-200-million-alleging-unauthorized-song-use/?sh=53944dca4359
https://www.forbes.com/sites/cathyolson/2021/06/10/music-publishers-sue-roblox-for-200-million-alleging-unauthorized-song-use/?sh=53944dca4359
https://www.cryptotimes.io/uk-high-court-recognizes-nfts-as-legal-property/
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mahkemeleri olarak belirlenmiştir67. Bu gibi bir hüküm, kullanıcıları ya aşina olmadıkları bir 

hukuk düzeninde haklarını savunmak zorunda bırakacak, ya da bu sürece başvurmak yerine 

haklarını kullanmaktan vazgeçmeye itecektir68. Böylesine ağır bir sonuç karşısında, Türk 

Borçlar Kanunu m. 25 ve -kullanıcıların kişisel verilerinin kullanıcı sözleşmesinde karşı edim 

teşkil ettiği kabul edilirse- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 5/I, 5/II hükümleri 

uyarınca, dürüstlük kuralına aykırı olarak karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu 

ağırlaştırıcı nitelikteki bu hükümler yazılmamış sayılır; Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 

Hukuku Hakkında Kanun m. 24, 26 hükümleri gereğince, Türk mahkemeleri önünde görülen 

davalarda Türk hukuku uygulanır69. 

Metaverse uyuşmazlıklarında Türk mahkemelerinin yaratıcı ve yenilikçi bir tutum geliştirip 

geliştiremeyeceği noktasında ise, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nin dijital malvarlığının 

terekeye dahil olduğuna hükmettiği kararı70 olumlu bir izlenim yaratmaktadır. Bu noktada, Türk 

hukuk kurallarının en zorlayıcı yanı, hukukî işlemin taraflarını düşünmeye sevk etmek amacıyla 

getirilen şekil şartları ve bürokratik işlemlerdir. 

Metaverse’te gerçekleşen hukukî işlemler, ancak uygulanacak hukuk kapsamında öngörülen 

geçerlilik şartlarını sağlaması durumunda hüküm ifade eder. Bu noktada açıklamalarımızı 

hukuk düzeninin en katı şekilde düzenlediği evlilik sözleşmesi üzerinden somutlaştırabiliriz71. 

 

 
67 Kullanıcı sözleşmesi m. 18.6 hükmünün İngilizce metni şu şekildedir: “... These Terms and the relationship 

between you and the Foundation shall be governed by the laws of Panama, without regard to conflict of law 

provisions. For any dispute not subject to arbitration you and The Foundation agree to submit to the exclusive 

jurisdiction of the courts with seat in the city of Panama, Panama. …” https://decentraland.org/terms/, Erişim 

Tarihi: 18.04.2022. 
68 Erdem Büyüksağiş, Sinem Özyiğit, Selin Mirkelam Falay, İlay Ezgi Buldağ, Mustafa Said Okur, Dijital 

Varlıkların Miras Yoluyla İntikali, Yargıtay Dergisi, Cilt: 47, Sayı: 2, Yıl: 2021, s. 362-363. 
69 Id., s. 363. 
70 Antalya Bölge Adliye Mahkemesi T. 13.11.2020, E. 2020/1149, K. 2020/905 
71 Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Mustafa Alper Gümüş, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, İstanbul 2021, s. 

62 vd. 
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Metaverse’te ilk evlilik töreni, 5 Şubat 2022 tarihinde Decentraland’de gerçekleşmiştir72. Bu 

törende, Amerikalı bir çift, şahitler, nikâh memuru ve 2.000 katılımcı huzurunda evlenme 

iradelerini beyan etmiş ve nihayet NFT formatında bir evlilik belgesi düzenlenmiştir73. Peki 

böyle bir evliliğin hukukî bağlayıcılığı var mıdır? 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 141 

uyarınca, evlilik töreninin evlendirme memuru huzurunda gerçekleşmesi ve taraflar ile iki 

tanığın aynı anda fiziki varlık göstermesi şarttır. Bu sebeple Metaverse’te gerçekleşen bu 

evlilik, mevcut düzende yok hükmündedir. 

2. Avatar ve Kişilik Hakkı Tartışması      

Teknolojik gelişmeler, her zaman günlük hayatımızı şekillendiren önemli faktörlerden biri 

oldu. Özellikle internete erişimin yaygınlaşması ile çalışma, iletişim, haberleşme ve eğlence 

düzenimizi belli bir seviyeye kadar çevrimiçi ortama taşımış olsak da dönüm noktasını şüphesiz 

pandemi döneminde gördük. Gerçekten bulunduğumuz yerden derslere, konserlere, akademik 

toplantılara veya doktor randevularına katılma fikri bir zamanlar verimsiz ve renksiz 

görünürken, yaşadığımız algı değişikliği ile tüm bu aktiviteleri zor da olsa normalimiz haline 

getirebildik. Tam bu değişimi yaşadığımız esnada Metaverse tartışmalarının yeniden 

alevlenmesi, kişiliğimizi geliştirme yöntemlerimizin yeni bir boyuta taşınması yolunda uygun 

ortamın nihayet oluştuğu izlenimini yaratmaktadır.       

Gerçekten Metaverse’te diledikleri görünüme sahip74 bir veya -ilgili Metaverse’ün teknik 

standartları izin verdiği ölçüde- birden fazla75 avatar aracılığıyla varlık gösteren bireyler, 

ekonomik engeller veya sosyal kaygılardan dolayı gerçek dünyada oluşturamayacakları sanal 

 

 
72 Keira Wright, Meta-marriage: Decentraland hosts first metaverse wedding, Cointelegraph, 7 Şubat 2022, 

https://cointelegraph.com/news/meta-marriage-decentraland-hosts-first-metaverse-wedding, Erişim Tarihi: 14 

.04.2022. 
73 Id. 
74 European Parliamentary Research Service, s. 2.      
75 İdeal olanın bir avatara sahip olmak olduğu konusunda bkz. European Parliamentary Research Service, s. 2.      

https://cointelegraph.com/news/meta-marriage-decentraland-hosts-first-metaverse-wedding
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kimlik(ler) geliştirme ve kendilerini bu kimlik(ler) üzerinden özgürce ve yaratıcı bir üslupla 

ifade etme imkânı bulmaktadır76.      

Peki, Metaverse’te kişileri temsil eden bu avatarlar kişilik hakkı kapsamında korunur mu? Bu 

soruya cevap verebilmek adına Türk hukukunda kişilik hakkını düzenleyen ve genel hüküm77 

niteliği taşıyan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 23-25 ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 

m. 58 incelenmelidir. Bu inceleme yapıldığında, anılan hükümlerin yol gösterici olmaktan çok 

uzak olduğunu tespit etmek mümkündür. Zira  belli kıstasları ortaya koyan bir kişilik hakkı 

tanımına yer verilmediği ve bu hakkın kapsamına dâhil olan varlıklar örnekseme yoluyla bile 

sayılmadığı için, ilgili hükümler, hakkın kapsamını gelişmiş teknolojilere uyarlama çabamızı 

destekleyecek bir hareket noktası oluşturmamaktadır78. Bu belirsiz ve soyut düzenleme şekli 

karşısında kişilik hakkı kapsamında korunmaya değer varlıkları tek tek tespit etme görevi 

hâkime düşmekte olup, hâkim, bu belirlemeyi yaparken, döneminin koşullarını ve somut olayın 

şartlarını nazara alacak ve elbette öğretideki görüşlerden de yararlanacaktır79. Belirsiz ve soyut 

ibaresini kullanmış olmamız olumsuz bir fikir taşıdığımız izlenimini yaratmadan şunu da 

hemen belirtmek isteriz ki; bu düzenleme şekli sayesinde hukuk gelişmiş teknolojilerin 

gerektirdiği ve bizim de arzu ettiğimiz esnek yapıya kavuşabilir ve böylece geldiğimiz noktada 

hayal gücümüzün çok ötesinde bir değerin -kanunlarımızda hakkında açık bir düzenleme 

bulunmamasına rağmen- kişilik hakkı kapsamında korunması sağlanabilir80. 

 

 
76 Ayrıca bkz. van der Sloot, s. 41. Detaylı bilgi için bkz. Edward Castronova, Theory of the Avatar, SSRN, Şubat 

2003, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=385103, Erişim Tarihi: 13.04.2022. 
77 Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku, İstanbul 2016, s. 100, N. 498; Fikret 

Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2018, s. 806. 
78 Hasan İşgüzar, 3444 Sayılı Kanunla Değiştirilen Borçlar Kanununun 49. Maddesine Göre Kişilik Hakkının İhlali 

Nedeniyle Manevi Tazminat Davasının Şartları, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 6, Yıl: 1990, s. 857. 
79 Dural/Öğüz, s. 100-101, N. 496, 501 
80 Aynı yönde bkz. M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir, Kişiler Hukuku Gerçek ve Tüzel 

Kişiler, İstanbul 2018, s. 172; İhsan Erdoğan, A. Dilşad Keskin, Türk Medeni Hukuku (Başlangıç Hükümleri - 

Kişiler Hukuku), Ankara 2018, s. 239. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=385103
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Öğretiden bir tanımı başlangıç noktası alacak olursak, bir kişinin tasvir edildiği her çeşit aracın 

kişilik hakkı kapsamında korunduğunu söyleyebiliriz81. Örnek olarak, kişinin fotoğrafı82, 

karikatürü83, videosu84, hologramı, Deepfake’i kişilik hakkı kapsamında yer alır. Günümüz 

koşullarında görüntü kalitesi yüksek ve gerçeğe oldukça yakın avatarların oluşturulabilmesi 

mümkündür. Bu nedenle avatarların da kişileri teşhis etmeye elverişli olduğu müddetçe kişilik 

hakkı kapsamında korunmaya değer olduğu kanaatindeyiz85. Başka bir deyişle bir kişinin sesini, 

vücut yapısını veya yüz şeklini yansıtan bir avatar, o kişinin kişilik hakkı kapsamında yer alır.  

Hatta kanaatimizce, vücut bütünlüğü kapsamında yer almamakla birlikte -Audrey Hepburn86 

ve Frida Kahlo gibi ikonik kişilerde olduğu üzere- kişinin zaman ve emek harcayarak adeta 

kendisiyle bütünleştirdiği, üzerinden dış dünyaya kendisini ifade ettiği ve dolayısıyla teşhis 

edilmesine imkân veren kıyafet, aksesuar, dövme, saç modeli gibi unsurların tasvir edildiği 

avatarları da kişilik hakkı kapsamında değerlendirmek gerekir. Bu kapsamda, bir sporcunun 

forması veya ayakkabısı, yarışçının arabası87 ya da müzisyenin gitarı, somut olayın şartlarına 

göre avatar üzerinden kişinin tespit edilmesine imkân verebilir. Yalnız bu kabulün, oldukça 

sınırlı bir alanda uygulanması gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz. Aksi hâlde, kişilik 

hakkının kapsamını ifade hürriyetinin aleyhine olacak şekilde fazlasıyla genişletmiş oluruz.       

Bazen kişiler, fiziksel dünyada olduğundan daha farklı bir kimlik ile Metaverse’te varlık 

göstermeyi tercih etmektedirler. Gerçekten bir erkek kadın olarak, sarışın bir kişi esmer olarak 

ya da bir insan hayvan görüntüsü ile Metaverse’te temsil edilebilir. Avatarlar üzerinden kişiliğin 

dış dünyaya yansıtılmadığı, başka bir deyişle avatarların kişiyi tespite imkân vermediği bu gibi 

 

 
81 Ergun Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, İstanbul 1979, s. 144. 
82 Id. 
83 Id., s. 145. 
84 Id. 
85 Frederick Mostert, Sheyna Cruz, How Image Rights Have Changed Over The Past 20 Years, SSRN, 28 Mart 

2022, s. 29, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4026458, Erişim Tarihi: 15.04.2022. 
86 Örneğin esinlenildiği uyuşmazlık, Hepburn v Caleffi SpA, Milan İlk Derece Mahkemesi, No. 766, 21 Ocak 

2015. 
87 Örneğin esinlenildiği uyuşmazlık, Motschenbacher v RJ Reynolds Tobacco Co., 498 F.2d 821 (9th Cir. 1974). 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4026458
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durumlarda, mesele, kişilik hakkı değil, fikri mülkiyet ve haksız rekabet hükümleri kapsamında 

çözülmelidir88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 Mostert/Cruz, s. 29-30. 
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AVATARLAR VE TEMSİL ETTİKLERİ İNSANLAR 

ARASINDAKİ İLİŞKİ BAKIMINDAN HUKUKİ 

SORUMLULUK 

Av. Zeynep ÖĞRETMEN KOTİL 

 

Giriş 

Uzun yıllardır süregelen bir devinim içerisindeki teknolojik gelişmeler, hayatımızın 

yadsınamaz bir gerçeği haline gelmiştir. Bu devinim, bilhassa son yıllarda üstel bir hız 

kazanmıştır89. Hızla gelişen ve dönüşen teknoloji, her geçen gün yeni kavram ve olgularla 

karşımıza çıkmaktadır. Cihaz kapasitelerinin artışı, yazılım ve donanımda meydana gelen 

gelişmeler neticesinde mümkün kılınan Metaverse de uzunca bir süredir adından bahsettiren 

ancak yeni yeni hayatlarımızda yer edinen bir teknolojidir. 

Metaverse kullanımının yaygınlaşması, beraberinde birtakım soru işaretlerini de getirmiştir. 

Nitekim kullanımdan doğan belli başlı problemler için de çözüme ihtiyaç duyulmuştur. Günlük 

hayatın diğer tüm alanlarında olduğu gibi Metaverse90 söz konusu olduğunda da hukuk, bu 

sistemden tamamen ayrı düşünülememektedir. Hal böyleyken “Metaverse Hukuku” adı altında 

birçok çalışma gerçekleştirilmiş ve olası bir meta evrenin hukuk kurallarının gerçek hayata 

yansımalarının ne şekilde olacağı, sektörün çeşitli aktörleri tarafından tartışılmıştır.  

Süregelen tartışmalardan biri de Metaverse içerisinde yer alan avatarların hukuki konumu, 

avatarların onları oluşturan insanlar ile ilişkisi ve nihayetinde avatarların hukuki sorumlulukları 

üzerinedir. Çalışmamız kapsamında önce avatar kavramının kısaca tanımı yapılacak, avatarlar 

 

 
89 Ray Kurzweil, İnsanlık 2.0: Tekilliğe Doğru Biyolojisini Aşan İnsan, (çeviren: Mine Şengel), 7. Baskı, İstanbul, 

Ekim 2021, s. 20-29, 45-53, 89-104, 112-115. 
90 Sang-Min Park, Young-Gab Kim, Metaverse: Taxonomy, Components, Applications, and Open Challenges, 

IEEE Access, Cilt: 10, 2022, s. 4211. 
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ile temsil ettikleri kişiler arasındaki ilişkiye değinilecek, sorumluluk tanımlamaları ve 

tartışmalarının ardından konuya ilişkin güncel hususlara ve görüşlerimize yer verilecektir. 

1. Avatar Nedir? 

Şimdiye dek, Web 2.0 teknolojisinin91 bizlere sunduğu olanaklar, bir kullanıcı adı ve profil 

fotoğrafı ile internet ortamında yer alabilmeyi sağlıyordu. Bireyler, Web 1.0’dan farklı olarak, 

Web 2.0 ile sadece kullanıcı olmaktan çıkmış ve içerik üreticisi haline de gelmişlerdi. Network 

ve citizen kelimelerinin birleşimi ile oluşan “Netizen” kelimesi, internette yer alan ve internetin 

bir parçası olan insanları ifade ediyordu92. Web 3.0, teknolojisi bireylerin internetteki varlığını 

başka bir boyuta taşımaktadır. Kullanıcılarına merkeziyetsiz, blokzincire dayalı, platformlar 

yerine ağlar üzerinden etkileşimi öngören ve bireylere sahiplik mertebesi vadeden bir 

ekosistemden bahsedilmektedir93. Web 3.0 teknolojisi94, bireylerin kendilerini sanal dünyada 

temsil edebilecekleri üç boyutlu avatarlarını oluşturabilmeyi mümkün kılmaktadır. Böylece, 

bireylerin kendilerini fiziksel dünyada olduğu gibi temsil edebilecekleri, kendilerini sanal 

dünyanın daha çok içinde hissedebilecekleri bir ortam mümkün olmaktadır95. 

 

 
91

 İbrahim Sena Arvas, Gutenberg Galaksisinden Meta Evrenine: Üçüncü Kuşak İnternet, Web 3.0, Academic 

Journal of Information Technology, Cilt: 13 Sayı: 48, Kış 2022, s. 57-59. 
92 Burhan Kılıç, Sertaç Kaya, Anomi Kavramını İnternet Ortamlarındaki Kullanım Pratikleri Üzerinden 

Düşünmek: Dijitanomi, TRT Akademi, Cilt: 6, Sayı: 12, Mayıs 2021, s. 546-547. 
93

 Elif Akçay, Gül Dilek Türk, Serkan Bayrakcı, Metaverse ve Benlik Sunumu, The Turkish Online Journal of 

Design Art and Communication, Cilt: 12, Sayı: 2, Nisan 2022, s. 321-323; İbrahim Sena Arvas, s. 57-59. 
94 Web 3.0 teknolojisinin sosyolojik boyutu ve gelişimi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İbrahim Sena Arvas, s. 

58-69. 
95

 Katherine Imp, Mark F. Radcliffe, Michael Fluhr, Tom K. Ara, Exploring the Metaverse: What laws will apply?, 

22 Şubat 2022, https://www.dlapiper.com/en/europe/insights/publications/2022/02/exploring-the-Metaverse/, 

Erişim Tarihi: 08.04.2022; Lokesh Rao, How Are Avatars Constructing Digital Identities in the Metaverse?, 8 

Şubat 2022, https://www.nasdaq.com/articles/how-are-avatars-constructing-digital-identities-in-the-Metaverse, 

Erişim Tarihi: 08.04.2022. 

https://www.dlapiper.com/en/europe/insights/publications/2022/02/exploring-the-metaverse/
https://www.nasdaq.com/articles/how-are-avatars-constructing-digital-identities-in-the-metaverse
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Sosyal medya, yapay zekâ, blokzincir, artırılmış gerçeklik gibi çeşitli teknolojilerin bir araya 

getirilmesi ve anlamlı bir bütün olarak sunulması96 şeklinde tanımlanabilecek olan 

Metaverse’te97, bireyler kendilerini avatarlar vasıtası ile temsil etmektedir. Metaverse, diğer 

dijital uygulamalardan farklı olarak birbirinden ayrı sanal dünyaların bir araya getirilmesini 

mümkün kılabilecek ve kullanıcıların oluşturdukları avatarlar vasıtası ile farklı dijital 

platformlara gerek duymaksızın eğlence, çalışma, alışveriş, eğitim gibi birçok ihtiyacını tek bir 

platform üzerinden karşılayabilmesini sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Metaverse, farklı 

dijital platformların birlikte uyum içerisinde çalışabilmesini sağlayan “3 boyutlu sanal 

dünyalar ağı” olarak da tanımlanmaktadır98. Metaverse’ün internetin bir sonraki sürümü 

olduğu da düşünülmektedir99. Bu sürümde insanlar kulaklık ve gözlük gibi araçlarla sanal 

dünyanın içerisinde yer edinebilmektedir. 

2. Avatar ile Temsil Ettiği İnsan Arasındaki İlişki 

Avatarlar, bahsi geçen sanal dünyada, diğer kullanıcılar ve mekanlar ile etkileşime girmeyi 

sağlamaktadır. Kullanıcılar, oluşturdukları avatarlar vasıtası ile sanal dünyada kendilerini var 

 

 
96

 Fadi Farha, Hang Wang, Huansheng Ning, Jianguo Ding, Mahmoud Daneshmand, Sahraoui Dhelim, Wenxi 

Wang, Yujia Lin, A Survey on Metaverse: the State-of-the-art, Technologies, Applications, and Challenges, eprint 

arXiv:2111.09673, 18 Kasım 2021, https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.09673, Erişim Tarihi: 08.04.2022, s. 13-

19, 27. 
97

 Park, Kim, s. 4211. 
98

 Akçay, Türk, Bayrakcı, s. 318-319; Muhammet Damar, Metaverse Shape of Your Life for Future: A 

bibliometric snapshot, Journal of Metaverse, Cilt: 1, Sayı: 1, 2021, s. 1; Oğuz Kuş, Metaverse: ‘Dijital Büyük 

Patlamada’ Fırsatlar ve Endişelere Yönelik Algılar, Intermedia International e-Journal, Cilt: 8, Sayı: 15, Aralık 

2021, s. 247-253; Özgür Kurtuluş, Gerçek Metaverse Bu Değil!, 20 Ocak 2022, 

https://medium.com/dijitaldemokrasi/gerçek-Metaverse-bu-değil-803fb2ba68fa, Erişim Tarihi: 08.04.2022; 

Roberto Di Pietro, Stefano Cresci, Metaverse: Security and Privacy Issues, IEEE TPS’21 Conference Paper, Aralık 

2021, https://www.researchgate.net/profile/Roberto-

Pietro/publication/357116743_Metaverse_Security_and_Privacy_Issues/links/61bc38924b318a6970e8ec03/Met

averse-Security-and-Privacy-Issues.pdf, Erişim Tarihi: 08.04.2022, s. 1-3; Sang-Min Park, Young-Gab Kim, s. 

4224-4225. 
99 Pascale Davies, Sexual harassment, data and ownership: The Metaverse’s legal minefields we need to navigate, 

18 Şubat 2022, https://www.euronews.com/next/2022/02/18/sexual-harassment-data-and-ownership-the-

Metaverse-s-legal-minefields-we-need-to-navigate, Erişim Tarihi: 08.04.2022. 

https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.09673
https://medium.com/dijitaldemokrasi/gerçek-metaverse-bu-değil-803fb2ba68fa
https://www.researchgate.net/profile/Roberto-Pietro/publication/357116743_Metaverse_Security_and_Privacy_Issues/links/61bc38924b318a6970e8ec03/Metaverse-Security-and-Privacy-Issues.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Roberto-Pietro/publication/357116743_Metaverse_Security_and_Privacy_Issues/links/61bc38924b318a6970e8ec03/Metaverse-Security-and-Privacy-Issues.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Roberto-Pietro/publication/357116743_Metaverse_Security_and_Privacy_Issues/links/61bc38924b318a6970e8ec03/Metaverse-Security-and-Privacy-Issues.pdf
https://www.euronews.com/next/2022/02/18/sexual-harassment-data-and-ownership-the-metaverse-s-legal-minefields-we-need-to-navigate
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edebilmektedir. Böylelikle kullanıcıların fiziksel gerçekliğinin izdüşümü olan sanal gerçekliği, 

avatarlar vasıtasıyla sanal dünya ile buluşmuş olmaktadır100. Bu buluşmada, VR gözlükler gibi 

araçlar ile artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik vasıtasıyla kullanıcıların sanal dünyadaki 

varlıkları, avatarlar eliyle vücut bulmaktadır101. İnsanların en ayırt edilebilir özelliklerini 

barındıran yüz görünümü ve mimikleri, avatarlar aracılığıyla sanal dünyaya aktarılmış olmakta 

ve bu vasıtayla avatarlar kişileri ayırt edilebilir kılmaktadır102. 

Avatarların kişilerin çevrimdışı ortamdaki kişilik ve görünüşleri ile birebir aynı olup 

olmayacakları, bir tartışma konusudur. Önyargılardan ari ve özgürce seçim yapabilen 

kullanıcıların, avatarlarını oluştururken var olan seçeneklerden serbestçe yararlanabilmesi pek 

tabi mümkündür. Yapılan araştırmalarda, kullanıcıların kendileri ile özdeşleştirebildikleri 

avatarları tercih ettikleri ve bu avatarların dış görünümlerini (kıyafet, saç ve aksesuar vb.) 

düzenli olarak güncelledikleri tespit edilmiştir103. Bununla birlikte, gerçek hayatta dış görünüşü 

ve fiziksel özellikleri sebebiyle zorbalığa uğrayan kimseler ise, avatarlarını tasarlarken, olmayı 

arzu ettikleri görünümü dijitale yansıtmayı tercih edebilmektedirler104. Bilhassa gençler için, 

avatarlarının nasıl göründüğü, dijital benliklerini yansıtmakta önemli bir araç olmuştur. 

Tasarım kıyafetler, kişiselleştirilmiş seçenekler, hayli yüksek meblağlara satılan aksesuarlar 

aracılığıyla avatarları benzersiz hale getirebilmek mümkündür. Metaverse’ün sunduğu üç 

 

 
100 Alanah Davis, Dawn Owens, Deepak Khazanchi, Ilze Zigurs, John Murphy, Avatars, People, and Virtual 

Worlds: Foundations for Research in Metaverses, Journal of the Association for Information Systems, Cilt: 10, 

Sayı: 2, 2009, s. 93, 106-107; Elif Akçay, Gül Dilek Türk, Serkan Bayrakcı, s. 326; Mincheol Whang, Si Pyoung 

Kim, Sung Park, Individual’s Social Perception of Virtual Avatars Embodied with Their Habitual Facial 

Expressions and Facial Appearance, Sensors, Cilt: 21, 2021, s. 1-2; Rahul Kapoor, Shokoh H. Yaghoubi, A Brief 

Overview of the Metaverse and the Legal Challenges It Will Present, 12 Ekim 2021, 

https://www.morganlewis.com/blogs/sourcingatmorganlewis/2021/10/a-brief-overview-of-the-Metaverse-and-

the-legal-challenges-it-will-present, Erişim Tarihi: 08.04.2022; Di Pietro, Cresci, s. 1. 
101

 Pin Lean Lau, The Metaverse: three legal issues we need to address, 1 Şubat 2022, 

https://theconversation.com/the-Metaverse-three-legal-issues-we-need-to-address-175891, Erişim Tarihi: 

08.04.2022. 
102 Whang, Kim, Park, s. 2. 
103 Rao; Whang, Kim, Park, s. 3. 
104 Park, Kim, s. 4213. 
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boyutlu deneyim, kullanıcıların avatarları ile kurdukları ilişkiyi güçlendirmektedir. 

Kullanıcıların, hayal ettikleri sanal benliğe sahip olabilmek için hiçbir masraftan 

kaçınmayacağı, sanal ortamdaki görünüşlerini gerçek hayatlarından daha çok önemsedikleri bir 

noktaya gelineceği öngörülmektedir105.  

Şunu da önemle belirtmek gerekir ki, bir avatar her daim bir gerçek kişinin yansıması değildir. 

Bir avatarın sahibi, pekâlâ bir tüzel kişi de olabilmekte veya bir kişi, birden fazla avatarın sahibi 

de olabilmektedir. Nitekim, bir avatarın yapay zekâ tabanlı çalışabilmesi de söz konusu 

olabilmektedir. Bu halde, bir avatarın her durumda doğrudan bir gerçek kişi ile ilişkili olduğunu 

ve onu temsil ettiğini söyleyebilmenin mümkün olmadığı kanaatindeyiz. 

3. Avatarların Hukuki Sorumluluğu 

Metaverse, pandemi gibi birçok insanın evlerine kapanmak zorunda kaldığı bir dönemde, 

sosyalleşme, birtakım iş ve işleyişlerin devamlılığını sağlama, yeni eğlence kaynakları 

oluşturma, sağlık hizmeti alma, eğitim, ticaret gibi hususlarda faydalı olmuştur. Kullanışlı ve 

faydalı özelliklerinin yanı sıra bu teknolojinin veri güvenliği, gizlilik106, fikri mülkiyet, rekabet, 

kullanıcı etkileşimleri, deepfake, avatar kimlik hırsızlığı, yasa dışı faaliyetler, siber zorbalık, 

siber saldırılar için potansiyel alan sağlanması gibi hususlarda birtakım yasal sonuçları da 

ortaya çıkmaktadır107. Nitekim, Metaverse’ün fiziksel zarar verme riski düşük olsa da zihinsel 

zarar riski hayli yüksektir. Bilhassa büyük paralar harcanarak oluşturulmuş avatarlara zarar 

verilmesi, sanal dünyada satın alınan mülklere gerçekleştirilen tecavüz, Metaverse üzerinden 

 

 
105 Akçay, Türk, Bayrakcı, s. 328-331. 
106 Di Pietro, Cresci, s. 4-6. 
107

 Katherine Imp, Mark F. Radcliffe, Michael Fluhr, Tom K. Ara; Megan Gordon, The Metaverse: What are the 

legal implications?, 13 Şubat 2022, https://www.cliffordchance.com/insights/resources/hubs-and-toolkits/talking-

tech/en/articles/2022/02/the-Metaverse--what-are-the-legal-implications-.html, Erişim Tarihi: 08.04.2022; Nitin 

Kumar, Six Unaddressed Legal Concerns For The Metaverse, 17 Şubat 2022, 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/02/17/six-unaddressed-legal-concerns-for-the-

Metaverse/?sh=1b05eea07a94, Erişim Tarihi: 08.04.2022; Rahul Kapoor, Shokoh H. Yaghoubi; O.V. Kostenko, 

Electronic Jurisdiction, Metaverse, Artificial Intelligence, Digital Personality, Digital Avatar, Neural Networks: 

Theory, Practice, Perspective, World Science, Cilt: 1, Sayı: 73, 2022, s. 5-6. 
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gerçekleştirilecek herhangi bir eğitim veya toplantı organizasyonunun engellenmesi neticesinde 

büyük maddi zararlar ile karşı karşıya kalınması, avatar hırsızlığı halleri, telif ve lisans 

haklarına ilişkin uyuşmazlıklar (bilhassa NFT (non-fungible token) ile ilgili hususlarda), fikri 

mülkiyetin sağladığı maddi ve manevi haklardan yararlanmanın engellenmesi, hakkın ölçüsüz 

veya hukuka aykırı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde işlenmesi halleri, 

kullanıcılar nezdinde büyük maddi ve manevi kayıplara sebebiyet verebilecektir108.  

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde sıklıkla dile getirilen aleniyet hakkı (the 

right to publicity) ve kişiliğin edinilmesi hakkı (the appropriation of personality)109, bir 

kimsenin imajının ticari avantaj sağlamak için kullanıldığı hallere karşı koruma sağlamaktadır. 

Bu hakkın ihlali, haksız fiil kapsamında değerlendirilmektedir110. Bu hususun 

değerlendirilmesi, avatarlar söz konusu olduğunda da kaçınılmazdır. Birçok kişinin ticari veya 

başkaca menfaatler güderek bilhassa ünlülere benzer avatarlar yaratmaları mümkündür. Bu 

halde, makul ve nesnel ölçütlerle yeterli benzerlik sağlanıyor ise, kişiliğin gasp edilmesi hali 

ile karşı karşıya kalınacaktır. Pekâlâ başkasına benzeyen avatarların sanal dünyadaki eylemleri 

ile benzediği kişinin gerçek hayattaki itibarını olumsuz etkileyebilmesi de mümkündür. Kâr 

amacı gütmeyen veya aleni hale getirilmeyen hallerde kişiliğin gasp edilmesinin haksız fiile 

sebebiyet verip vermeyeceği ise tartışmalıdır; ancak bu hal, Metaverse göz önünde 

bulundurularak yeniden değerlendirilmeli ve uygun yasal araçlar oluşturulmalıdır111. 

 

 
108 Ciarán McCollum, Metalaw: the Law of the Metaverse, 24 Ocak 2022, https://www.iotforall.com/metalaw-

law-of-Metaverse, Erişim Tarihi: 08.04.2022; Katherine Imp, Mark F. Radcliffe, Michael Fluhr, Tom K. Ara; 

Schuyler Moore, Law In The Metaverse, 22 Aralık 2021, 

https://www.forbes.com/sites/schuylermoore/2021/12/22/law-in-the-Metaverse/?sh=178b28b545d1, Erişim 

Tarihi: 08.04.2022. 
109 Kevin Stenner, Mihai Beschea, Appropriation of personality in the Metaverse: can your avatar be a clone of 

your favourite celebrity?, 28 Şubat 2022, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c9b7d95a-e4ad-4133-

8c91-c0b4497dbae5, Erişim Tarihi: 08.04.2022. 
110 Stenner, Beschea. 
111

 Stenner, Beschea. 
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Geçtiğimiz günlerde Metaverse’te gerçekleşen bir taciz vakası üzerine platformlar tarafından 

çeşitli koruyucu mekanizmalar geliştirilmeye başlanmıştır. Bahsi geçen olayda, bir test cihazını 

deneyen kullanıcının dokunma geri bildirimi aracılığı ile taciz edildiğini iddia etmesi üzerine, 

test cihazını geliştiren şirket çözümü, test edilen cihaza, kullanıcılarla etkileşime girmeyi 

engelleme seçeneği eklemekte bulmuştur112. Görüleceği üzere, kullanıcılara Metaverse 

üzerinde sunulan koruyucu araçlar, kullanıcıların kendilerini koruması mantığı ile 

geliştirilmektedir. Doğrudan koruyucu bir mekanizma sunmaktansa kullanıcı tarafından 

başvurulabilecek koruyucu mekanizmaların kolay erişilebilirliği odak noktası haline 

getirilmiştir. Bu tutumun, sorumluluktan kaçmak olarak değerlendirilebileceği 

düşünülmektedir113. 

Henüz bu alanı düzenleyen başlı başına bir düzenlemenin olmaması, kullanıcıların karşı karşıya 

kalabileceği zarar riskini artırmaktadır114. Bu noktada akla gelen temel soru, kullanıcıların sanal 

dünyada kendilerini var edebilmelerinin aracı olan avatarların, kullanıcıları ile ilişkisi özelinde 

hukuki sorumluluklarının bulunup bulunmayacağı olmaktadır. 

3.1.Hukuki Sorumluluk 

Hukuki sorumluluktan bahsedebilmek için öncelikle kişilik unsurunun tanımını yapmak 

gerekir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) uyarınca, gerçek kişi ve tüzel kişilik olmak 

üzere iki tür kişilik öngörülmüştür115. Gerçek kişiler, tam ve sağ doğmak kaydıyla ana rahmine 

düştükleri andan itibaren haklara ve borçlara ehil olabilmektedirler116. Tüzel kişiler ise, 

kendilerine hukuk düzeni tarafından kişilik tanınmış kişi veya mal topluluklarıdır. Farklı hukuk 

sistemleri tüzel kişiliğin kazanılması için farklı sistemler öngörmüş ise de nihayetinde tüzel 

 

 
112 McCollum. 
113 McCollum. 
114 Kumar; Kuş, s. 253-254. 
115 TMK m. 8, 47. 
116 Mehmet Ayan, Nurşen Ayan, Kişiler Hukuku, 8. Baskı, Ankara, Ekim 2016, s. 43-44. 
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kişilerin hak ve fiil ehliyetine sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir117. Hem gerçek hem de 

tüzel kişiler hak ve fiil ehliyetine sahip olabilmekte, hukuki uyuşmazlıkların tarafı sıfatını (taraf 

ehliyeti) edinebilmektedirler118. 

Hukuki sorumluluk, bir kişinin hukuka aykırı eylemi neticesinde meydana gelen zarardan 

sorumlu olmasını ifade etmektedir. Hukuki sorumluluk, zarar görenin zararının tazminini de 

öngörmektedir119. Kusur sorumluluğu, bir kimsenin kusurlu hareketi neticesinde zarara 

sebebiyet vermesi halinde söz konusu olmaktadır. Kusur sorumluluğu, sorumluluk hukuku 

kapsamında temel kural olup, ihmal veya kast içeren davranış neticesinde ortaya çıkabilmesi 

mümkündür. Bununla birlikte, istisnai bir sorumluluk türü olan kusursuz sorumluluk da borçlar 

hukuku kapsamında tanınmıştır. Bir zararın ortaya çıkmaması için yeterli dikkat ve özenin 

gösterilmediği hallerde, kusursuz sorumluluk gündeme gelmektedir. Kusursuz sorumluluk, 

tehlike düşüncesi, hakkaniyet düşüncesi ve objektif özen yükümlülüğünün ihlali halleri ile 

toplumsal yaşam dinamikleri gözetilerek, riskin adil dağıtılması maksadı ile ortaya çıkmıştır120. 

Kusursuz sorumluluk hallerinin kanunla öngörülmesi zaruridir121. 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunu (“TBK”) uyarınca, kusursuz sorumluluk, adam çalıştıranın sorumluluğu (TBK m. 66), 

hayvan bulunduranın sorumluluğu (TBK m. 67), yapı malikinin sorumluluğu (TBK m. 69), ev 

başkanının sorumluluğu (TMK m. 369), tehlike sorumluluğu (TBK m. 71) kapsamında 

öngörülmüştür. Öngörülen kusursuz sorumluluk halleri, belli sorumluluklara sahip kimselere 

dikkat ve özen yükümlülüğü yüklemekte olup; kişiler, gerekli dikkat ve özeni gösterdiklerine 

ilişkin yeterli kanıtları (kurtuluş kanıtı) sunmaları halinde bu sorumluluktan 

 

 
117 Ayan, Ayan, s. 201-208. 
118 Ayan, Ayan, s. 49-52, 207-208. 
119

 Antalya, s. 47-49. 
120 Antalya, s. 55-57. 
121 Antalya, s. 55-58. 
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kurtulabilmektedirler122. Bununla birlikte, tehlike sorumluluğu kapsamında ise tehlike arz eden 

işletme sahipleri ve varsa işletenler, her türlü önlemi almış olsalar da kurtuluş kanıtı 

getirememektedirler. Ancak illiyet bağını kesen hallerde, işletme sahibi veya işletenin kusuru 

olmaksızın ortaya çıkan mücbir sebep, zarar görenin ya da üçüncü kişinin fiilinin zarara 

sebebiyet vermesi hallerinde kusursuz sorumluluk hali söz konusu olmamaktadır123. 

3.2. Hukuki Sorumluluğun Avatarlar Bakımından Değerlendirilmesi 

Mevcut hukuk düzenleri uyarınca hukuki sorumluluktan söz edebilmek için öncelikle bir 

kişilikten söz edebilmek gerekmektedir. Çalışmamız kapsamında tanımı yapılan avatarlara, 

herhangi bir hukuk sistemi tarafından doğrudan bir hukuki kişilik tanınmış değildir. Mevcut 

düzende herhangi bir kişilik tanınmayan avatarlara ilişkin ayrıca bir sorumluluk hali de 

öngörülmemiştir. Bu kapsamda, öncelikle mevcut sorumluluk hallerinin avatarlar bakımından 

uygulama alanı bulup bulamayacağı değerlendirilecek; ardından avatarların hukuken ne şekilde 

nitelendirilebileceğine ilişkin görüşlerimize yer verilecektir. Çalışmamız kapsamında bahsi 

geçen zarar kavramı, bir avatarın başkaca bir avatara ve dolayısıyla o avatar ile 

ilişkilendirilebilecek kişilere verilen zararı ifade eder şekilde kullanılacaktır. 

Avatarların, kullanıcısının talimatlarını harfiyen yerine getirdiği haller haricinde iş ve 

eylemlerinin mümkün olabildiği bir düzlemde kusursuz sorumluluktan bahsedebilmek 

gerekecektir. Burada düşük seviyede de olsa bir otonomi veya yapay zekâ tabanlı bir ara yüz 

akla gelebilecektir. Bu doğrultuda, avatarların adam çalıştıranın sorumluluğu kapsamında 

değerlendirilebilmesinin mümkün olmadığı kanaatindeyiz. Bu sorumluluk türünün uygulama 

alanı bulabilmesi için ortada bir istihdam ilişkisi söz konusu olmalıdır. Nitekim avatarların, 

istihdam ilişkisinin çalışanı konumunda olan kimseler gibi bir hukuki kişiliği de söz konusu 

 

 
122 Başak Bak, Medeni Hukuk Açısından Yapay Zekânın Hukuki Statüsü ve Yapay Zekâ Kullanımından Doğan 

Hukuki Sorumluluk, TAAD, Sayı: 35, Yıl: 9, Temmuz 2018, s. 221. 

Ayrıntılı bilgi için bkz: Antalya, s. 309-555. 
123 Bak, s. 221-222; Antalya, s. 449-459; TBK m. 71. 
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değildir. Yapı malikinin sorumluluğu da burada uygulama alanı bulamayacaktır. İlgili 

düzenleme, “yeryüzüne bağlı inşa eseri”nin zarara sebebiyet vermesi halleri için 

öngörüldüğünden, avatarlar bakımından uygun düşmemektedir. Ev başkanının sorumluluğuna 

ilişkin hükümler ise, uygulama alanı kanunen sınırlandırıldığından ve avatarların kanunda 

sayılan kişiler arasında konumlandırılmasının mümkün olmadığından bahisle uygulama alanı 

bulamayacaktır. Hayvan idare edenin sorumluluğu hükümlerinin ise, avatarların içgüdüsel ve 

dürtüsel hareketleri bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda uygulama alanı bulamayacağı 

kanaatindeyiz124. 

Son olarak değerlendirilecek husus, tehlike sorumluluğudur. Avatarların kullanımının riskleri 

ve yaratabileceği tehlikeler göz önünde bulundurulduğunda, avatarlar bakımından tehlike 

sorumluluğunun gündeme gelebilmesinin mümkün olduğu kanaatindeyiz. Kanunda bahsi 

geçen “işletme” kavramının dar yorumlanmayarak Metaverse’ü de kapsayacak şekilde kabul 

edilmesinin, mevcut düzenlemelerin güncel ihtiyaçları karşılar şekilde yorumlanabilmesi 

çerçevesinde değerlendirilebileceği kanaatindeyiz. Ancak bu noktada, kimin işleten veya 

işletme sahibi olarak kabul edilebileceği sorusu gündeme gelmektedir. Metaverse hizmeti sunan 

platformunun işletme sahibi ve avatar sahibinin de işleten olarak kabul edildiği bir düzlemde, 

kanun gereği bu iki kişiliğin müteselsil sorumluluğu söz konusu olacaktır. Meydana gelen 

zararın niteliğine bağlı olarak, taraflar arasında rücu mekanizması işletilebilecektir. Tehlike 

sorumluluğu, Metaverse platformundan kaynaklanan veri güvenliğinin, kişisel verilerin 

korunması hakkının ihlali gibi hallerde ortaya çıkabilecek zararlar ile kullanıcıların fiillerinden 

kaynaklanan zararları bir bütün olarak kapsayabilecek ve sonraki aşamada zararın kaynağının 

tespit edilerek tazminini sağlamayı mümkün kılabilecektir. 

Bahsi geçen kusursuz sorumluluk halleri dışında, TBK madde 116 kapsamında öngörülen 

yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk halinin de avatarlar bakımından uygulama alanı 

 

 
124 Bak, s. 222-223; Sinan Sami Akkurt, Yapay Zekânın Otonom Davranışlarından Kaynaklanan Hukuki 

Sorumluluk, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı: 13, Yıl: 7, Haziran 2019, s. 48-50. 
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bulabileceği kanaatindeyiz. Avatarı, kullanıcının sanal dünyadaki iş ve eylemleri için bir nevi 

ifa yardımcısı olarak değerlendirmenin ve bu kapsamda da yardımcı kişilerin fiillerinden doğan 

sorumluluğun avatar kullanıcısına ait olmasının mümkün olduğu kanaatindeyiz. Ancak her 

halükârda, sorumlunun belirlenebilmesi ve gerekli hallerde tazmin sürecinin işletilebilmesi için 

avatar ile kullanıcı arasındaki ilişkinin çözümlenebilmesi gerekmektedir. 

Kusursuz sorumluluk hallerine ilişkin yapılan tüm değerlendirmelerin yanında; TBK madde 49 

ile öngörülen kusur sorumluluğu her halde söz konusudur. Ancak bu noktada, sorumluluğun 

kime ait olacağı sorusu gündeme gelmektedir. Avatarlara kişilik tanınması hali ile tanınmaması 

halleri bu noktada farklılık arz etmektedir. Zira halihazırda kendilerine bir kişilik tanınmamış 

olan avatarların doğrudan kusur sorumluluğuna başvurabilmek mümkün olmayacaktır. Burada 

anahtar nokta, avatarlar ile temsil ettikleri kişiler arasındaki ilişkinin çözümlenebilmesidir. 

Böylelikle, avatarların temsil ettikleri kişilerin kusur sorumluluğuna başvurulabilecektir. 

Avatarların hukuki açıdan ne şekilde nitelendirilmesi gerektiğine ilişkin yapılan tartışmalarda, 

avatarlara tüzel kişilik verilebileceğini öngören görüşler mevcuttur125. Böylece avatarlar hak ve 

ödev sahibi olacaklar, bir davanın tarafı sıfatını kazanabileceklerdir Kanaatimizce, avatarların 

tüzel kişi olarak tanımlanmaları yerinde olmayacaktır. Tüzel kişilerin sağlaması gereken 

unsurların avatarlar bakımından sağlanmasının söz konusu olmamasının yanında, avatarlara 

tüzel kişilik tanınmasının uygulamadaki problemleri çözmekten çok problem yaratacağı 

kanaatindeyiz.  

Avatarların eşya olarak nitelendirilmesi de akla gelebilecek bir başka çözümdür. Ne var ki bir 

avatar, bir eşyanın sahip olması gereken maddi varlığa sahip olmadığı gibi, bir eşyadan daha 

fazlasıdır126. Avatar, kişilerin sanal benliklerini ifade edebilmekte, onların sanal dünyada 

varlıklarını ortaya koyabilmekte ve yukarıda bahsi geçen, kişilik ile doğrudan bağlantılı 

 

 
125 Lau. 
126 Mehmet Ayan, Eşya Hukuku, 13. Baskı, Ankara, 2016, s. 27. 
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aleniyet hakkı ve kişiliğin elde edilmesi gibi haklarla ilişkili olabilmektedir. Hal böyleyken, 

avatarların eşya olarak nitelendirilmesinin yerinde olmayacağı kanaatindeyiz.  

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve avatarların tüzel kişi, gerçek kişi veya yapay 

zekâ olan bir kullanıcısı olmaksızın sanal dünyada var olabilmelerinin mümkün olmadığı göz 

önünde bulundurulduğunda, avatarlara kişilik tanınmasına gerek olmadığı kanaatindeyiz. Bu 

noktada yapay zekânın kişiliği tartışmaları gündeme gelebilecek ise de bu husus ayrı bir 

çalışmanın konusu olup, hali hazırda yapay zekâ hususundaki sorumluluğun yapay zekâ 

sisteminin aktörleri olan gerçek veya tüzel kişiler arasında bölüştürüldüğüne, yapay zekâya 

ayrıca bir kişilik tanınmadığına127 değinmekle yetinilecektir. Çalışmamız kapsamında 

incelenen hususta gerçekleştirilecek düzenlemeler, avatarlar ile bu avatarların sahipleri olan 

kimseler arasındaki bağı güçlendiren ve ortaya koyan niteliği haiz olmalıdır.  

Sorumluluk hususunda ortak problem, avatar ile temsil ettikleri kişiler arasındaki ilişkidir. Ne 

var ki, her daim bir avatarın ardında bir gerçek veya tüzel kişinin varlığı söz konusu 

olmayabileceği gibi (nitekim avatar bir yapay zekâ tarafından oluşturulmuş ve idare ediliyor 

olabilir), bir avatarın sahibinin her daim bir kişi olmadığı, birden fazla kişi olabildiği veya bir 

kullanıcının birden fazla avatarının olabileceği haller de söz konusu olabilecektir. Böyle bir 

düzlemde, avatar ile kullanıcı arasında doğrudan birebir ilişki kurmak her daim mümkün 

olamayacaktır. Örneğin, bir avatarın sahibinin birden fazla kişi olduğu hallerde, TBK madde 

61 ve 62 kapsamında öngörülen müteselsil sorumluluk gündeme gelebilecektir. Bu sebeple, 

ilgili avatar ile kullanıcı arasındaki ilişkinin her somut olay bağlamında incelenmesi gerektiği 

kanaatindeyiz.  

Avatarlar ile kullanıcılar arasındaki ilişkinin somutlaştırılabilmesi adına avatar kimliklerinin 

blokzinciri teknolojisi ile kayıt altına alınabileceği ve bu sayede kanıtlanabileceği fikri öne 

sürülmüş ise de hukuki sorumluluk noktasında, merkezi bir yapısı olmayan blokzinciri 

 

 
127 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bak, s. 211-230. 
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teknolojisi, avatarın ardındaki kişiyi tereddüde mahal vermeksizin tespit edebilmeyi teknik 

olarak mümkün kılmakta, ancak bu kişiye ulaşmayı zorlaştırmaktadır128. Nitekim Metaverse’ün 

altyapısını oluşturacağı öngörülen Web 3.0 teknolojisi de blokzinciri bulut sistemlerinden 

yararlanmayı ve merkeziyetsiz bir yapıyı öngörmektedir129. Her ne kadar blokzinciri teknolojisi 

“takma adlı şeffaflık” öngörüyor ise de130; bu uygulamanın, sorumluluk hukuku kapsamında 

ihtiyaç duyulan şeffaflığı sağlamada yetersiz olacağı kanaatindeyiz. Hukuki sorumluluğa ilişkin 

temel problemi çözmek adına, avatarların ardındaki kişilerin belirlenebilmelerini sağlayan 

teknik önlemlerin alınması zaruridir.  

3.3. Hukuki Sorumluluğun Yansımaları 

Metaverse içerisindeki kendine has düzen, avatarların hukuki sorumluluklarına ilişkin çeşitli 

sonuçları beraberinde getirmektedir. Metaverse, geleneksel hukukta öngörülen ve gerçek 

dünyada uygulama alanı bulan birtakım unsurları değiştirip dönüştürmekte veya alternatif 

çözümler sunmaktadır. Elbette bu çözümlerin ne kadar etkili olduğu ayrıca tartışılmalıdır. 

Metaverse’ün zaman ve mekândan bağımsız oluşu, hangi kanunların hangi zaman ve hangi 

somut olaya uygulanacağına, yetki unsuruna karar vermeyi zorlaştırmaktadır. Bu problem, 

Metaverse için yapılacak bir düzenlemenin kim tarafından gerçekleştirileceğini ve nihayetinde 

kim tarafından uygulanacağını da gündeme getirmektedir. Kaldı ki Metaverse’te gerçekleşen 

fiillerin dijital ayak izleri mevcut ise de131, bunları takip ederek IP (internet protocol) adresi 

gibi kişileri belirleyici kılabilir verilere erişmek de blokzinciri teknolojisinin kullanımı 

neticesinde giderek zorlaşmaktadır. Bu zorluk, fiili gerçekleştiren gerçek dünyadaki gerçek 

 

 
128

 Alex Connock, A killer app for the Metaverse? Fill it with AI avatars of ourselves – so we don’t need to go 

there, 21 Ocak 2022, https://theconversation.com/a-killer-app-for-the-Metaverse-fill-it-with-ai-avatars-of-

ourselves-so-we-dont-need-to-go-there-175356, Erişim Tarihi: 08.04.2022. 
129 Akçay, Türk, Bayrakcı, s. 323; Arvas, s. 62-65, 69. 
130 Akçay, Türk, Bayrakcı, s. 324. 
131 Farha, Wang, Ning, Ding, Daneshmand, Dhelim, Wang, Lin, s. 21. 

https://theconversation.com/a-killer-app-for-the-metaverse-fill-it-with-ai-avatars-of-ourselves-so-we-dont-need-to-go-there-175356
https://theconversation.com/a-killer-app-for-the-metaverse-fill-it-with-ai-avatars-of-ourselves-so-we-dont-need-to-go-there-175356
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veya tüzel kişinin kimliğinin tespitini zorlaştırabilmekte ya da imkânsız hale 

getirebilmektedir132. 

Avatarların ve dolayısıyla avatarların sahiplerinin korunabilmesi için Metaverse’te yer alan 

bazı alanlara girişte, kullanıcıların özel izninin alınabileceği öngörülmektedir. Bu görüşün 

kaynağını oluşturan ve Tish Shute tarafından bir süre önce ortaya konan “clean well-lit room” 

konsepti, şiddet içeren, olumsuz içeriklerin yer aldığı veya neticesinde hukuki bir işlemin (alım, 

satım, kiralama, lisans vb.) meydana geldiği alanlarda hem kullanıcıların bu içeriklere erişime 

izin vermiş olması, hem de ilgili sunucuların bu içeriklerle ilgili izinleri kontrol etmesi şartını 

aramaktadır. Bu konsept, geleneksel sorumluluk anlayışı ile bilgilendirmeye dayalı bir izin 

sistemini dijital platformlar için kullanılabilir ve etkili hale getirmeyi hedeflemektedir. Yıllar 

sonra, bu konseptin Metaverse için de kullanım alanı bulabileceği fikri gündeme gelmiştir133. 

Bu uygulama neticesinde, ilgili içeriklere izin vermeyen bir kullanıcının avatarı, ilgili içeriğin 

bulunduğu ortama giriş yapamayacaktır. Bu kontrol, sunucular tarafından sağlanacaktır. 

Bununla birlikte, sunucuların, ilgili alana veya etkinliğe katılım için kimlik doğrulamasını 

zorunlu tutması da bir başka alternatif çözüm yöntemi olarak görülmüştür134. Bu görüş, 

kullanıcıların kendilerini koruyabilecekleri teknolojiler geliştirme mantığının bir uzantısıdır. 

Kimlik doğrulaması, hukuki sorumluluğun söz konusu olduğu hallerde avatarın ardındaki kişiyi 

belirlemeyi kolaylaştıracak ise de bu yöntemin blokzinciri teknolojisinin mantığı ile uyumlu 

olduğu söylenemeyecektir. 

Aleniyet hakkı ve kişiliğin elde edilmesi hakkının ihlali hallerinin önüne geçebilmek için 

kullanıcı sözleşmelerinin öngörülebileceğini, bu sayede avatarların çoğaltılmasının veya 

yeniden oluşturulmasının önüne geçilebileceğini öne süren bir görüşe göre; avatarı çoğaltılan 

 

 
132 Davies. 
133 Doug Thompson, Avatars, Permissions and the Metaverse, 5 Ağustos 2021, 

https://outofscope.bureauofbrightideas.com/avatars-permissions-and-the-well-lit-room/, Erişim Tarihi: 

08.04.2022. 
134

 Thompson. 
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veya yeniden oluşturulan kullanıcı, aradaki kullanıcı sözleşmesine dayanarak tazminat talep 

edebilecektir135. Ne var ki, bu uygulamanın Metaverse’ün işleyiş mantığı ile örtüşmediği ve 

sektörün aktörleri tarafından da kabul görmeyeceği kanaatindeyiz. Zira, diğer birçok dijital 

platform gibi Metaverse de kullanıcılarına anonimlik vadetmektedir. Bahsi geçen kullanıcı 

sözleşmelerinin platformun vadettiği anonimliği ortadan kaldırması, kullanıcıların platformu 

kullanmaya ilişkin tercihlerini olumsuz etkileyecek; bu hal de sektörün aktörlerinin zararına ve 

dolayısıyla da isteksizliğine sebebiyet verebilecektir.  

Metaverse’ün yapay zekâ destekli unsurlarının bazı hallerde çözümlenebilmesi zordur. 

Sistemlerin şeffaflık ve hesap verilebilirliğe ilişkin problemleri, sorumluların belirlenmesini de 

zorlaştıracaktır. Bilhassa derin öğrenme ve yapay sinir ağları teknolojilerinin kullanıldığı 

sistemlerde sonuçların anlamlandırılması zor, hatta bazı hallerde imkansızdır. Şeffaflık ve 

hesap verilebilirlik problemleri, hukuki uyuşmazlıkların sorumlularını belirlemenin önünde 

teknik bir engel niteliğindedir136. Benzer bir problem, makineler tarafından oluşturulan 

avatarların tespit edilebilmesinde de gözlenmektedir. İnsandan ayırt edilebilmesi zor yapay 

zekâ tabanlı avatarların sorumluluğu meselesi ise, değerlendirilmesi gereken bir başka 

husustur137. 

Sonuç 

Metaverse’ün düzenlemeden yoksun, tabiri caiz ise “gri bir alan” niteliğinde oluşu, bu sanal 

dünyada gerçekleştirilecek eylemlerin karşılıksız kalabileceğine ilişkin inanca sebebiyet 

verebilir. Bu inanç, hukuka aykırı fiillerde bulunacak kimselerin sayısının artmasına, bu 

 

 
135

 Stenner, Beschea. 
136

 Information Commissioner’s Office (ICO), Explaining decisions made with AI, The Alan Turing Institute, 20 

Mayıs 2020, https://iapp.org/media/pdf/resource_center/ico_explaining_decisions_with_ai.pdf, Erişim Tarihi: 

08.04.2022, s. 66; Nick Bostrom, Süper Zekâ: Yapay Zekâ Uygulamaları, Tehlikeler ve Stratejiler, (çeviren: Ferit 

Burak Aydar), 2. Baskı, İstanbul, 2020, s. 167; Yavar Bathaee, The Artificial Intelligence Black Box and the 

Failure of Intent and Causation, Harvard Journal of Law & Technology, Cilt: 32, Sayı: 2, Bahar 2018,  s. 902-905. 
137 Di Pietro, Cresci, s. 5-6. 
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kimselerin cesaretlenmesine yol açabilir138. Bu noktada önemli olan husus, kullanıcıların 

eylemlerinden sorumluluklarının sınırını belirlemektir. Şimdiye dek sunulan önlemler, 

kullanıcının kendi güvenliğini sağlamak için kendi tedbirlerini almasını içermektedir. Ancak, 

bu yöntemin yeterli olmadığı ortadadır. 

Kendisine doğrudan bir kişilik atfedilmeyen ve kanaatimizce buna gerek de olmayan avatarların 

doğrudan sorumluluğuna gitmek söz konusu olmayacaktır. Ancak elbette avatarların temsil 

ettiği kişilerin kusur sorumluluğu bakidir. Her ne kadar avatarlar bakımından ayrıca bir 

kusursuz sorumluluk hali öngörülmemiş ise de çalışmamız kapsamında açıklanan tehlike 

sorumluluğu ve yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk hallerinin avatarlar bakımından 

uygulama alanı bulabileceği kanaatindeyiz. Ancak, bu sorumluluklara başvurulabilmesi için, 

avatarların kullanıcısından bağımsız, doğrudan kullanıcısının yönlendirmesi ile hareket 

etmediği hallerin varlığı gerekmektedir. Her halükârda, avatar ile temsil ettiği kişi arasındaki 

perdenin aralanması zaruridir. Metaverse, bu bağlantıyı kurmayı zorlaştırmaktadır. Zira 

Metaverse daha karmaşık, merkezi bir yapıya sahip olmaması öngörülen ve geriye dönük olarak 

daha zor takip edilebilir bir ortam sunmaktadır. Bu da avatarlar ile temsil ettikleri kişiler 

arasındaki bağlantının ve dolayısıyla sorumluların belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Yapılacak 

düzenlemelerin, avatar ile temsil ettiği kişi arasındaki bağı ortaya çıkarmaya yönelik 

düzenlemeler olması gerektiği kanaatindeyiz. Bu husus, haksız fiilden zarar göreni 

belirleyebilmek bakımından da önem arz etmektedir. 

Metaverse her ne kadar şimdiye dek alışık olmadığımız birçok kavramı hayatımıza sokmakta 

ve Metaverse’ün kullanıcı sayısı hızla artmakta ise de günümüzdeki versiyonunun henüz 

Metaverse’ün son hali olmadığı, gerçekte tasarlanan ve ulaşılması hedeflenen Metaverse 

kavramının bugünkünden çok daha farklı olduğu, mevcut sistemin ancak başlangıç noktası 

olarak kabul edilebileceği, teknoloji dünyasında kullanılan tabir ile henüz “hype” noktasına 

 

 
138 Lau. 
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erişmediği düşünülmektedir. Çarpıcı bir örnek olarak, “Metaverse’ün bugünkü halinin 

tartışılması, 1960’lı yıllarda interneti tartışmaya” benzetilmiştir139. Bu sebeple, yapılan ve 

yapılacak değerlendirmelerin zaman içerisinde değişiklik göstermesi, mevcut duruma uyumlu 

olacak şekilde güncellenmesi kaçınılmazdır140. 

 

 

 

 

 

  

 

 
139

 Imp, Radcliffe, Fluhr, Ara. 
140

Matthew Ball, Framework for the Metaverse, 29 Haziran 2021, 

https://www.matthewball.vc/all/forwardtotheMetaverseprimer, Erişim Tarihi: 08.04.2022; Kurtuluş. 
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METAVERSE’ÜN FİKRİ VE SINAİ HUKUK 

BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

METAVERSE, MARKA VE TELİF HAKLARI 

Av. Betül ÖZBEK 

Önder Erol ÜNSAL 

 

Giriş 

Metaverse evrenlerinde sürdürülecek sanal yaşamlara ilişkin haberler fazlalaştıkça, bu yeni 

yaşam biçiminin ne tip hukuki problemlere yol açacağına ilişkin tartışma ve görüşlerin sayısı 

da artmaktadır. Metaverse evrenlerinde fikri hakların olası ihlallere karşı nasıl korunabileceğine 

ilişkin çeşitli tartışmalar da bu tespitin bir boyutunu teşkil etmektedir. Bu bölümde, marka ve 

telif hakları boyutlarına öncelikle eğilerek, fikri hakların Metaverse’te korunması yollarına ve 

olası ihlallere karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin görüşlerimizi aktaracağız.  

1. Metaverse Platformlarında Markalar 

Metaverse evrenlerinde avatarlar yoluyla sürdürebilecek sanal yaşamlarda karşılaşılacak 

öğelerden birisi de gerçek hayattaki markaların sanal yansımaları olacaktır. 2021 yılının son 

çeyreğinden başlayarak öncelikle dünya devi markalar Metaverse evrenlerinde kullanımlarına 

başlamışlar ve bu kullanım biçimleri diğer firmalar için de tetikleyici olmuştur. Birçok büyük 

firma için, Metaverse’te kendi markalarıyla yer alma niyetinin önemli bir hedef olarak ortaya 

çıktığını belirtmek, içinde bulunduğumuz günlerde yanlış bir tespit olmayacaktır. 
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Metaverse evrenlerinde fikri hakların nasıl korunabileceğine ve olası ihlal biçimlerine 

geçmeden önce, hak sahiplerinin Metaverse’te markalarıyla neden yer almak istediklerini 

açıklamak yerinde olacaktır141: 

1. Metaverse’te oluşturulacak ve markayı taşıyacak ürünler/mekanlar aracılığıyla tüketici 

davranışlarına, eğilimlerine ve özelliklerine ilişkin bilgiler toplanabilir ve yeni 

tüketicilere ulaşılabilir. 

2. Metaverse yeni bir reklam platformu işlevi görecektir. 

3. Metaverse’te oluşturulacak satış noktalarında sanal ürünlerin (veya gerçek ürünlerin) 

satışı yapılabilir. 

4. Metaverse kullanıcılarına sunulacak sanal oyun, deneyim vb. faaliyetlerle marka – 

tüketici ilişkisi kuvvetlendirilebilir. 

5. Metaverse’te yer alarak kitlelere yenilikçilik mesajı verilebilir. 

Yukarıda belirtilen olumlu özellikler çerçevesinde birçok küresel marka, 2021 yılı sonlarından 

başlayarak Metaverse’te markalarıyla boy göstermeye başlamıştır. Birkaç örnek verecek 

olursak142:  

Hyundai, Metaverse platformlarından birisi olan Roblox’ta Hyundai Mobility Adventure 

(Hareketlilik Macerası) isimli sanal bir deneyim başlatmıştır. Genç tüketicilere hitap eden bu 

deneyimde kullanıcılar, Hyundai’nin alanında buluşmakta, Hyundai ürünlerini ve mobil 

çözümlerini tanımakta, denemekte ve kullanıcıların avatarlarının Hyundai ürünleriyle 

özelleştirilmesine izin verilmektedir.  

 

 
141 Maghan McDowell, “How to trademark the metaverse”, https://www.voguebusiness.com/technology/how-to-

trademark-the-metaverse , Erişim Tarihi: 18.02.2022. 
142 Sig Ueland, “12 Examples of Brands in the Metaverse” https://www.practicalecommerce.com/12-examples-

of-brands-in-the-metaverse, Erişim Tarihi: 07.04.2022. 
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Gucci ise yine Roblox’ta Garden Archetypes isimli üç boyutlu sanal bir deneyimi kendi 

markasına uyarlatmış ve Gucci Garden adında interaktif sanal bir sergi başlatmıştır. 

Kullanıcıların avatarları bu sergiye üzerlerinde bir şey bulunmayan vitrin mankenleri gibi 

katılmakta ve sergide denedikleri/giydikleri ürünlerle avatarlarını Gucci ürünleriyle 

kişiselleştirmektedir. 

Coca-Cola ise en büyük Metaverse platformlarından birisi olan Decentraland’de kendi ikonik 

ürünlerini NFT biçiminde sanal giyilebilir malzemeler olarak satan bir alan oluşturmuştur.  

a. Markaların Metaverse’te Korunması  

aa. Metaverse Platformlarında Kullanım Amaçlı Markalarda Mal ve Hizmetlerin 

Sınıflandırılması  

Bir önceki başlık altında verilen örneklerle sınırlı olmayan biçimlerde birçok marka 

Metaverse’te yerini almaya başlamakta veya en azından bunu hedeflemektedir. Doğal olarak 

ortaya çıkan ilk soru bu markaların ne şekilde korunabileceğidir.  

Etkin marka korumasının ilk adımı markaların tescil edilmesi olduğundan, Metaverse’te 

kullanım amaçlı markaların mal ve hizmet listelerinin amaca yönelik olarak oluşturulması 

birincil aşama olarak ortadadır.  

Metaverse’te kullanım amaçlı markaların mal ve hizmet listeleri oluşturulurken, ilk olarak 

yanıtlanması gereken sorular; başvuru sahibinin ne tip hizmetler sağladığı veya hangi alanda 

üretimde bulunduğu ve bu alanların Metaverse ile kesişiminin hangi noktada ortaya çıkacağıdır. 

bb. Sanal Malların Sınıflandırılması 

Metaverse’te kullanıcıların karşı karşıya olacağı ürünler, gerçek olmayan sanal ürünler (virtual 

products) olacaktır. Sanal ürünler, çevrimiçi topluluklarda veya oyunlarda kullanım için satın 

alınan fiziksel olmayan nesneler olarak tanımlanabilir ve bu ürünler esasen bilgisayar 
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programlarıdır143. Sanal ürünler; Metaverse’teki sanal kimliklerin görünümünün diğer sanal 

kimliklerden farklılaştırılması, bunlara kişisel özellikler kazandırılması, zevklerin veya 

hobilerin gösterilmesi, sanal kimliğin güçlendirilmesi veya daha çekici hale getirilmesi gibi 

amaçlarla kullanılmaktadır.  

Sanal ürünleri ve bağlantılı hizmetleri içeren marka tescil başvuruları dünyada ve Türkiye’de 

yapılmaya başlanmıştır. Bu tip tescil başvurularında doğru mal ve hizmetlere yer verilmesi ve 

mal ve hizmetlerin düzgün biçimde tanımlanması önem arz etmektedir. 

Türk Patent ve Marka Kurumu, Metaverse’te kullanım amaçlı markaların kapsayacağı malların 

veya bağlantılı hizmetlerin sınıflandırılması konusunda, bu yazının hazırlandığı Nisan 2022 

tarihi itibarıyla bir yönlendirme yapmamıştır. Dolayısıyla, doğru yönlendirme için yabancı ofis 

uygulamalarının ve online veri tabanlarının incelenmesi gerekmektedir. 

İlk olarak belirtilmesi gereken, gerçek hayatta giysi ve ayakkabı üreten ve pazarlayan bir 

firmanın markasının tescil edileceği ana alan Nicé sınıflandırmasının 25. sınıfı iken, aynı 

firmanın markasını Metaverse’te kullanım amacıyla “sanal giysiler ve ayakkabılar” için tescil 

ettirmek istediğinde sınıflandırmanın 9. sınıfında bu malları içeren yeni bir başvuru yapmasının 

gerekeceğidir. Şöyle ki, sanal ürünler esasen bilgisayar programları olduğundan ve bilgisayar 

programları Nicé sınıflandırmasının 9. sınıfında yer aldığından, sanal kelimesinin ardından 

gelen ürünün ne olduğuna bakılmaksızın, tüm sanal ürünler sınıflandırmanın 9. sınıfında 

değerlendirilmektedir. 

Bu nedenle, esasen çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar dahi, Metaverse’te kullanım 

için markalarını öncelikle 9. sınıfta tescil ettirmeyi tercih edecektir. Dolayısıyla, ilgili sınıflarda 

markalarını önceden tescil ettirmemiş, ancak Metaverse nedeniyle bu sınıflarda markalarını 

 

 
143 Susan Wu, “Virtual Goods: the next big business model”, https://techcrunch.com/2007/06/20/virtual-goods-

the-next-big-business-model/, Erişim Tarihi: 15.03.2022.  

 

https://techcrunch.com/2007/06/20/virtual-goods-the-next-big-business-model/
https://techcrunch.com/2007/06/20/virtual-goods-the-next-big-business-model/
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tescil ettirmesi gerekecek firmalar, markalarının bu sınıflarda tescile uygunluğunu araştırmalı 

ve detaylı bir ön inceleme yapmalı veya yaptırmalıdır. 

Metaverse’te kullanım amaçlı marka tescil başvurularını inceleme anlamında öncü Ofis rolü 

üstlenen Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO), kabul gören mal ve 

hizmet tanımlarını ilan ettiği Marka ID Rehberinde (Trademark ID Manual), sanal ürünlerin 

aşağıdaki şekilde tanımlanmaları halinde, 9. sınıfta sınıflandırabilir mal ve hizmetler olduğunu 

belirtmektedir: 

“İndirilebilir sanal ürünler, yani çevrimiçi sanal dünyalarda kullanım için (mal adı 

belirtin, örneğin: sanal giysiler, sanal ayakkabılar) mallarını karakterize eden bilgisayar 

programları144.”  

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) halihazırda çevrimiçi sınıflandırma aracında145 

kabul edilebilir resmi bir tabire yer vermemiş olsa da EUIPO çevrimiçi sicilinde146 yapılan 

araştırma USPTO’nun 9. sınıfta kabul ettiği tanımlamanın aynen kabul edildiğini 

göstermektedir. Aynı durum Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) çevrimiçi sicilinde de 

görülmektedir147. 

cc. Bağlantılı Hizmetlerin Sınıflandırılması 

Metaverse’te markalar yalnızca sanal ürünleri kullanıcılara sağlamakla kalmayacak, aynı 

zamanda bu sanal ürünlere ilişkin hizmetler de verebilecektir. Bu hizmetlerin başlıca ikisi ise 

kanaatimizce aşağıdakiler olacaktır: 

 

 
144 A.B.D. Patent ve Marka Ofisi web sitesi, “Trademark ID Manual”, https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-

public.html. “Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring {specify nature, type, e.g., 

articles of clothing} for use in online virtual worlds.”, Erişim Tarihi: 01.02.2022. 
145 Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi web sitesi, Sınıflandırma Aracı, https://euipo.europa.eu/ec2/, Erişim Tarihi: 

01.02.2022. 
146 Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi web sitesi, Çevrimiçi Marka Sicili, https://euipo.europa.eu/eSearch/, Erişim 

Tarihi: 01.02.2022. 
147 Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı web sitesi, Çevrimiçi Uluslararası Marka Sicili, 

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/, Erişim Tarihi: 01.02.2022. 

https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html
https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html
https://euipo.europa.eu/ec2/
https://euipo.europa.eu/eSearch/
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/,%20Erişim
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- Sanal ürünlerin sanal pazarlarda satışa sunulmasına yönelik hizmetler. 

- Sanal ürünler yoluyla sağlanacak eğlence hizmetleri ve benzeri diğer hizmetler.  

Metaverse’te sağlanacak başlıca hizmetlerden birisinin sanal pazar yerlerinde sanal ürünlerin 

satışa sunumu olacağı düşünüldüğünde, Metaverse’te markasıyla sanal mağazacılık hizmetleri 

verecek markalar için 35. sınıfın tescil edilmesi önceliklerden birisi olacaktır. 

Sanal ürünlerin sanal pazarlarda satışa sunulmasına yönelik hizmetlerin sınıflandırılmasına 

ilişkin olarak ilgili hizmetin Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfında yer aldığı açıktır. Hizmetleri 

tanımlarken kullanılması gereken başlıca tabir ise USPTO veri tabanına148 göre aşağıdaki 

biçimdedir: “Çevrimiçi sanal dünyalarda kullanım için (mal adı belirterek, örneğin: sanal 

giysilere, sanal ayakkabılara yönelik) perakende mağazacılık hizmetleri.” Anılan hizmetler 

bakımından EUIPO ve WIPO bakımından da aynı tabiri içeren başvurular 35. sınıfta kabul 

edilebilir bir tanımlama olarak görülmektedir.  

Metaverse kullanıcılarının sanal evrenlerde karşılaşmayı umdukları başlıca hususlar eğlenmek 

ve iyi zaman geçirmektir. Bu bağlamda sanal deneyimler yoluyla yaşanacak eğlence, sanal 

dünyalardan beklenilen başlıca karşılıktır. 

Dolayısıyla, Nicé sınıflandırmasının 41. sınıfında yer alan “eğlence hizmetleri” ve bunun 

varyasyonları Metaverse’te tescil edilecek markaların birçoğunda yer alması beklenen ana 

hizmet kalemlerinden birisi olacaktır.   

Bu hizmeti tescil ettirirken kullanılabilecek tabirlerden birisi USPTO tarafından 41. sınıfta 

kabul edilen149; “Eğlence hizmetleri, yani eğlence amacıyla yaratılan sanal ortamlarda 

 

 
148 A.B.D. Patent ve Marka Ofisi web sitesi, “Trademark ID Manual”, https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-

public.html .“Retail store services featuring virtual goods, namely, {specify type, e.g., clothing} for use in 

online virtual worlds.”, Erişim Tarihi: 01.02.2022. 
149 A.B.D. Patent ve Marka Ofisi web sitesi, “Trademark ID Manual”, https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-

public.html. “Entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual {indicate goods, e.g., 

clothing, pets, furniture, etc.} for use in virtual environments created for entertainment purposes.”, Erişim Tarihi: 

01.02.2022. 

https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html
https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html
https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html
https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html


 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

Yapay Zekâ Çağında Hukuk                                                                                                                                          2022 

indirilemeyen sanal ürünlerin (mal ismi belirtin, örneğin: giysilerin, evcil hayvanların, 

mobilyaların) çevrimiçi biçimde sağlanması hizmetleri”dir.   

Belirttiğimiz tüm nedenlerle, Metaverse’te yer almak ve/veya Metaverse’te markasını korumak 

isteyen işletmelerin öncelikle 9., 35. ve 41. sınıflarda yer alan yukarıda belirttiğimiz mal ve 

hizmetleri tescil ettirmeleri gerektiği düşünülmektedir. 

Yazılım firmaları veya sanal ürünlere ilişkin yazılımları kendileri sağlamak isteyen işletmeler 

için durum daha farklı olabilecektir ve yazılım geliştirilmesi ile ilgili olan 42. sınıfa dahil 

hizmetler için de başvuru yapılması önerilebilecektir.   

b. Sınıflandırmayla İlgili ve Bağlantılı Sorular ve Olası Sorunlar 

Önde gelen yurtdışı ofislerin uygulamaları yukarıda biçimde ortaya konulduktan sonra 

Metaverse’te kullanım amaçlı markaların kapsaması gereken mal ve hizmetler ve bunların 

belirtim biçimleri hakkında ortaya çıkan soru ve olası sorunları da belirtmek yerinde olacaktır:  

- Türk Patent ve Marka Kurumu, Metaverse’te kullanım amacıyla tescil edilmek istenen 

mal ve hizmetler için “kabul edilebilir mal ve hizmet ifade biçimlerini sınıf numaralarını 

da belirtir biçimde” yayımlayacak mıdır? Yoksa bu tanımlamalar kişiye göre 

değişebilecek deneme – yanılma yöntemiyle mi tespit edilecektir? 

- 9. sınıfta yer alan tüm sanal ürünler, Türk Patent ve Marka Kurumunca 6769 sayılı Sınai 

Mülkiyet Kanununun 5/1-(ç) bendi kapsamında yapılan incelemede aynı tür mallar 

olarak mı kabul edilecektir? Bir diğer deyişle, sanal ürünlerin tamamı bir bilgisayar 

programı olmaları nedeniyle aynı tür ürünler midir, yoksa malların niteliğine, amacına 

bakılarak aralarında birbirleriyle aynı tür veya benzer olmayan mallar olduğu da 

düşünülecek midir? Örneğin; “indirilebilir sanal mallar, yani çevrimiçi sanal 

dünyalarda kullanım için arabaları karakterize eden bilgisayar programları” ile 

“indirilebilir sanal mallar, yani çevrimiçi sanal dünyalarda kullanım için kozmetikleri 

karakterize eden bilgisayar programları” malları birbirleriyle aynı tür mallar olarak mı 
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kabul edilecektir? Yoksa, aynı tür sanal ürünlerin tespiti için 9. sınıfta yer alan sanal 

ürünleri kendi içinde alt gruplara ayıran bir sistem mi öngörülecektir? 

 

c. Metaverse Platformlarında Tescilli Markaların Yetkisiz Kullanımı ve Hak 

İhlalleri 

Gerçek hayattaki marka hakkı ihlallerinin çok benzerleri Metaverse platformlarında da ortaya 

çıkabilecektir. Metaverse’te marka hakkı ihlaline ilişkin Türkiye’de veya dünyada şu an için 

sonuçlanmış bilinen bir davaya veya Mahkeme/Ofis kararına bu yazının hazırlandığı tarih 

itibarıyla ulaşılamamıştır. Dolayısıyla, değerlendirmemizi olasılıklar üzerinden yapmamız 

gerekmektedir: 

1. Tescilli bir markanın üzerinde izinsiz biçimde kullanıldığı sanal ürünler bakımından 

marka hakkına tecavüz incelemesine ilişkin belirsizlikler mevcuttur. Bu tip kullanım 

biçimlerinin marka hakkına tecavüz teşkil edip etmeyeceği değerlendirilirken yapılacak 

karıştırılma olasılığı incelemesine ilişkin önemli bir belirsizlik de “bir ürünün 

fiziki/somut hali ile sanal hali birbirine benzer mallar olarak görülecek midir?” 

sorusunun yanıtıdır. Örneğin, ayakkabılar ile sanal ayakkabılar birbirine benzer mallar 

olarak değerlendirilecek midir sorusunun yanıtı Türkiye’de ve dünyada şu an için belli 

değildir. 

2. Özellikle 3 boyutlu şekil markalarının veya tescilli tasarımların varyasyonlarının izinsiz 

biçimde NFT veya sanal ürün olarak satışa sunulması içerikli hak ihlalleri. (ABD’de 

görülmekte olan MetaBirkins davası, detaylar için dipnottaki yazı incelenebilir150.) 

 

 
150 Önder Erol Ünsal, “NFT İle Marka Hakları Birkin Çantaları İçin Çatışıyor: Hermès V. Metabirkins”,  

https://iprgezgini.org/2021/12/30/nft-ile-marka-haklari-birkin-cantalari-icin-catisiyor-hermes-v-metabirkins/, 

Erişim Tarihi: 07.04.2022. 

https://iprgezgini.org/2021/12/30/nft-ile-marka-haklari-birkin-cantalari-icin-catisiyor-hermes-v-metabirkins/
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3. Metaverse’te sanal pazar yerlerinde markalı sanal ürünlerin yetkisiz kullanımından 

kaynaklı hak ihlalleri. 

4. Tescilli ve tanınmış markaların izinsiz biçimde Metaverse’te kullanıcı/hesap sahibi adı 

olarak kullanılmasından ve bu kimliklerle sanal ürünlerin pazarlanmasından 

doğabilecek hak ihlalleri.  

Halihazırda Metaverse platformları esasen ABD’de kurulu olduğu için yukarıda belirttiğimiz 

sorunların bir kısmının, Metaverse platformlarının, eğer varsa, ilan ettikleri kullanıcı kuralları 

çerçevesinde çözülmesi beklenebilir.  

Bu olasılığın kabulü halinde ortaya başka sorular çıkmaktadır: 

- Yetkisiz / izinsiz kullanım durumunda Metaverse platformlarına şikâyetin veya bu 

şikâyetin kabul edilebilmesinin ön koşulu olarak ilgili markanın mutlak surette ABD’de 

tescilli olması mı gerekecektir?  

- Şikâyeti sonuçlandırmak için ilgili Metaverse platformunun kullanıcı kurallarının 

yeterli olmadığı veya sonuçsuz kaldığı hallerde uyuşmazlıklar ABD yargısında mı 

çözülecektir?  

- Dolayısıyla, markasını Metaverse’te kullanım amacıyla tescil ettirmek isteyen bir hak 

sahibi için yapılacak yönlendirme sadece veya esasen Türkiye’de tescil başvurusu 

şeklinde değil, ABD’de de markanın ilgili sınıflarda tescil ettirilmesi biçiminde mi 

olmalıdır? 

 

d. Tedbir veya Sonradan Kullanım Amaçlı Marka Tescilleri 

Küresel firmaların Metaverse’te kullanım amacıyla tescil ettirdikleri markalar ve bunlara 

yönelik yaygın haberler Metaverse’te kullanım amacıyla markaların tescil ettirilmesi akımını 

ve buna yönelik pazarlama faaliyetlerini başlatmıştır. 
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Türkiye’de halihazırda Metaverse platformlarında markalarını kullanmaya başlayan firmaların 

sayısı ve kullanım alanları tam olarak bilinmemektedir. 

Buna karşılık şu anda aktif kullanım bulunmasa bile gelecekte kullanım amaçlı ve yetkisiz 

kullanımlara engel olma stratejisi çerçevesinde sanal ürünlerin, sanal ürünlere yönelik satışa 

sunum hizmetlerinin ve sanal ürünler aracılığıyla eğlence hizmetlerinin artan hızla tescil 

edileceği düşünülmektedir. 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında markanın kullanılması yükümlülüğünün tescil 

tarihinden sonraki beş yıl içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğinden, tedbir amaçlı veya 

önleyici marka tescillerinin mevzuata aykırı bir yönü bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 

halihazırda ve çok kısa süre içerisinde Metaverse’te kullanılmayacak olsa da birkaç yıl 

içerisinde kullanım amacıyla yapılacak ve ondan önceki tarihlerde başkalarının aynı veya 

benzer markayı tescil ettirmesine engel teşkil edebilecek önleyici marka tescillerinin yapılması 

da beklenmektedir. 

2. Metaverse Platformlarında Telif Hakkı 

Metaverse platformları, yeni ve hızla gelişen bir alan olarak kullanıcılarına sunduğu sınırsız 

fırsatla birlikte, bu merkeziyetsiz ve sınırsız yapı telif hakkı sahipleri açısından pek çok 

belirsizlik ve riski de akla getirmektedir. Bu bakımdan ilerleyen dönemde, söz konusu 

platformlarda meydana getirilecek veya sunulacak fikir ve sanat eserleri bakımından 

tartışmalara konu olacak uyuşmazlıkların ortaya çıkacağını öngörmek zor olmayacaktır.  

Metaverse’de telif hakkının kapsamı, hukuki işlemlere konu edilmesi ve ihlali şeklinde üç 

başlıkta incelenecek bu yazıda mevcut yasal düzenlemeler ve tartışmalar çerçevesinde olası 

sorunlar ve çözüm yolları ortaya konmaya çalışılacaktır.  

Bu noktada öncelikle, Metaverse platformlarında yer alan içeriklerin “eser” niteliği 

tartışılmalıdır. 
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a. Metaverse Platformlarında Fikir ve Sanat Eserleri 

Metaverse ortamında yaratılan ve sunulan içerikler bakımından, fiziki dünyada eser sayılma 

şartlarını sağlayan ve telif hakkına konu olan fikir ürünlerinin Metaverse’teki dijital 

yansımalarının da eser sayılması ve telif korumasından yararlanması önünde bir engel 

bulunmamaktadır. Nitekim, eserlerin internet ortamına aktarılmaya ve sunulmaya ilk başlandığı 

dönemde doktrinde ortaya çıkan tartışmalar sonucu, eserlerin dijital ortamda yer almasının 

esere ilişkin telif haklarını etkilemeyeceği ve eser sahibinin mali ve manevi haklarını internet 

ortamında meydana gelen hak ihlallerinde de kullanabileceği ifade edilmiştir151. Gerçekten de 

dijitalleşme ile eserin sunulduğu ortamın değişmesi, eser kavramının esasında herhangi bir 

değişiklik meydana getirmemekte, yalnızca eserin ifade ediliş şeklinde teknik anlamda bir 

yeniliği ifade etmektedir152. 

Bu çerçevede Metaverse’te sunulan; eser niteliğini haiz metinler, yazılımlar, fotoğraflar, grafik 

çalışmalar, müzik eserleri, sahne eserleri, telif hakkının konusunu oluşturabilir. Kullanıcıya 

sanal deneyim yaratma amacıyla son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen sanal konserler, müze 

ve sergiler, moda defileleri, sanal deneyim alanları ve sanal mağazalar ve benzeri konseptlerin 

içerdikleri unsurlar bakımından marka ve tasarım hakları ile beraber telif hakkını da gündeme 

getirebilecek karma içerikler olduğu söylenebilir. Bir başka ifade ile, bu tür içerikler, görsel ve 

işitsel unsurlar ile yazılım unsurları barındırması sebebiyle içerdiği tüm hak kategorileri 

bakımından kümülatif bir korumaya konu olabilir.  

Bu noktada, bu yazının esas konusunu oluşturmamakla beraber, non-fungible tokens (NFT) 

kavramının da telif hukuku ile bağlantısından kısaca bahsetmek konunun bütünlüğü açısından 

önem arz etmektedir. Zira NFT’ler, dijital sanat eserlerini temsil etme ve eserin orijinalini 

 

 
151 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Baskı, İstanbul, Arıkan Yayıncılık, 2005, s. 122-123. 
152 Tekin Memiş, İnternet Ortamında Müzik Sunumu, Seçkin Yayıncılık, 2002, s.35 (Aktaran: Ahunur Açıkgöz, 

İnternetten İndirilen Dijital Eserlerde Yayma Hakkının Tükenmesi İlkesi, On İki Levha Yayıncılık, 2021, s.20.) 
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kriptolama işlemi ile koruma altına alma bakımından efektif bir araçtır153. Eser sahibi, eseri 

meydana getirmesi ile ipso iure elde ettiği mali ve manevi haklar çerçevesinde orijinal esere 

dayalı olarak NFT yaratma konusunda da münhasır bir hakka sahiptir. Bir başka ifadeyle, eserin 

eser sahibi dışında üçüncü kişi tarafından NFT haline getirmesi, telif haklarının ihlalini 

gündeme getirecektir154.  

Bir eserin, eser sahibi tarafından NFT haline getirilmesi veya NFT aracı olmaksızın Metaverse 

platformlarına aktarılması, FSEK 22. maddede düzenlenen ve “bir eserin aslını veya 

kopyalarını, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, 

geçici veya sürekli olarak çoğaltma hakkı155” şeklinde tanımlanan eser sahibinin mali 

haklarından  çoğaltma hakkı ve FSEK 25. maddede düzenlenen “Bir eserin aslını veya 

çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan 

kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü 

nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından 

alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması156” olarak tanımlanan 

umuma iletim hakkı kapsamında değerlendirilebilir.  

Zira çoğaltma hakkı, eserin nesneleştirmesini sağlayan teknik bir işlem olarak ifade edilip, 

işaretin, sesin ya da görüntünün taşınmasına yarayan bir araca (ekran, bilgisayar, internet) 

kaydedilmesi de dahil her türlü dijital depolama çoğaltma sayılmıştır157. Umuma iletim 

 

 
153 Lynne Lewis ve diğerleri. “Non-fungible tokens (NFTs) and copyright law”, Intellectual Property &Technology 

Law Journal, Sayı: 8, 2021, s.18. 
154 Konuyla ilgili karşıt görüşler de bulunmakta olup, bu görüşler uyarınca NFT eserin kendisi değil, eserle ilgili 

üretilmiş bir meta veri dizisi olduğundan eserin reprodüksiyonu veya uyarlaması olarak kabul edilemez. Bu 

sebeple eser sahibinin esere bağlı bir NFT’nin yaratılmasını önleme hakkına sahip olup olmadığının açık olmadığı 

ifade edilmiştir. Ancak bu görüşe açıklamalarımız çerçevesinde katılmamaktayız. Andrew Guadamuz, “What Do 

You Actually Own When You Buy An NFT?”, World Economic Forum, 

https://www.weforum.org/agenda/2022/02/non-fungible-tokens-nfts-and-copyright/ , Erişim Tarihi: 07.04.2022. 
155 5.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu.  
156 5.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu. 
157 Tekinalp, s. 173. 

https://www.weforum.org/agenda/2022/02/non-fungible-tokens-nfts-and-copyright/
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hakkında da dijital iletim hakkının kapsamına dahil edilerek eserin internet ortamında yer 

almasının bir iletim türü olduğu kabul edilmiştir158. Dolayısıyla bu hakların eserin Metaverse’te 

sunulmasında gündeme geleceği söylenebilir. 

b. Metaverse’te Telif Hakkına İlişkin Devir ve Lisans Sözleşmeleri ve Olası Sorunlar 

Metaverse’te fikir ve sanat eserlerine ilişkin devir ve lisans sözleşmelerinin kapsamı ile olası 

ihlallerin takibi ve tespiti başlı başına bir tartışma konusudur.  

Eser üzerinde devre veya lisansa konu hakların Metaverse platformlarında kullanılmasının da 

sözleşmelerde düzenlenmesi mümkün olup belki de teknolojinin geldiği son noktada gereklidir. 

Ancak devir ve lisans sözleşmelerinin özellikle yer ve içerik bakımından sınırlandırılmasında, 

sanal platformun yapısı ve işleyişi nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlara değinilmelidir. 

Metaverse, tanımlanabilir sınırlar olmaksızın platformdan platforma geçiş potansiyeline sahip 

bir sanal ortamdır. Bu özelliği sebebiyle doğası gereği devir veya lisansa konu hakkı Metaverse 

özelinde belirli bir bölge ile sınırlamak mümkün olmayabileceği gibi, sözleşmelerin platform 

bazında sınırları, alt platformları veya diğer bölgeleri tanımlayacak ve kapsama alacak şekilde 

adapte edilmesi gerekecektir159.  

Bir diğer problem, devir ve lisans ücretlerinin hesaplanmasında ortaya çıkabilecektir160. Devir 

ve lisans sözleşmelerinde, hakkın devri veya kullanımına izin verilmesi karşısında devir veya 

lisans alanın, kanunen zorunlu olmamakla beraber, genellikle bir bedel ödeme borcu 

bulunmaktadır. Bu kapsamda özellikle lisans sözleşmelerinde lisans bedeli sabit bir bedel 

dışında, eser örneklerinin sayısına, satış miktarına, temsil sayısı ve süresi gibi kriterlere göre 

 

 
158 Tekinalp, s. 181. 
159 Hunton Andrews Kurth, “IP in the Metaverse: An Overview for Retailers in a New Landscape”, 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=de9a247d-b90b-4fd7-bb7e-22d8fbe3d709, Erişim Tarihi: 

06.04.2022.  
160 Ibid. 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=de9a247d-b90b-4fd7-bb7e-22d8fbe3d709
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kararlaştırıldığı görülmektedir161. Ancak Metaverse’te özellikle temsil ve görüntülenme sayısı 

bakımından takip zorluğunun ortaya çıkması muhtemeldir. Bu durumda Metaverse 

platformlarının özelliklerine uygun izleme (monitoring) yöntemlerinin geliştirilmesi 

kaçınılmazdır.  

Halihazırda yapılmış devir ve lisans sözleşmeleri açısından da sözleşmelerin Metaverse 

platformlarında lisanslı içeriğin kullanımını düzenlememiş olması muhtemel olduğundan, 

sözleşmelere konu hakların bu ortamda kullanabilmesi için sözleşme hükümlerinde değişikliğe 

gidilmesi gerekebilecektir162.  

Metaverse platformlarında kullanıma konu edilen telif hakkı açısından, sözleşmelerde içerik 

bakımından kapsam ve sınırların açıkça belirlenmesi gerekecektir. Örneğin devre veya lisansa 

konu hakların sözleşme konusu eserin NFT’ye dönüştürülmesini veya NFT eser açısından, bu 

hakların NFT aracılığıyla gerçekleştirilen hukuki işlemleri kapsayıp kapsamayacağı 

kararlaştırılmalıdır. Bu konuda ayrıca vurgulamak gerekir ki, eseri temsil eden NFT’nin devri, 

tek başına o eserden doğan telif haklarının devri anlamına gelmez163. Eser sahibinin esere bağlı 

mali hakları ile manevi haklarının kullanımının devri için kanunun öngördüğü koşullar 

çerçevesinde ayrıca bir lisans sözleşmesi düzenlenmelidir164. Bununla beraber, markaların 

pratikte şimdiden farklı yaklaşımlar sergilediği görülmektedir.  

Örneğin, “World of Women” isimli, her biri farklı kadın sanatçı tarafından yaratılan 10,000 

adet benzersiz sanat eserinden oluşan NFT koleksiyonuna ilişkin standart sözleşmesinde NFT 

alıcısının, NFT’ye bağlı esere ilişkin tüm kullanım, temsil, çoğaltma ve uyarlama haklarını 

 

 
161 Cibrail Uğur, Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi, Adalet Yayınevi, 1. Baskı, 2020, s. 195. 
162 Ben Knowles ve diğerleri, “NFTs: Gold Mine Or Minefield?”, 

https://www.clydeco.com/en/insights/2022/03/nfts-gold-mine-or-minefield , Erişim Tarihi: 07.04.2022. 
163 Lewis, s.19. 
164 ibid. 

https://www.clydeco.com/en/insights/2022/03/nfts-gold-mine-or-minefield
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münhasır olarak devraldığı düzenlenmiştir165. Benzer yaklaşım, son günlerde büyük ses getiren 

“Bored Ape Yacht Club” isimli NFT koleksiyonuna ilişkin sözleşmede de yer almıştır166. Bu 

derece geniş koleksiyonlarda lisans veya devralanın kullanımın sınırlarını ihlal edip 

etmediğinin takip ve tespit zorluğu karşısında hakların tümden devrinin tercih edilmiş olması 

da mümkündür. Buna karşın örneğin Adidas, “Into the Metaverse” isimli koleksiyonda NFT’ye 

bağlı eserin hak sahipliğini koruyarak NFT alıcılarına eserin yalnızca belirli amaçlar için 

sergileme hakkını içeren sınırlı, geri alınabilir ve münhasır olmayan bir lisans tanımıştır167. 

Özetle, henüz regüle edilmemiş bu alanda, olası ihlallerden kaçınmak için sözleşmelere 

kapsayıcı ve açık hükümler konulması önem arz etmektedir. Sözleşmelerin geleneksel 

yaklaşımın dışında Metaverse platformlarının özelliklerine göre yeniden şekillenmesi ise 

kaçınılmaz olup, akıllı sözleşmelerin de sözleşme hükümlerinin uygulanması noktasında 

sağlayacağı avantajlar nedeniyle daha sık gündeme geleceğini öngörmek zor olmayacaktır. 

Akıllı sözleşmelerin niteliği ve uygulanabilirliğinin mahkemeler tarafından yerleşik hukuk 

ilkeleri bağlamında nasıl değerlendirileceği ise ayrı bir merak konusudur.  

c. Telif Hakkının İhlali ve Olası Sorunlar 

Metaverse’te telif haklarının ihlali eserin, hak sahibinin izni olmaksızın platforma yüklenmesi, 

platformdan platforma aktarılması ve elektronik yolla dağıtılması, yukarıda açıklandığı gibi 

NFT’ye dönüştürülerek satılması veya devir ve lisans sözleşmelerine aykırılık şeklinde ortaya 

çıkabilir. Daha önce de bahsedildiği üzere, bu noktada en büyük problem, Metaverse’ün 

merkeziyetsiz yapısı nedeniyle ihlalin, ihlal edenin ve sorumluluğun yöneltileceği tarafın 

tespitinin zorluğudur.  

 

 
165 Melanie J. Howard ve Anthony Traina, “Brands and NFTs: Licensing and Contracting Considerations”, 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1684031b-23cf-46af-98c1-a91f40350798, Erişim Tarihi: 

07.04.2022. 
166 Ibid. 
167 Ibid. 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1684031b-23cf-46af-98c1-a91f40350798
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Metaverse platformlarında kullanıcıların telif hakkı ihlali teşkil eden içeriği yüklemesi, 

kullanıcının sorumluluğunu gündeme getirecektir168. Ancak pratikte kullanıcıların kimlik 

tespitinin neredeyse imkânsız olduğu düşünüldüğünde, ihlalin resmi dava yoluyla takibi önünde 

büyük bir engel bulunmaktadır. Bununla beraber, kullanıcının sorumluluğu dışında Metaverse 

sağlayıcılarının sorumluluğunun doğması, bu tarz sanal platformların doğası gereği mümkün 

görünmemektedir. Dolayısıyla, Metaverse platformlarında da sosyal medya yer sağlayıcılarının 

sorumlulukları çerçevesinde gündeme gelen uyar-kaldır prosedürünün devam edeceği 

öngörülebilir. Platformların kendi içinde oluşturduğu kullanıcı kuralları ve ihlal mekanizmaları 

ile dava dışı uyuşmazlık çözüm yolları, yukarıda bahsedilen çekinceler sebebiyle en efektif ve 

hızlı hukuki çareler olarak görünmektedir.  

Ancak hak sahiplerinin, her durumda etkin bir koruma sağlayabilmek için söz konusu 

platformlarda meydana gelen ihlalleri tespit etmesi ve aksiyon almak için takip ve izleme 

yöntemlerine yatırımlar yapması gerekecektir169. Benzer şekilde platform sağlayıcılarının da 

ihlal teşkil eden içeriklerin kaldırılması için belirli ihlal bildirimlerine ilişkin mekanizmalar 

geliştirmesi gerekecektir. İhlal teşkil eden içeriğin platformdan platforma ve kullanıcıdan 

kullanıcıya takip edilemez şekilde el değiştirme ihtimalinin uyar kaldır yöntemini etkisiz 

kılabileceği de belirtilmelidir. 

Bu çözüm yollarının yetersiz kaldığı ve ihlallerin yargıya taşındığı noktada, taraf tespitinin 

zorluğu ile birlikte yargılama alanı açısından da belirsizlik bulunmaktadır. Bahsi geçen olası 

sorunlarla beraber, fikri haklara ilişkin ulusal mevzuat ve uygulamaların farklılığının 

Metaverse’te hak ihlallerine yansımaları da konuyla ilgili yargı kararları verildikçe netleşecek 

konulardandır. 

 

 
168 Anthony Lupo ve diğerleri, “Protecting and Enforcing IP Rights in the Metaverse”,  

https://www.afslaw.com/perspectives/alerts/protecting-and-enforcing-ip-rights-the-metaverse, Erişim Tarihi: 

24.04.2022. 
169 Hunton Andrews Kurth. 

https://www.afslaw.com/perspectives/alerts/protecting-and-enforcing-ip-rights-the-metaverse
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Sonuç 

Metaverse platformlarında kullanım amaçlı marka tescil başvurularının ülkemizde de artan bir 

hızla yapılacağı kanaatimizce açıktır. Bunun başlıca nedeni de Metaverse platformlarında 

marka hakkı ihlallerini ve yetkisiz kullanımları engelleme amacı olacaktır. 

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Metaverse’te kullanım amaçlı marka başvurularında yer 

alacak terimlere yönelik olarak kabul edilecek veya edilmeyecek mal / hizmet tanımlarını 

belirlemesi, bu terimlerin aynı tür mal veya hizmetin tespitinde ne şekilde değerlendirileceğinin 

ilan edilmesi ve karıştırılma olasılığı değerlendirmesine malların fiziki halleri ile sanal 

hallerinin benzer mallar olarak görülüp görülmeyeceğinin tespit edilmesi gibi beklentilere 

karşılık vermesi önemli öncelikler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Metaverse’te telif hakkının kapsamı, hukuki işlemlere konu edilmesi ve ihlali de beraberinde 

pek çok tartışma getiren bir konu haline gelmiştir. Eser sahiplerinin mali ve manevi haklarını 

Metaverse platformlarında da kullanabileceği konusunda şu an için tartışma bulunmasa da telif 

haklarının kapsamı, uygulanması ve ihlali bakımından Metaverse pek çok belirsizlik 

barındırmaktadır. Bu kapsamda ilerleyen dönemde var olan düzenlemelerin ve geleneksel 

yaklaşımların bu sanal ortamın ihtiyaçlarını karşılayacak ve süjelerin menfaatlerini 

dengeleyecek şekilde gözden geçirilmesi gerektiği şüphesizdir. 

Gelecek yıllarda, önce ABD’den, devamında muhtemelen Avrupa Birliği’nden ve ulusal 

mahkemelerimizden gelecek yargı kararları Metaverse’te marka, telif hakları ve diğer fikri 

haklara ilişkin ihlallerin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğine ışık tutacaktır. 
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https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
https://techcrunch.com/2007/06/20/virtual-goods-the-next-big-business-model/
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NFT’LERİN METAVERSE’TEKİ YERİ VE  

FİKRİ MÜLKİYET 

Av. Deniz Merve ERSOY PINAR 

Giriş 

Günümüzde yeni bir yaşam alanı olarak vadedilen Metaverse’ün, hakkındaki tüm beklentileri 

ve olası ihtimalleri içerecek şekilde bir tanımı yapılması gerekirse; Metaverse, fiziksel dünya 

ile eş zamanlı olarak sanal gerçeklik araçları ve avatarlar aracılığıyla erişilebilen; eğlence, 

ticaret, eğitim veya sosyalleşme gibi amaçlara yönelik sanal topluluklar yaratmaya olanak 

tanıyan sanal evrenler topluluğu olarak tanımlanabilecektir170. 

Bu bakımdan vadedilen evrenlerin anlaşılabilmesi için Metaverse kavramı kadar önem arz eden 

bir diğer kavram ise Web 3.0 kavramıdır. Klasik anlamda web yani internetin ilk olarak 

herkesin kullanımına açıldığı 1990’lı yıllar ile 2004 yılına kadarki dönemi, sabit bir bilgiye 

ulaşılabilen ancak kullanıcıların etkileşim ile bilgiyi değiştiremediği, bu haliyle “statik bilgiye” 

ulaşımın mümkün olduğu Web 1.0 dönemi olarak adlandırılmaktadır171. Daha sonra 2004 

yılında sosyal medya platformlarının ortaya çıkışı ile kullanıcıların da internet üzerinde içerik 

sağlayabildiği, birbiri ile iletişime geçebildiği ve bilgi paylaşabildiği Web 2.0 döneminin 

başladığı kabul edilmektedir172. Günümüzde hala devam ettiği kabul edilen Web 2.0 döneminin 

en dikkat çeken noktalarından biri, kullanıcılara sağladıkları içerikler sayesinde, yeni bir yaşam 

 

 
170  Gül Dilek Türk & Abdülhakim Bahadır Darı, Metaverse’de Bireyin Toplumsallaşma Süreci, Stratejik ve Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, C.6, S., 2022, s. 286; Oğuz Kuş, Metaverse: ‘Dijital Büyük Patlamada  ’Fırsatlar ve Endişelere 

Yönelik Algılar, Intermedia International e-Journal, 8(15), 2021,  s. 245-247; Binance Academy, What Is the 

Metaverse, 2022, https://academy.binance.com/en/articles/what-is-the-

metaverse…2CKs8sx012hcISQ4ASwS1TaEJyDVqP4oSAYGrtrn8NYw-P4aAg-CEALw_wcB, Erişim Tarihi: 

21.04.2022. 
171 Nader Dabit, What is Web3? The Decentralized Internet of the Future Explained, 2021, 

https://www.freecodecamp.org/news/what-is-web3/, Erişim Tarihi: 21.04.2022. 
172 Nader Dabit, 2021; Gül Dilek Türk, Serkan Bayrakçı & Elif Akçay, Metaverse ve Benlik Sunumu, The Turkish 

Online Journal of Design Art and Communication, 12 (2), 2022, s. 321. 

https://academy.binance.com/en/articles/what-is-the-metaverse%25E2%2580%25A62CKs8sx012hcISQ4ASwS1TaEJyDVqP4oSAYGrtrn8NYw-P4aAg-CEALw_wcB
https://academy.binance.com/en/articles/what-is-the-metaverse%25E2%2580%25A62CKs8sx012hcISQ4ASwS1TaEJyDVqP4oSAYGrtrn8NYw-P4aAg-CEALw_wcB
https://www.freecodecamp.org/news/what-is-web3/
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alanı haline gelen internet üzerinden sosyalleşebilme ve dahası gelir elde edebilme imkanlarını 

ortaya çıkarmasıdır. Ancak Web 2.0 döneminin dikkat çeken bir başka noktası ise internet 

üzerindeki kontrolün büyük bir kısmının, kullanıcı trafiğinin yoğun olduğu sosyal medya 

şirketlerinde yoğunlaşmasıdır. Bu sebeple verilerin büyük kısmını elinde bulunduran sosyal 

medya şirketlerinin, fazla veriye sahip oldukları takdirde daha fazla gelir elde edecekleri 

düşüncesiyle kullanıcıların başka platformlara gitmesini engellemeyi öncelik haline getirdikleri 

ve internet üzerinde platformlar arası geçiş ve birlikte kullanılabilirlik işlevlerinin gelişimine 

engel oldukları noktasında eleştiriler bulunmaktadır173. 

İnternetin gelişmesi ve Web 3.0’a doğru evrilmesi sürecinde ortaya çıkan blokzincir kavramı 

ile kullanıcıların belli bir merkeze bağlı olmaksızın birbiri ile bilgi alışverişi yapabilecekleri, 

birbirilerinin iş ve işlemlerini görebilecekleri bir sistemin oluşması ile bu kez internet 

üzerindeki içeriğin merkezi şirketlere değil bireylere ait olduğu ve internet üzerindeki içeriğin 

de kripto para ve Non-Fungible Token (“NFT”) gibi kripto varlıklar aracılığıyla 

finansallaştırılabileceği yeni bir düzenin olabileceği düşüncesi oluşmuştur174.  

İşte Metaverse’ün Web 3.0 kavramıyla birleştirildiği halde artık yaşam alanı haline gelen 

internet ve sosyal medya içerisinde oluşturulan, kazanılan veya paylaşılan içeriğin maddi bir 

değeri bulunabileceği; bu sayede internet üzerinde oluşan içeriğin yalnızca merkezi sosyal 

medya platformlarının içerisinde değil tüm internet üzerinde anlam ifade edebileceği, 

finansallaştırılabilir içerik sayesinde oluşan yeni sosyal ve ekonomik  imkanlar ile daha da 

büyük atılımların gerçekleşebileceği düşünülmektedir175.  

Metaverse, bireyler için sosyalleşebilme, çalışabilme, üretebilme ve alışveriş yapabilme imkânı 

tanıyan yeni bir yaşam alanı oluşturmakla beraber; şirketler açısından da hem iletişim, reklam 

 

 
173 Türk, Bayrakçı & Akçay, Metaverse ve Benlik Sunumu, 2022, s. 321. 
174 Ethereum Blockchain, What is Web3 and why is it important, 2022, https://ethereum.org/en/web3/, Erişim 

Tarihi: 21.04.2022. 
175 Türk, Bayrakçı & Akçay, Metaverse ve Benlik Sunumu, 2022, s.322-323 

https://ethereum.org/en/web3/
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ve pazarlama açısından hem de satış ve hizmet tedariki açısından yeni fırsatlar sunacaktır. 

Metaverse’teki NFT kavramı tam da bu noktada karşımıza çıkmaktadır.  

İşbu yazımızda Metaverse’ün bize resmedilen, gelecekteki hali temel alınarak kısaca NFT 

kavramına (I.) ve NFT’lerin Metaverse’teki yerine (II.) değinilecek ve Metaverse’te karşımıza 

çıkabilecek ve konusu eser yahut sınai mülkiyet hakkı olan NFT’ler açısından fikri mülkiyet 

hukukuna dair değerlendirmelerimiz (III.) ile uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar, önlem 

ve çözüm önerileri (IV.) paylaşılacaktır. 

1. NFT Kavramı  

NFT en basit şekilde, akıllı sözleşmeler aracılığıyla blokzincir sistemleri üzerinde kayıt altına 

alınan kod dizilerinin oluşturduğu kripto varlıklar olarak tanımlanabilecektir176. Bu haliyle 

NFT, teknik olarak kod dizilerinin oluşturduğu ve dijital ortamda anlam ve önem arz eden dijital 

bir varlığa karşılık gelmektedir. NFT’ler isminden de anlaşılabileceği üzere “token” olarak 

adlandırılan bir kripto varlık türüdür.  

NFT’lerin diğer bir kripto varlık türü olan “coin”lerden temel farkı, “coin”lerin herhangi bir 

otoriteye bağlı olmadan kendi blokzincir sistemleri üzerinde üretilmesi mümkün iken; bir 

“token” türü olan NFT’lerin mevcut olan bir blokzincir üzerinde üretilmesi gerekliliğidir177.  

Burada dikkat edilmesi gereken husus, farklı kripto paralar açısından farklı blokzincir ağlarının 

bulunmasının mümkün olduğudur. Örneğin Ether (“ETH” -Ethereum), Binance Coin (“BNB” 

– BNB Chain) ve AVAX (Avanlanche) gibi farklı kripto para türleri bulunmaktadır ve NFT’ler 

de Ethereum, Binance ve Avalanche’ın blokzincir ağı içerisinde oluşturulmaktadır. Bunun 

sonucu olarak bir blokzincir üzerinde üretilen NFT’nin ortaya çıkardığı kod dizisi, ancak aynı 

blokzincir ağına dahil platformlar nezdinde aynı NFT’ye karşılık gelmektedir. Sözgelimi 

 

 
176 Mete Tevetoğlu, NFT’nin Gündeme Taşıdığı Hukuki Sorunlar, 2022, Yapay Zekâ Çağında Hukuk, Sayı 17, s. 

7. 
177 Emin Furkan Er, NFT’lere Kısa Bir Giriş, 2021, s. 1; Beste Bayrak, NFT ve Sanal Mülkiyet, 2021. 

https://iprgezgini.org/2021/11/24/nft-ve-sanal-mulkiyet/, Erişim Tarihi: 21.04.2022. 

https://iprgezgini.org/2021/11/24/nft-ve-sanal-mulkiyet/
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Ethereum Blokzincir ağı üzerinde oluşturulan bir NFT’nin kod dizisi, Binance Blokzinciri ağını 

kullanan bir platform içerisinde aynı NFT’yi işaret etmeyebilmektedir.  

Kripto paralar ile NFT’leri birbirinden ayıran bir diğer önemli husus ise kripto paralar misli 

bulunan varlıklar olmasına rağmen NFT’ler eşsiz, misli ve benzeri bulunmayan tek bir varlık 

olarak ortaya çıkmaktadır178. Böylece her bir NFT münferit tek bir varlığı oluşturmakta ve 

kopyası bulunmamaktadır. Ayrıca NFT’ler, bağlı bulundukları akıllı sözleşme ile blokzincir 

ağına kaydedilerek merkeziyetsiz hale getirildiğinden; sonradan bölünmeleri veya 

kopyalanmaları mümkün olmadığı gibi silinmeleri ve değiştirilmeleri de oldukça zordur179. 

NFT’lerin bağlı bulunduğu akıllı sözleşmelerin ise farklılık gösterebildiği, buna göre NFT’leri 

oluşturan akıllı sözleşmelerin içerdiği hükümlerin değişmediği ancak sözleşme üzerinde oluşan 

ürün veya ürün değerinin değişebildiği sözleşme standartları olduğu gibi; NFT üreticisinin 

kullanacağı akıllı sözleşmeyi, sözleşme serbestisi uyarınca özgürce ve kendine has 

düzenleyebilmesine olanak sağlayan standartların olduğu da belirtilmektedir180. 

Bir şeyin dijital ortamdaki varlığını tespit eden NFT’nin dışavurumu ise birçok farklı şekilde 

oluşabilmektedir. Buna göre bir NFT resim, fotoğraf, karikatür, video, GIF, üç boyutlu grafik 

tasarımı, oyun eşyası, oyun arsası, alan adı, şiir, film senaryosu ve benzeri görsel içerikten veya 

müzik, ses efekti veya ses kaydı gibi işitsel içerikten oluşabilmektedir. Burada açıkça 

söylenmesi gereken bir diğer husus ise NFT’lerin bir fikri ve sınai ürünü konu almasının 

mümkün olabileceği gibi fikri ve sınai mülkiyet ürünü olmayan bir varlığı konu alması da 

mümkündür181. İşbu yazıda yalnızca fikri ve sınai mülkiyet ürünlerini konu alan NFT’ler 

dikkate alınmıştır. 

 

 
178 Bayrak, 2021; Deniz Karagöz, NFT ve Telif Hakkı, 2021, https://iprgezgini.org/2021/05/31/nft-ve-telif-hakki/, 

Erişim Tarihi: 21.04.2022. 
179 Aynı yönde: Bayrak, 2021. 
180 Er, s. 2. 
181 Tevetoğlu, s. 7. 

https://iprgezgini.org/2021/05/31/nft-ve-telif-hakki/
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Bu açıklamalar ışığında NFT olarak tanımlanan dijital varlığın kod dizisi ve dışavurumu olmak 

üzere iki unsurdan oluştuğunu söylemek mümkündür. NFT’nin kod dizisi, dijital olarak bir 

blokzincir ağı içerisinde yer almasını ve akıllı sözleşmeler içerisinde düzenlenerek içinde 

bulunacağı ortama entegre edilmesini sağlamaktayken182; dışavurum unsuru dijital ortamlarda 

algılanmasını sağlayan görsel, işitsel ve benzeri içeriğini ifade etmektedir. Son olarak belirtmek 

gerekir ki blokzincir ağı içerisinde tekil bir varlığı işaret eden, bölünemez, silinemez veya 

değiştirilemez olan husus da NFT’nin kod dizisi unsurudur. Bu haliyle NFT’lerin dışavurumu 

kopyalanamaz olmadığı gibi183, aynı dışavuruma sahip olan ancak farklı kod dizilerine sahip 

iki NFT’nin aynı anda mevcut olması da mümkündür.  

2. NFT’lerin Metaverse’deki Yeri 

Tüm bu açıklamaların üzerine NFT’lerin Metaverse’deki yerini özetleyecek olursak, NFT’ler 

birer malvarlığı unsuru olarak açıklanabilecektir184. Nitekim dijitalleştirilmiş herhangi bir 

çalışma kullanılarak oluşturulan NFT’nin kodlanmış bir meta veri dosyası olduğu şeklinde 

yorumlar da bulunmaktadır185. Buna göre aynı blokzincir ağına bağlı evrenlerin hepsinde 

geçerli olabilen, taşınabilen ve imkân sunulduğu ölçüde kullanılabilen malvarlığı unsuru olan 

NFT’ler, bir varlık aracı olarak kabul edilebilecektir. Aynı zamanda niteliği itibariyle NFT’nin 

tek bir kişiye ait olduğunu ve NFT’ye konu ürünün tekilliğini doğrulama görevi de 

üstlenmektedir186. Bu haliyle NFT’nin aynı zamanda sahiplik sertifikası gibi bir role sahip 

olduğu da belirtilmektedir187.  

 

 
182 Binance Academy, What Is the Metaverse, 2022, https://academy.binance.com/en/articles/what-is-the-

metaverse…2CKs8sx012hcISQ4ASwS1TaEJyDVqP4oSAYGrtrn8NYw-P4aAg-CEALw_wcB, Erişim Tarihi: 

21.04.2022. 
183 Fırat Arapoğlu, Sanatta Aktüel Gündem: Kripto Sanat (NFT), Aurum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 2021, s. 

91-93. 
184 Tevetoğlu, s.7 
185 Andres Guadamuz, Non-fungible tokens (NFTs) and copyright, 2021, 

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/04/article_0007.html, Erişim Tarihi: 20.04.2022. 
186 Arapoğlu, s. 91-93. 
187 Türk, Bayrakcı & Akçay, Metaverse ve Benlik Sunumu, 2022, s. 321. 

https://academy.binance.com/en/articles/what-is-the-metaverse%25E2%2580%25A62CKs8sx012hcISQ4ASwS1TaEJyDVqP4oSAYGrtrn8NYw-P4aAg-CEALw_wcB
https://academy.binance.com/en/articles/what-is-the-metaverse%25E2%2580%25A62CKs8sx012hcISQ4ASwS1TaEJyDVqP4oSAYGrtrn8NYw-P4aAg-CEALw_wcB
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/04/article_0007.html
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Ancak NFT’ler blokzincir ağları ile sıkı sıkıya bağlı unsurlar olduğundan her Metaverse 

platformu bakımından geçerli olmaları da zorunlu değildir. NFT’lerin; Metaverse’deki yeri 

zorunlu olmamakla birlikte günümüzde birçok proje NFT’lerin kullanımına uygun şekilde 

geliştirilmekte olduğundan, vadedilen evrenlerin gerçekleşmesi halinde dijital sahipliği garanti 

altına alma fonksiyonuna hizmet edecekleri söylenebilecektir. 

İşin hukuki tarafı böyle olmakla birlikte halihazırda NFT’lerin Metaverse’teki yerini belirleyen 

en temel hususlar, NFT’lerin dijital sanattaki yeri ile NFT’lerin ticari ve reklam fonksiyonudur. 

Metaverse ve NFT kavramlarının gündemimize girdiği 2021 yılının son çeyreğinden itibaren 

birçok tanınmış marka NFT koleksiyonu çıkartarak Metaverse’te yerini almış yahut alacağını 

duyurmuştur188. Bu fonksiyonuyla bakıldığında NFT, hakkındaki tüm tartışmaların ve olumlu 

ve olumsuz yorumların yanı sıra, uzunca bir süre daha gündemimizde olacaktır. 

NFT’lerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının her biri açısından ayrı ayrı incelenmesi 

gerekmektedir. Günümüzde gerek sanatçıların ve sanatseverlerin yoğun ilgisi, gerekse kullanım 

alanının daha somut bir şekilde görülebilmesi sebebiyle NFT’lerin dijital sanatla bağlantılı 

olarak adından daha çok söz ettirdiğini görmekteyiz. Aşağıda öncelikle NFT’lerin telif hakları 

ile bağlantısına (A.), akabinde marka (B.), tasarım (C.) ve alan adları (D.) ile bağlantısına 

değinilecektir. 

 

 

 

 

 

 
188 Dolce&Gabbana, Balenciaga, Coca-Cola gibi markaların NFT koleksiyonları ile Metaverse’e dahil olduklarına 

ilişkin haber için: https://www.webtekno.com/metaversete-varligini-gostermeye-baslamis-markalar-

h117659.html, Erişim Tarihi: 21.04.2022. 

https://www.webtekno.com/metaversete-varligini-gostermeye-baslamis-markalar-h117659.html
https://www.webtekno.com/metaversete-varligini-gostermeye-baslamis-markalar-h117659.html
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3. Metaverse ’te Karşımıza Çıkabilecek ve Konusu Fikri yahut Sınai Mülkiyet Hakkı 

Olan NFT’ler Açısından Fikri Mülkiyet Hukukuna Dair Değerlendirmelerimiz 

a. NFT ile Telif Hakları Arasındaki İlişki 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere uygulamada NFT kavramı ağırlıklı olarak dijital sanatla 

bağlantılı olarak kullanıldığından, NFT’lerin doğrudan bir “eser” olduğu yönünde yaygın bir 

yanlış algı söz konusudur. Zira NFT’ler, dijital bir sertifika gibi fonksiyon göstererek başta eser 

sahibinin tespiti anlamında işlem güvenliği sağlayabilmekte, işlemlerin dijital ortamda herhangi 

bir merkezi otoriteye bağlı kalmaksızın hızlı yürütülmesine imkân sunabilmekte, sanatçıların 

ve NFT’leri bir reklam unsuru olarak kullanacak şirketlerin fiziksel sınırlarını/kısıtlılıklarını 

aşarak geniş kitlelere ve böylece yüksek gelirlere ulaşmasına imkân tanıyabilmektedir.  

Ancak NFT, yukarıda da kısaca belirtildiği üzere en basit tanımıyla bir kod dizisidir. Bu kod 

dizisi bir fikri ve sınai ürünü konu edinebileceği gibi bir başka varlığı da konu edilebilir yahut 

NFT’nin kendisi dijital bir varlık olabilir. Teknik tanımıyla NFT, esasen eserin kendisi olmayıp, 

Token ID’si ve sözleşme adresinin birleşiminden oluşan özgün kombinasyonu içerir bir 

metaveri dosyasıdır189.  

Bu haliyle NFT’lerin rolü birçok durumda eserin kendisi olmayıp, eserin bir nüshasını taşıyan 

ve dijital ortamda bu nüshaya erişimi mümkün kılan araç konumundadır190. Zira birçok 

durumda, NFT’nin oluşturulması sırasında NFT’nin dayandığı esere yönelik bir hususiyet 

katılmadığı ve NFT’ye dönüştürmenin (mint etmenin) teknik bir süreçten ibaret olduğu 

 

 
189 Mutlu Yıldırım Köse & Havva Yıldız, Non-Fungıble Token (Nft) Nedir, Ne Değildir?, 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f3dc2598-8543-462c-a729-

e93ce3580153#:~:text=NFT'ler%20m%C3%BCzik%2C%20sanat%2C,dijital%20de%C4%9Fi%C5%9Ftirileme

z%20ve%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BClemez%20tokenlard%C4%B1r, Erişim 

Tarihi: 25.04.2022.  
190 Semih Sırrı Özdemir, Sanat Eserlerinin Menkul Kıymetleştirilmesinde Bir Araç Olarak Gayri Misli Sanal 

Jetonlar (NFT) ve Sahiplerine Sağladıkları Fikri Hakların Değerlendirilmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 

Cilt: 37, Sayı: 3, Eylül 2021, s. 71. 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f3dc2598-8543-462c-a729-e93ce3580153#:~:text=NFT'ler%2520m%25C3%25BCzik%252C%2520sanat%252C,dijital%2520de%25C4%259Fi%25C5%259Ftirilemez%2520ve%2520d%25C3%25B6n%25C3%25BC%25C5%259Ft%25C3%25BCr%25C3%25BClemez%2520tokenlard%25C4%25B1r
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f3dc2598-8543-462c-a729-e93ce3580153#:~:text=NFT'ler%2520m%25C3%25BCzik%252C%2520sanat%252C,dijital%2520de%25C4%259Fi%25C5%259Ftirilemez%2520ve%2520d%25C3%25B6n%25C3%25BC%25C5%259Ft%25C3%25BCr%25C3%25BClemez%2520tokenlard%25C4%25B1r
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f3dc2598-8543-462c-a729-e93ce3580153#:~:text=NFT'ler%2520m%25C3%25BCzik%252C%2520sanat%252C,dijital%2520de%25C4%259Fi%25C5%259Ftirilemez%2520ve%2520d%25C3%25B6n%25C3%25BC%25C5%259Ft%25C3%25BCr%25C3%25BClemez%2520tokenlard%25C4%25B1r
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belirtilmektedir191. Ancak istisnai olarak NFT’nin bağlı olduğu akıllı sözleşmenin de belirli 

şartlar altında bir sanat performansı oluşturacak biçimde kodlanması halinde, artık NFT’nin bir 

bütün halinde eser olarak kabul edilmesi gerektiği de kabul edilmelidir. Nitekim NFT’nin 

içerdiği kod dizisinin, dayandığı eserin hususiyetinin farklı bir yoruma ve görünüme ulaşmasını 

sağlayacak şekilde oluşturulması halinde burada kod dizisini de oluşturan kişinin hususiyetini 

yansıtabileceği ve diğer şartlar da oluşmuşsa eser kapsamında kabul edilebileceği 

belirtilmektedir192. 

Bu haliyle NFT’nin bir eser olabilmesi için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda 

(“FSEK”) sayılan şartları taşıması gerekmektedir. 

FSEK’in 1/B maddesinin a fıkrasında düzenlendiği üzere eser; sahibinin hususiyetini taşıyan 

ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve 

sanat mahsullerini ifade etmektedir. 

Buna göre oluşturulan bir fikir veya sanat mahsulünün eser olarak kabul edilebilmesi için 

öncelikle kanunda sayılan eser tiplerinden birine dahil olması ve ortaya çıkan bu eserin de 

sahibinin estetik değerini ve hususiyetini taşıması gerekmektedir. Kanunda eser tipleri sınırlı 

olarak yukarıda belirtilenler ile sınırlandırılmış olsa da mevzuatın bu eser tiplerinin alt türleri 

bakımından bir sınırlama getirmediği ve alt tür olarak yeni eser tiplerinin gelişimine izin verdiği 

kanaatindeyiz.  

Günümüzde dijital cüzdana sahip herkesin istediği içeriği blokzincir üzerinde NFT haline 

getirerek herhangi bir platform üzerinde satışa sunabilmesinin mümkün olduğu göz önünde 

bulunulduğunda, tüm NFT’lerin eser niteliğinde olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. 

Daha açık bir ifadeyle NFT’nin dışavurumunun ne olduğundan bağımsız olmak üzere işaret 

edilen kod dizisi, ancak FSEK’te aranılan şartların varlığı halinde eser olarak kabul 

 

 
191 Özdemir, s. 71. 
192 Özdemir, s. 73. 
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edilebilecektir. Aksi halde bu NFT’lerin diğer token’lar gibi gayrimaddi mal varlığı olarak 

değerlendirilmesi daha uygun olacaktır193.  

NFT’nin dışavurumunun resim, karikatür, müzik ve benzeri gibi FSEK sayılan eser tiplerinden 

biri olarak oluşturulması ve onu oluşturan kişinin hususiyetini taşıması halinde bu dışavurumun 

bir eser olarak korunabileceği söylenebilecektir.  

Kanaatimizce herhangi bir estetik değere sahip olmayan NFT’lerin ve NFT’lerin teknik kısmını 

oluşturan ancak herhangi bir hususiyet taşımayan akıllı sözleşmelerin tek başına eser olarak 

kabul edilmesi pek mümkün görünmemektedir194. Ancak NFT’ye konu içeriğin/dışavurumun 

FSEK kapsamında sayılmış eser türlerinden birine girmesi halinde, bu içerik dolayısıyla 

NFT’nin FSEK kapsamında korunması gündeme gelebilir. Bu noktada NFT’yi oluşturan eserin 

sahibi kimse, kural olarak bu kişinin NFT’nin de telif haklarına sahip olması gerekmektedir. 

Zira bir eseri NFT’ye dönüştürme (mint etme) hakkı o eserin sahibine ait olmalıdır. Ancak 

uygulamada NFT’ye konu edilen eserin sahibi olmayan kişilerin de birtakım eserleri NFT’ye 

çevirerek blokzincir üzerinde bir hak sahipliği görünümü yaratmaya çalıştıkları bilinmektedir.  

NFT ve telif hakkı ilişkisini irdelerken muhakkak üzerinde durulması gereken sorular 

bulunmaktadır. İlk sorulardan biri NFT’nin konusunun bir eser olması halinde NFT’nin 

satın alınmasının sonuçlarının ne olacağı, daha açık bir ifadeyle NFT’nin satın 

alınmasıyla NFT’nin konu aldığı esere dair telif haklarının da devralınıp 

devralınmadığına ilişkindir. Kural olarak bu sorunun yanıtı; NFT’nin satın alınması halinde 

satım sözleşmesiyle doğrudan NFT’nin dışavurumunda görünen esere dair telif hakkına sahip 

olunmayacağıdır. Elbette eser sahibinin aksini tercih etmesi halinde, esere dair telif haklarının 

bir sözleşme yahut akıllı sözleşmeyle NFT’yi satın alan kişiye süreli yahut süresiz olarak 

devredilmesi gündeme gelebilir. Ancak böyle bir durum yoksa NFT’nin satın alınması yalnızca 

 

 
193 Tevetoğlu, s.7 
194 Özdemir, s. 72-74. 
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eserin bir nüshasının satın alınması anlamına gelecek, aksi açıkça kararlaştırılmadığı sürece 

eser sahibinin telif haklarının devredildiği anlamına gelmeyecektir195. Bu durumda NFT 

sahipliğinin, eserin dijital kopyası üzerinde ticari ve münhasır olmayan bir kullanım hakkı 

tanıdığından söz edilebilir.  

Günümüz uygulamasında çoğunlukla oluşturulan NFT’lerin eser nüshasını taşıyan araçlar 

olarak kodlandığı kabul edilmekle birlikte akıllı sözleşmenin içeriğine göre bu niteliğin de 

değişebileceği vurgulanmaktadır196. Bu itibarla NFT’lerin bağlı olduğu akıllı sözleşmelerin son 

derece dikkatli bir şekilde okunması, alınan NFT’nin gerçekten alınmak istenen esere ilişkin 

olup olmadığı, alınan NFT’nin satın alacak kişiye hangi hakları bahşettiği, alınan NFT’nin 

satılması halinde sonuçlarının neler olacağı, satım bedelinin ne kadarının eseri yaratan kişiye 

gideceği gibi konuların tespit edilmesi gerekmektedir. Hakikaten çeşitli mecralarda birçok 

örneği okunduğu üzere, platformda/sitede yer alan NFT içerikleri zaman zaman linkte yer alan 

içerikle örtüşmemekte yahut alıcılara sunulan NFT’ler farklı platformlardan alındığında farklı 

görseller veya içerikler sunmaktadır. Alınan NFT’nin hangi hakları bahşettiği konusu ise en 

önemli konulardan biridir. Zira akıllı sözleşmenin şartlarına göre NFT’yi satın alan kişinin; bu 

NFT’yi yalnız koleksiyonunun bir parçası olarak bir yerde mi sergileyebileceği, yoksa 

şirketinin reklam ve tanıtımında mı kullanabileceği gibi hususlar netleştirilebilmekte; 

Metaverse ortamında nasıl faydalanabileceği dahi detaylandırılabilmektedir. Keza yeniden satış 

halinde eser sahibinin satış bedelinin ne kadarını alacağı da son derece önemli bir konudur. 

Uygulamada ikincil satış halinde yeniden eser sahibine döneceği şeklinde kodlanmış NFT’lerin 

varlığından dahi söz edilmektedir. 

Bir diğer önemli konu ise NFT’nin başkasına ait bir eser kullanılarak üretilmesine 

ilişkindir. NFT’ler kural olarak, içeriğinde bulunan eseri oluşturan kişilerin meydana 

getirdikleri dijital varlıklardır. NFT’lerin hak sahipliğini belirtme yönündeki işlevi de bu 

 

 
195 Özdemir, s. 76. 
196 Özdemir, s. 77. 
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noktada anlam kazanmaktadır. Gerçekten de NFT’nin üzerine işlendiği eserin sahibi tarafından 

meydana getirilmesi halinde eser sahipliğine ilişkin biricik ve net bir kanıt ortaya çıkmakta, bu 

durum değiştirilememekte ve aksi de iddia edilememektedir. Ancak teknik olarak herkesin 

kendisine yahut bir başkasına ait içerik üzerinden NFT yaratabildiği de unutulmamalıdır. Bu 

itibarla NFT’lerin eser sahipliğine ilişkin ortaya koydukları “kanıt”ın da aksinin ispat edilebilir 

olduğu şüphesizdir. Bu noktada NFT’nin konu aldığı içeriğin bir eser olması ve bu eserin de bir 

üçüncü şahsa ait olması ve NFT’nin izinsiz ortaya çıkartılması halinde bir telif hakkı ihlalinin 

varlığından söz etmek mümkün olacaktır. Zira yukarıda da belirttiğimiz üzere bir fikri ve sınai 

ürünü mint etme hakkı ilgili ürünün sahibine aittir197. Eser sahibinin dışında bir kişinin eseri 

mint ederek ortaya bir NFT çıkartması halinde telif hakkı ihlali iddiası ile karşı karşıya kalması 

gündeme gelebilecek, bu noktada çeşitli davalar ve taleplerle karşılaşabilecektir. 

Yazının kaleme alındığı tarihte NFT’ler ve telif hakları ihlaline dair ülkemizde sürdüğünü 

bildiğimiz bir dava olmamakla birlikte Dünya’da, Miramax®’ın ünlü yönetmen Quentin 

Tarantino’ya karşı açtığı kült film Pulp Fiction’ın sahnelerinin ve orijinal el yazısı 

senaryosunun NFT olarak çıkartılmasına engel olmak için açmış olduğu davanın varlığından 

haberdarız. Bu davanın sonucunun NFT’lerin telif hakkı ihlali hususunda ne şekilde 

değerlendirilmesi gerektiği konusunda yol gösterici olabileceğini düşünüyoruz.  

Halihazırda, NFT’lerin telif hakkı ihlallerine yol açması halinde uygulanmak üzere özel 

hükümler ihdas edilmemiştir. İlaveten, yazının hazırlandığı tarih itibarıyla, ülkemizde 

görülmekte olduğunu bildiğimiz böyle bir dava da bulunmamaktadır. Ancak yabancı mercilerde 

NFT’lerin konu edildiği davalar ve müzakere aşamasında olan ihtilaflar çeşitli yayın 

kanallarından takip edilebilmektedir. Henüz kesinleşmiş bir içtihat bulunmayan bu alanda 

ülkemizde FSEK hükümlerinin kıyasen uygulanacağı düşünülmektedir. Bu noktada, eser 

sahipleri, eser sahipliğini ortaya koymak kaydıyla telif hakkı ihlalinin tespiti davası, ihlallerin 

 

 
197 Aynı yönde: Tevetoğlu, s. 9. 
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gerçekleşeceğine dair bir şüphe olması yahut gerçekleşmesi halinde sırasıyla tecavüzün men’i 

yahut ref’i davaları açabilirler ve zararın meydana gelmesi halinde maddi ve manevi tazminat 

davaları açarak bu zararlarının tazmin edilmesini talep edebilirler. 

NFT’lerin kopyalanması yoluyla eserden doğan hakların ihlalinin söz konusu olacağı açıksa da 

hangi hakların ihlal edilmiş kabul edileceği noktasında bir netlik bulunmamaktadır. Halihazırda 

uygulamada bu yöndeki bir ihlalin eser sahibinin çoğaltma, işleme ve umuma iletim 

haklarından birine yönelik olabileceği kabul edilmektedir198.  

Bir başkasına ait eserin mint edilerek NFT haline getirilmesinden sonra akla gelebilecek bir 

diğer soru ise telif hakkı süresi geçmiş olan bir eserin NFT haline getirilmesinin yasal olup 

olmadığı yönündedir. Her ne kadar bu konu hakkında da açık bir hüküm henüz ihdas edilmemiş 

olsa da kanaatimiz burada Türk Hukuku uyarınca eser sahibinin vefatından itibaren 70 yıllık 

sürenin geçmesi halinde telif hakkı süresi geçmiş sayılacağından, eserin NFT haline getirilerek 

piyasaya çıkartılması halinde herhangi bir telif hakkı ihlalinden söz edilemeyeceği yönündedir. 

Üzerinde durulması gereken bir başka konu ise daha evvel telif hakları üzerinde hak elde 

edilmiş bir eser söz konusu olması halinde, NFT yapma hakkının da devredilip 

devredilmediğinin nasıl değerlendirileceğidir.199. Söz gelimi, daha evvel bir esere dair 

işleme, çoğaltma, umuma iletim gibi hakların devredilmiş olması halinde günün geldiği noktada 

ilgili kişinin eseri NFT haline getirerek piyasaya sunma hakkının olup olmadığı ayrı bir 

sorundur. Bu konuda farklı eğilimlerin olduğu görülmektedir. Bunlardan biri, söz konusu 

eylemin işleme, çoğaltma yahut umuma iletim hakları kapsamında olduğunu kabul ederek halin 

 

 
198 Mutlu Yıldırım Köse & Havva Yıldız, Non-Fungıble Token (Nft) Nedir, Ne Değildir?, 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f3dc2598-8543-462c-a729-

e93ce3580153#:~:text=NFT'ler%20m%C3%BCzik%2C%20sanat%2C,dijital%20de%C4%9Fi%C5%9Ftirileme

z%20ve%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BClemez%20tokenlard%C4%B1r, Erişim 

Tarihi: 25.04.2022. 
199 Konu hakkında bkz: Osman Gazi Güçlütürk; NFT’lerin Oluşturulması ve Transferinin Eser Sahibinin Mali 

Haklarıyla İlişkisi, https://nasamer.ku.edu.tr/nftlerin-olusturulmasi-ve-transferinin-eser-sahibinin-mali-

haklariyla-iliskisi/, Erişim Tarihi: 15.08.2022; Tevetoğlu, s. 8-10. 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f3dc2598-8543-462c-a729-e93ce3580153#:~:text=NFT'ler%2520m%25C3%25BCzik%252C%2520sanat%252C,dijital%2520de%25C4%259Fi%25C5%259Ftirilemez%2520ve%2520d%25C3%25B6n%25C3%25BC%25C5%259Ft%25C3%25BCr%25C3%25BClemez%2520tokenlard%25C4%25B1r
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f3dc2598-8543-462c-a729-e93ce3580153#:~:text=NFT'ler%2520m%25C3%25BCzik%252C%2520sanat%252C,dijital%2520de%25C4%259Fi%25C5%259Ftirilemez%2520ve%2520d%25C3%25B6n%25C3%25BC%25C5%259Ft%25C3%25BCr%25C3%25BClemez%2520tokenlard%25C4%25B1r
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f3dc2598-8543-462c-a729-e93ce3580153#:~:text=NFT'ler%2520m%25C3%25BCzik%252C%2520sanat%252C,dijital%2520de%25C4%259Fi%25C5%259Ftirilemez%2520ve%2520d%25C3%25B6n%25C3%25BC%25C5%259Ft%25C3%25BCr%25C3%25BClemez%2520tokenlard%25C4%25B1r
https://nasamer.ku.edu.tr/nftlerin-olusturulmasi-ve-transferinin-eser-sahibinin-mali-haklariyla-iliskisi/
https://nasamer.ku.edu.tr/nftlerin-olusturulmasi-ve-transferinin-eser-sahibinin-mali-haklariyla-iliskisi/
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şartlarına göre NFT üretmenin de devredilen haklar kapsamında yer aldığıdır.  Bir diğer görüş 

ise “mint etme” işleminin doğrudan “işleme”, “çoğaltma”, “umuma iletim” gibi FSEK’te 

sayılan haklardan biri içerisine sokulmasının mümkün olmadığı bu sebeple de bu haklar 

devredilse dahi bunun devralana eseri NFT haline getirerek piyasaya sunma hakkı 

tanımayacağıdır. Kanaatimiz hukukumuzda yeni yeni tartışma alanı bulan bu hususun zaman 

içerisinde doktrinde yapılan tartışmalar ve yargı önüne taşınan ihtilaflarla şekilleneceği ve 

tekniğin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni vakıalar olduğundan; somut olaya göre 

değerlendirilmesi gerektiği yönündedir. 

b. NFT ile Markalar Arasındaki İlişki 

NFT’lerin özellikle Metaverse ortamında en yaygın kullanım alanlarından birinin de tanınmış 

markalara sahip büyük şirketler tarafından tüketici ile iletişim, tanıtım, pazarlama ve satış 

amacıyla kullanım olacağı unutulmamalıdır. Nitekim halihazırda Metaverse’ün var olup 

olmadığı tartışıladursun, Metaverse’ün öncül adımları olduğu tartışma dışı olan çeşitli 

platformlarda (Fortnite, Roblox, Secondlife), tanınmış şirketlerin NFT koleksiyonlarının halkla 

buluşturduğu da bir gerçektir. Zira Dolce Gabbana®, dijital olarak satılabilen NFT ve tokenları 

içeren Genesis koleksiyonu ile Metaverse’e giriş yapmış; Clinique® ise bir sosyal medya 

kampanyası düzenleyerek ikonik ürünlerinden ilham alan üç NFT’den birinin yarışmacılar 

tarafından kazanılacağı bir organizasyon gerçekleştirmiş; Coca-Cola® ise 2021 yılının 

Temmuz ayında bir açık arttırmada 575.000 USD getiren bir NFT koleksiyonunu halkla 

buluşturmuştur. Bunlar dışında henüz NFT olarak piyasaya sürülmemiş olan ancak çeşitli 

platformlarla iş birliği halinde oluşturulmuş dijital ürün üretip pazarlayan markalar da 

bulunmaktadır; nitekim Gucci & Roblox iş birliği ve Balenciaga & Fortnite iş birliği de bunlara 

örnek sayılabilecektir. Özetle, tanınmış marka sahibi olan şirketlerin Metaverse’e ve NFT’ye 

ilgisi artarken marka sahibi olmayan üçüncü kişilerin de “dijital sanat” adı altında tanınmış 

markaları NFT haline getirerek çeşitli platformlar üzerinden satışa çıkarttıkları haberleri de 

gündeme gelmeye başlamıştır.  
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Nitekim Hermès® ve Mason Rothshild arasındaki ihtilaf da bunlardan biridir. Fikri mülkiyet 

alanında faaliyet gösteren birçok kişinin de yakından takip ettiği üzere mesele NFT yaratıcısı 

Mason Rothshild’in Birkin® markalı ikonik çantaların görsellerini NFT’leştirerek 

“Metabirkin” adı altında OpenSea üzerinden satışa sunması ile başlamıştır. Hermès’in 

gönderdiği ihtarname üzerine OpenSea NFT’lerin satışını platformdan kaldırsa da Rothshild’in 

Metabirkin isimli NFT satışlarına bir başka platform üzerinden devam etmesi üzerine 

uyuşmazlık burada sona ermemiş ve Hermès Mason Rothshild’e günümüzde sonucu büyük bir 

merakla beklenen davalarından birini açmıştır200. Marka hakkına tecavüz ve markanın 

sulandırılması gerekçelerine dayanan dava henüz yargılama aşamasındadır.  

Bir başka uyuşmazlıkta ise Nike®, StockX’®e karşı satışa sunulan NFT’lerin kendi ürün 

görselleri ve markaları ile ilişkilendirildiğinden ve StockX® ile böyle bir anlaşması 

bulunmadığından bahisle marka hakkının ihlal edildiğine dayanan bir dava açmıştır201. Nike®, 

StockX® ile arasında bir iş birliği olmamasına rağmen bu koleksiyonun satışa çıkartılmasının 

yanıltıcı olacağını ve bunun itibarından haksız yararlanılmasına ve itibarının zarar görmesine 

sebep olunacağını dile getirmiştir. Her ne kadar StockX® bu NFT’lerin bir çift fiziksel spor 

ayakkabı satın almak için kullanabilecek bir “makbuz” minvalinde olduğunu ve marka hakkının 

tükenmesi ve adil kullanım olduğunu iddia etse de Nike® markasının StockX’®in kendi ticari 

değerini arttırmak amacıyla kullanıldığından bahisle ihlalin durdurulmasını talep etmiştir.  

Şirketlerin kendi NFT koleksiyonlarını çıkarttıkları, üçüncü kişilerin ise tanınmış markaların 

isim ve görsellerini kullanarak NFT koleksiyonları hazırladıkları bu dönemde Metaverse’ün 

varlığı işleri daha da karmaşık hale getirecek gibi görünmektedir. Bu sebeple şirketler, 

 

 
200 Önder Erol Ünsal; NFT ile Marka Hakları Birkin Çantaları İçin Çatışıyor: Hermès V. Metabirkins; 2021; 

https://iprgezgini.org/2021/12/30/nft-ile-marka-haklari-birkin-cantalari-icin-catisiyor-hermes-v-metabirkins/; 

Erişim Tarihi: 20.06.2022. 
201 Adi Robertson, Nike is testing NFT trademark law by suing a sneaker reseller,  

https://www.theverge.com/2022/2/10/22925252/nike-stockx-shoe-lawsuit-vault-nft-trademark-infringement, 

2022, Erişim Tarihi: 20.06.2022. 

https://iprgezgini.org/2021/12/30/nft-ile-marka-haklari-birkin-cantalari-icin-catisiyor-hermes-v-metabirkins/
https://www.theverge.com/2022/2/10/22925252/nike-stockx-shoe-lawsuit-vault-nft-trademark-infringement
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Metaverse’ü tüketici ile bir buluşma noktası olarak gördükleri için hem bu alanda yatırım 

yapacak hem de bu alandaki ihlalleri yakından takip edeceklerdir.  

Bu durum akıllara, şirketlerin Metaverse ortamında markalarının NFT’lerde kullanılabilmesi 

için nelere dikkat etmesi gerektiği ve markalarını Metaverse ortamında koruyabilmek için neler 

yapması gerektiği sorularını getirmektedir. Nitekim AIPPI Fikri Gündem Dergisi’nin 23. 

Sayısında ve IPR Gezgini blogunda yayımlanan “Vadedilen Dünya’da Markalar: Fırsatlar & 

Riskler” konulu makalemizde202 de belirttiğimiz üzere: 

Şirketler markalarını Metaverse ortamında NFT’ler üzerinde -özellikle de sanal ürün olarak 

kullanılabilecek NFT’ler üzerinde- kullanmak istiyorlarsa hem Metaverse ortamına 

girdiklerinde üçüncü kişilerin hak iddialarıyla karşılaşmamak için hem de Metaverse’de marka 

ihlallerine karşı daha etkin şekilde korunabilmek için, marka tescillerinin Metaverse veya 

internete yönelik koruma sağlayacak şekilde sanal ürünler ve bu alana dair hizmetler açısından 

genişletilmesi onlara daha güvenli bir başlangıç sağlayabilecektir. Bu kapsamda genel olarak 

➢ Sınıflandırma özelinde 9, 35, 41 ve 42. sınıflarda gerçekleştirilecek tesciller önem arz 

etmektedir. Özellikle 9. sınıfta yer alan “sanal mallar”, 35. sınıfta “sanal mağazalar”, 41. 

sınıfta yer alan “eğlence hizmetleri” ve bunun Metaverse’e uyarlanabilecek versiyonları 

ile yazılım alanında çalışan şirketler açısından 42. sınıfta yer alan hizmetlerin tescil 

kapsamına alınmasında fayda bulunmaktadır. 

➢ İşaret seçimi özelinde de geleneksel olmayan markalar önem kazanacaktır. Söz gelimi 

hareket, renk ve ses markaları Metaverse açısından gerçek dünyada olduğundan daha 

 

 
202 Deniz Merve Ersoy Pınar;  Vadedilen Dünya’da Markalar: Fırsatlar & Riskler; Fikri Gündem Dergisi, AIPPI 

Türkiye; https://www.aippiturkey.org/wp-content/uploads/2022/07/Fikri-Gundem-23.Sayi_.pdf; s.15 vd., Erişim 

Tarihi: 24.08.2022.; Deniz Merve Ersoy Pınar; Vadedilen Dünya’da Markalar: Fırsatlar & Riskler; IPR Gezgini; 

https://iprgezgini.org/2022/08/05/vadedilen-dunyada-markalar-firsatlar-riskler/, Erişim Tarihi: 24.08.2022. 

https://www.aippiturkey.org/wp-content/uploads/2022/07/Fikri-Gundem-23.Sayi_.pdf
https://iprgezgini.org/2022/08/05/vadedilen-dunyada-markalar-firsatlar-riskler/
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önemli hale gelebilir. Donanım alanının gelişmesiyle farklı duyulara hitap eden farklı tip 

markalar da daha sık gündeme gelebilecektir.  

➢ Lokasyon özelinde ise özellikle Metaverse platformlarının yerleşik olduğu ülkeler ile 

kalabalık kullanıcı gruplarının olduğu bölgelerde tescil önem kazanacaktır. 

Diğer yandan burada belirtmek isteriz ki her ne kadar Metaverse ortamındaki markasal 

kullanımın nasıl değerlendirileceğine dair açık bir mevzuat yok ise de Türkiye’de gerçekleşecek 

ihtilaflar bakımından Sınai Mülkiyet Kanunu’muzun (“SMK”) uygulanabileceğini 

düşünmekteyiz. Zira “Marka” kavramı halihazırda hukukumuzda mecrasından bağımsız bir 

şekilde tanımı ve düzenlemeleri bulunan bir müessesedir. SMK m.29’da marka tecavüzü halleri 

sayılmıştır. Bununla beraber maddenin atıf yaptığı SMK m.7 uyarınca da marka sahibinin izni 

olmaksızın “Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya 

hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından 

tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir 

işaretin kullanılması” ve “Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına 

bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi 

nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya 

ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın 

kullanılması” halinde bunu önleme hakkı vardır.  

Maddenin devamında herhangi bir mecra sınırlaması olmaksızın  

• işareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif 

edilmesi,  

• işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi, 

• işaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması, 

• işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı 

olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki 
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yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri 

biçimlerde kullanılması 

açıkça yasaklanmıştır. 

Metaverse ortamının teşebbüslerin gerçek yahut sanal mallarını satacakları ve/veya bunların 

reklamını yapacakları bir mecra da olacağı göz önünde bulundurulduğunda, yukarıda sayılan 

tanımlara giren eylemlerin Metaverse ortamında gerçekleştirilse dahi marka tecavüzü teşkil 

edebileceği düşünülmektedir. Elbette markaları yalnızca gerçek hayatta elle tutulabilir mallar 

üzerinde tescilli olan teşebbüslerin markalarının yahut benzerlerinin sanal mallar üzerinde 

kullanılması halinde karıştırma ihtimalinin doğup doğmayacağı ve bu sebeple de marka ihlali 

gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorgulanabilecektir. 

Söz konusu bir tanınmış marka ise; kullanım, markanın itibarından haksız bir yarar elde 

edilmesine yahut itibarına zarar gelmesine veya ayırt edici karakterinin zedelenmesine sebep 

olacak nitelikteyse kullanımın aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına 

bakılmaksızın yasaklanabileceği göz önünde bulundurulduğunda; Metaverse’te gerçekleşecek 

sanal bir mal üzerindeki kullanımın da tecavüz teşkil edeceği kanaatindeyiz. Zira, gerçek 

hayattaki bir çanta ile sanal bir çantanın “içine konulacak eşyaları taşıma” anlamındaki işlevi 

birebir aynı değilse de tanınmış markalı bir çantanın sahibine sağladığı itibarın transferi söz 

konusu olduğundan işlevler bu noktada benzeşmektedir. Benzer bir örnek otomobiller 

üzerinden de verilebilir, her ne kadar sanal bir otomobil kişileri bir yerden bir yere taşıma 

amacına hizmet etmese de sahibine otomobilin sağlayacağı itibarı sağlayabilir. Bu sebeple 

markası “BUGATTI” olan bir sanal otomobilin, sanal otomobiller üzerinde tescilli olmaması 

halinde dahi kanaatimizce “BUGATTI” markasına tecavüz ettiğinin kabulü gerekecektir. 

Her ne kadar burada, Metabirkins vs. Mason Rotshild davasında görüldüğü üzere söz konusu 

olanın bir NFT olduğu ve yapılanın da bir sanat olduğu iddiası ile karşılaşılabilirse de buradaki 

meselenin, Andy Warhol’un Campbell markalı çorba konservelerinden esinlenerek oluşturduğu 

pop art eserindeki durumdan biraz farklı olacağı kanaatindeyiz. Zira gerçek hayatta bir tabloda 
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kullanılan marka -duruma göre o halin de tecavüz teşkil edebileceği notuyla- tablo olarak 

birinin evinde yahut ofisinde sergilenebilecekken, bir ürünün markasının aynısını taşıyan “sanal 

bir ürün” kişilerin sanal kimlikleri için gerçek hayattakine benzer sanal bir vazife de 

görebilecektir. Elbette tüm bu hususların somut olayın şartlarına göre değerlendirilmesi 

gerektiği hususunun da altını çizmek gerekmektedir.  

c. NFT ile Tasarımlar Arasındaki İlişki 

Bunlar dışında NFT’nin endüstriyel tasarım, alan adı, patent veya faydalı modellerle bağlantılı 

olarak nasıl değerlendirilmesi gerektiğine de kısaca değinmek gerekmektedir.  

SMK m.55 ve devamı kapsamında bir inceleme yapıldığında endüstriyel tasarım; ürünün tümü 

veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey 

dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümü olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada 

NFT’nin eser sahibinin kendisine ait bir tasarımı konu alacak şekilde yaratılması mümkün 

olabileceği gibi bir üçüncü kişiye ait tasarımı konu alacak şekilde de oluşturulması mümkündür. 

 Her ne kadar NFT’lerin adı telif hakları ve marka hakları kadar tasarım haklarıyla beraber 

anılmıyorsa da Hermès® ile Mason Rothshild® ve Nike® ile StockX® arasındaki davaların 

temelinde tasarım haklarının da yattığı unutulmamalıdır.   

Burada yapacağımız yorumlar da yine yukarıda FSEK ve SMK kapsamında yaptığımız 

yorumlarla aynı yöndedir. 

d. NFT ile Alan Adları Arasındaki İlişki 

Bilindiği üzere alan adları akılda kalması zor olan IP adresleri yerine kullanılmak üzere 

geliştirilmiş olan bir isimlendirme yöntemidir ve yakın zamanda alan adlarının da blokzincir 

üzerinden NFT olarak satın alınması mümkün hale gelmiştir. Bu tip alan adlarının uzantıları 

blokzincire bağlanan “. crypto”, “.nft”, “.zil”, “.x”, “.eth” şeklindeki web uzantılarıdır.  

NFT alan adları; geleneksel alan adlarından farklı olarak alan adını satın alan kişiye özel 

sözleşmelerle sertifikalanması, bir kez satın alınmasıyla kullanıcıya ait olması ve sürekli 
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yenilenmesi gerekmemesi, kripto para birimi olarak transfer edilebilmesi ve üzerinde 

yaratıldıkları blokzincir sona erdiğinde sona ermeleri olarak özetlenebilir203. 

Burada da yine üçüncü kişilerin marka haklarının varlığına rağmen alan adının satın alınması 

halinde ne şekilde hareket edilebileceği sorusu gündeme gelebilir. Günümüzde İnternet Tahsisli 

Sayılar ve İsimler Kurumu (“ICANN”) alan adlarının hak sahibi olmayan kişiler tarafından 

alınması ve kullanılması halinde uyuşmazlıkları çözen bir makamdır. İlaveten hak sahipleri 

kendi ülkelerinde açacakları davalarda da ihlal iddiasında bulunabilirler. Ancak şu anda 

blokzincir üzerinden alınan alan adlarına ilişkin ihlal iddialarının varlığı halinde hangi Kurum’a 

gidilebileceği net değildir.  

4. Uygulamada Ortaya Çıkabilecek Sorunlar, Önlemler ve Çözüm Önerileri 

Metaverse’te yeni bir NFT Koleksiyonu çıkartırken karşılaşılabilecek sorunlardan biri 

halihazırda bir ülkenin sınırları içerisinde tescilli bir markanın sahibiyken ülkeler üstü 

bir platform olan Metaverse’te bir başka kişinin başka bir ülkedeki markasına tecavüz 

ediyor olabilme ihtimalidir. Her ne kadar bu durum gerçek Dünya’da internet üzerinden 

gerçekleşen satışlar bakımından da karşılaşılabilecek bir durum gibi görünse de satışların belli 

ülkeleri hedefleyerek yapılmaması suretiyle bu sorunlar aşılabilmektedir. 

Ancak NFT’ler söz konusu olduğunda sanal bir ürün ve buna dair sanal bir kullanım alanından 

da söz edilmektedir. Söz gelimi Türkiye’de hukuka ve hakkaniyete uygun şekilde “X” 

markasını ayakkabılar üzerinde tescil ettirmiş bir kişinin NFT şeklinde avatarlar tarafından 

kullanılabilir ayakkabılar üretmesi halinde, “X” markasını Fransa’da hukuka ve hakkaniyete 

uygun şekilde tescil ettirmiş bir kişinin hakkına tecavüz ettiği iddiası ile karşılaşabilir. 

Metaverse ortamlarında bireylerin gerçek hayatta yaşadıkları yahut faaliyet gösterdikleri 

 

 
203 Gökçe Attorney Partnership, NFT Kavramı ve NFT Alan Adlarının Satın Alınması, Lexology, 2022 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e73e3e10-6eee-4ce3-90ca-79d7f60abbff, Erişim Tarihi: 

24.04.2022. 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e73e3e10-6eee-4ce3-90ca-79d7f60abbff
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şehirlere göre bir düzenleme yapılacak mı bilemiyoruz. Ancak her ne kadar fikri mülkiyet 

haklarının Metaverse’te de korunacağını kabul etsek de yukarıda işaret ettiğimiz gibi meseleler 

gündeme geldiğinde bunların nasıl yorumlanacağı belirsizdir.  

Sayılan tüm bu risklerden korunmak için Metaverse’e giriş yapacak markaların da gerekli 

adımları önceden atması ve daha hukuki sorunlar ortaya çıkmadan sonuçlarını minimize etmeye 

çalışmaları önemlidir. Bu kapsamda Metaverse’e girmeden evvel markasal anlamda 

kullanımın sakıncalarına yönelik bir ön araştırma yapılması, birlikte var olma sözleşmelerinin 

Metaverse içerisinde de geçerliliğin değerlendirilmesi, üçüncü kişilere ait haklar bakımından 

lisans sözleşmelerinin Metaverse’ü de kapsayacak şekilde revizyonu markalar açısından faydalı 

olacaktır. 

Hem fikri mülkiyete konu edinebileceği hem de şartların varlığına göre fikri mülkiyet 

korumasından yararlanabileceği kabul edilen NFT bakımından asıl ortaya çıkabilecek sorun 

ise fikri hakların ihlali halinde bu ihlalin nasıl engellenebileceğidir. Zira hem Metaverse 

bakımından hem de kripto varlıklar bakımından en öne çıkan kavram merkeziyetsizliktir. Genel 

olarak birçok NFT’nin merkezi olmayan sistemler üzerinde yer aldığı, yalnızca sahibi olarak 

kayıtlı kişilerce işlemlere konu edilebilecekleri, değiştirilemeyen veya silinemeyen varlıklar 

oldukları belirtilmektedir. Bu haliyle merkezi bir otorite tarafından müdahaleye maruz 

kalmaları da pek mümkün görünmediğinden fikri hakların ihlaline sebebiyet verdikleri noktada 

nasıl bir yönteme başvurulabileceği belirsizdir. 

Bir görüşe göre blokzincir üzerine depolanan verilerin ağdaki katılımcıların ortak kararı veya 

uzlaşısı üzerine değiştirilebileceği, nitekim Ethereum blokzincirinde yaşanan bir hırsızlığın 

etkilerini geri almak için daha önce Ethereum blokzincirine müdahale edilebildiği204, bu haliyle 

 

 
204 Coindesk, Ethereum Executes Blockchain Hard Fork to Return DAO Funds, 

https://www.coindesk.com/tech/2016/07/20/ethereum-executes-blockchain-hard-fork-to-return-dao-funds/, 

Erişim Tarihi: 18.06.2022. 

https://www.coindesk.com/tech/2016/07/20/ethereum-executes-blockchain-hard-fork-to-return-dao-funds/
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blokzincirin değiştirilemeyeceği yönündeki durumdan kastedilenin değişikliğin yapılmasının 

teknik gerekçelerle çok zor olduğu şeklinde anlaşılması gerektiği kabul edilmektedir205. 

Anılan yaklaşımın kabul edildiği halde dahi blokzincirdeki verilerin silinmesi veya 

değiştirilmesinin çok zor olması nedeniyle sıkça karşılaşılan ve hızlı aksiyon alınmasını 

gerektirecek fikri mülkiyet ihlallerinde yeterli müdahalenin sağlanamayacağı söylenebilecektir. 

Ayrıca her ihlal bakımından bütün katılımcıların ağda değişiklik yapılmasına rıza göstermesi 

de Metaverse gibi milyarlarca kullanıcıya ev sahipliği yapacağı düşünülen platformlar 

bakımından teknik olarak mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla NFT’ler yoluyla 

gerçekleştirilen fikri mülkiyet ihlallerinde yeni koruma mekanizmalarının geliştirilmesi, 

sisteme eklenen verilerde değişiklik yapılmasının çok zor olduğu göz önünde bulundurularak 

sürecin en başında blokzincir ağları tarafından filtreleme yapılması gibi uygulamaların 

getirilmesi gerekecektir.  

Diğer yandan şimdiye kadarki tecrübelerimiz; Devletlerin de Metaverse’te meydana gelen 

ihlallerin önüne geçebilmek, ihlal teşkil edebilecek eylemleri kontrol edebilmek yahut kontrolü 

kolaylaştırabilmek adına Metaverse platform sahiplerine çeşitli yükümlülükler yükleyeceğini 

göstermektedir. Her ne kadar bunların da bir kısmının kendilerini ortaya koymaksızın internette 

var olacakları iddia edilebilirse de halihazırda da “dark web206” gerçeğiyle karşı karşıya 

olduğumuzun unutulmaması gerekmektedir207. 

Metaverse’ün içerisinde ise marka, tasarım ve telif ihlallerine karşı korunabilmek için hak 

sahiplerinin ayrı bir çaba göstermesi gerektiği tartışmasızdır. Zira daha önce de belirtildiği 

üzere geleneksel yargı ve kolluk mercilerinin bu gibi platformlarda gerçekleşecek ihlalleri tespit 

 

 
205

 Osman Gazi Güçlütürk, Blokzincir Üzerinde Depolanan Verilerin Kişisel Veri Niteliği ve Silinemezlik, Yok 

Edilemezlik Sorunu, 2019, Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 1(2), s. 37.  
206 Dark web, yasa dışı faaliyetlerin yürütüldüğü ve genel internet kullanıcılarına açık olmayan bir internet 

ortamıdır. Detaylı anlatım için bkz. Emine Çelik, Deep Web v,e Dark Web: İnternet’in Derin Dünyası, DergiPark, 

2018. 
207 Deniz Merve Ersoy Pınar, s. 23. 
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etmesi zor olacağından marka sahiplerinin Metaverse’de düzenli izleme ve takip hizmetleri 

alarak olası ihlalleri kendilerinin tespit etmesi zaruridir. Bu kapsamda gelişmiş arama 

yöntemlerinin kullanılması, sanal izleme ve araştırma yöntemlerinin de Metaverse ile uyumlu 

hale getirilmesi ve hatta çok boyutlu araştırmaların mümkün kılınabildiği yeni teknolojilerin 

geliştirilmesi gerekecektir. Tüm bunların yanında söz konusu markaların korunması dijital 

ortamda önem arz ettiğinden yeni dönemde markaların siber güvenlik uzmanlarıyla iş birliği 

içerisinde olması da önem arz edecektir208. 

NFT’ler söz konusu olduğunda taklitçiliğin gerçek hayattaki taklitçilikten farklı olduğu ve 

ihlalin ortadan kaldırılmasının farklı teknik çözümleri de beraberinde getirdiği unutulmamalı, 

mütecaviz eylemi gerçekleştiren kişilerle bir sulh söz konusu olduğunda alınacak taahhütlerin 

buna göre seçilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Keza daha evvel el değiştirmiş olan NFT’ler 

açısından da bazı çözümlerin teknik olarak yetersiz olabileceği göz önünde bulundurulmalı sulh 

ile elde edilecek sonucun ne olduğu doğru bir şekilde değerlendirilmelidir.  

Sonuç 

Metaverse kavramı ile NFT kavramı her ne kadar yeni çıkmış kavramlar olmasa da 2021 yılının 

son üç ayında hızlıca gündemimize giren ve yazının hazırlandığı 2022 Nisan ayında da hala 

güncelliğini sürdüren ve gerek gelecekteki genel yaşantımızı gerekse fikri mülkiyet hukukunu 

temelden etkileyecek ve hatta değiştirecek önemli kavramlardır.   

Her iki teknolojik gelişmeye yönelik olarak da henüz bir mevzuat çalışmamızın olmaması, bu 

alanlarda yapılan ihlallerin sonuçsuz kalacağı şeklinde yorumlanmamalıdır. Bilakis halihazırda 

yürürlükte olan mevzuatımızın uygun düştüğü ölçüde tüm ihtilaflara uygulanması 

gerekmektedir. 

 

 
208 Erdem Erkul, Metaverse ve İş Dünyası, Mediacat, Sayı: 322, Şubat, 2022, s. 56. 
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Ancak olası ihtilafların önlenmesi ve çözülmesinde belki de en büyük görevlerden biri de kendi 

“evrenlerine” sahip şirketlere düşmektedir. Zira artık kendi gerçekliği ve sosyal kuralları 

bulunan bir kamusal alanı yöneten şirketlerin gerek anonimlik gerekse ülkesellikten doğan 

sorunların çözümü noktasında devletlerle gerekli iletişimi sağlaması ve hatta fikri hakların 

korunması noktasında kendi bünyesinde yeni araçlar geliştirilmesi açısından aktif rol alması 

gerekecektir. 

Bir diğer yandan boşluk olduğu konusunda şüphe olan hususlar için ise özel regülasyon 

çalışmalarının ivedilikle tamamlanarak mevzuatın netleştirilmesi ve sorumlu kişi ve kurumların 

tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak bu çalışmalar tamamlanana kadar Metaverse 

platformlarının da iç regülasyonlarını düzenlemesi ve bunun için tüm paydaşlar arasında doğru 

iletişim kurulması uygun olacaktır. 
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METAVERSE: DUYGULARIN PROJELENDİRİLMESİ 

KISKACINDA VERİ KORUMASI 

Av. Sabire Sanem YILMAZ 

 

Giriş 

Metaverse’te samimi olarak şu soruyu sormak gerekiyor: Geleneksel olarak bir veri koruması 

geçerli olacak mı? GDPR ve KVKK yeterli mi? Metaverse’te veri sahipleri verilerinin 

işlenmesinden doğan haklarını etkin bir şekilde kullanabilecek mi? Hangi ülke kanunları geçerli 

olacak? Hukuk devletinden dijital hukuk devletine geçişte bir otorite mümkün olacak mı? “Veri 

egemenliği”, “veri yerelleştirme”, “verinin yönetişimi” Metaverse’te yerini nerede alacak? 

Bu soruları sorarken emin olduğumuz şey, KVKK ve GDPR’da tanımlanan verilerin tamamının 

işleneceğidir. Çeşitliliğin daha da artacağından ve Metaverse’te veri koruması için daha fazla 

veri işleneceğinden de eminiz. Soruları raporun içerisinde fazlaca değinilmeyen konu başlıkları 

üzerinden cevaplamaya çalışacağım. 

1. Nesnelerin İnternetinden (IoT) “Kablosuz Ağa Bağlı İnsan Modeline”  

Nesnelerin interneti hızla büyüyen ve daha çok veriyi daha çok insanla buluşturan bir teknoloji 

haline gelmiştir209. İnsanın hafızasını kaydeden nesnelerin insana en iyi hizmeti vermeye 

çalışması için maksimum bir veri kaydedilmesi gerekir. Veri maksimizasyonunun veri 

minimizasyonu ile imtihanı, nesnelerin interneti amaçlarını zorlamaktadır.  

Beyin-makine arayüzü kavramı ile ortaya atılan “kablosuz ağa bağlı insan” insanın 

nesneleşeceğinin de kanıtını göstermektedir. Akıllı cihazlardan giyilebilir teknolojilere kadar, 

 

 
209 Sandra WATCHER, GDPR ve Nesnelerin İnterneti: Kullanıcıların Kimliğini ve Gizliliğini Koruma Kuralları, 

2017, s.2, 

https://www.academia.edu/37478977/The_GDPR_and_the_Internet_of_Things_A_Three_Step_Transparency_

Model, Erişim Tarihi: 16.04.2022. 

https://www.academia.edu/37478977/The_GDPR_and_the_Internet_of_Things_A_Three_Step_Transparency_Model
https://www.academia.edu/37478977/The_GDPR_and_the_Internet_of_Things_A_Three_Step_Transparency_Model
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bu cihazlar, bir bilgisayarla kurulan etkileşimden daha derin bir etkileşime geçerler210. 

İmplantlar ya da benzeri cihazlar insan bedenine yerleştirildiğinde veriler sınırsız ve herhangi 

bir kanala takılmadan akar gider. Bunu bir ırmağın akması gibi düşünebiliriz211. Bu gelişme 

esasında şaşırtıcı da değildir. “İnsanın kendini aşma ihtiyacını” 20. yüzyılın son on yılında 

Max-Neef yeni insan hakları kategorilerinin habercisi olarak ortaya koymuştur212.  

Facebook’un cihazlar ile insanlar arasındaki etkileşimi arttırma çabaları içerisinde tanıttığı 

Meta projesi de IoT ile Metaverse’ün kardeş teknolojiler olduğunu da ortaya koymaktadır. 

Metaverse alanında, insan, “kablosuz ağa bağlı”, ayrılmaz ve bütünleşik bir parçaya 

dönüşebilir. Bu ayrılmaz ve bütünleşik yapı, daha büyük bir verinin işlenmesini gerektirdiği 

için kişisel verilerin korunması açısından beklentilerin tamamen karşılanmasını imkânsız 

kılacaktır. Veri korumasında önemli bir ilke olan “Tasarımdan itibaren ve varsayılan olarak veri 

koruması (Privacy by design by default)” (GDPR m.25) kapsamında Metaverse ile çatışacak 

olan “Veri Minimizasyonu” ve “Hesap Verilebilirlik” fenomenleri veri sahibinin “kendi 

kaderini tayin hakkı” kapsamına bırakılacaktır213. Daha çok kullanıcının kendi kontrolü ve veri 

sorumlusunun yükümlülüklerinin bir kısmını veri sahibi ile paylaştığı bir sistem hayali uzak 

değildir. GDPR ve KVKK, veri sorumlusunun “veri işlemenin yasallığı” ve “veri güvenliği” ile 

ilgili yükümlülüklerini katı olarak düzenlemiş, ICO ise “meşru menfaat kapsamında işleme” 

fenomenini “üçlü testten başarılı olarak geçme”214 kıstasına bağlamıştır. Nesnelerin 

internetinden Metaverse’e geçişte de bu kurallarda değişiklik olmayacağı ihtimalinden hareket 

 

 
210 Tokyo Bilim Üniversitesi, İnsan Vücudu İnternetini Daha Etkili Hale Getirmek, Sciencedaily, 2019, 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190613095231.htm, Erişim Tarihi: 16.04.2022. 
211 https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190613095231.htm  
212 Başak Ozan Özparlak/Sabire Sanem Yılmaz, Beyin-Makine Arayüzü Teknolojisi ve Mahremiyete Dair Yeni 

Hukuki Sorular, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul, 2020/2, s.582 
213 Tuğçe Duygu Köksal, A. Cenk Konukpay, Büyük Veri Kullanımının Temel Hak ve Özgürlükler Üzerindeki 

Etkileri, Gelişen Teknolojiler ve Hukuk: Büyük Veri, On iki Levha, 2021, İstanbul, s.44 
214 ICO, Meşru Menfaat Rehberi, https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-

general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/legitimate-interests/, Erişim Tarihi: 

17.04.2022. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190613095231.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190613095231.htm
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/legitimate-interests/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/legitimate-interests/
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ettiğimizde, Metaverse’te yer alacak olan şirketlerin ya da herkesin verinin mahremiyeti ile 

ilgili imtihanı oldukça ağır olacaktır.   

Giyilebilir teknoloji cihazları, sensörler, çipler gibi ayrılmaz parçalarla çalışabilecek olan 

Metaverse, “birlikte çalışabilirlik” fenomenini de gerçekleştirmek zorunda olan üçüncü 

taraflarla donanacaktır. Metaverse’e giriş yapılmadan önce tasarımdan itibaren gizlilik kuralları 

gereği “kullanıcı doğrulama”, Metaverse’e bağlantı kuracak olan uygun araçların 

tanımlanması/doğrulanması, donanımın tamamının şifrelenmesi iyi bir başlangıçtır. Veri 

korumasında hazırlık hareketi diye adlandıracağımız süreç böyle başlayacaktır.  

2. Veri Kategorileri ve Veri Mahremiyetinin Yeniden Tanımlanması  

Kişisel veri kategorileri GDPR’da daha ayrıntılı düzenlendiği için bu eksende devam edeceğim. 

GDPR m.4, kişisel veriyi tanımladıktan sonra, kişisel veri kategorisine örnekler vermiştir. İsim, 

kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı verileri, fiziksel ve fizyolojik özellikler, 

genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel ve sosyal yaşam verileri açıkça sayılmaktadır. GDPR 

m.4/4’te “profil oluşturma”, gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, 

kişisel tercih alanları, davranış analizi, konum verileri gibi ayrımcılığa yol açacak verilerin de 

tanımı yapılmıştır ve veri sahiplerinin itiraz hakları tanımlanmıştır. GDPR m.4/14’te 

Metaverse’te en çok değineceğimiz veri kategorisi olan biyometrik veri tanımlanmıştır. 

Sanılanın aksine bir fotoğraf görüntüsünden çok daha fazlası olan biyometrik veri, kişiyi 

benzersiz kılan ve benzersiz kılmak için de gerçekleştirilen bir dizi işlem sonucu elde edilen 

verilerdir. Buraya kadar olan kavramlara yeterince aşinayız. Metaverse alanında temelde bu 

kavramlara denk gelen ancak farklı isimlendirilen veri kategorilerinden bahsedeceğiz. Örneğin 
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ses analiz verileri, mimik ve jest tanıtımı, fizyolojik tepkiler, genel anlamda reaksiyon verileri, 

somutlaştırılmış duygu verileri, XR, AR ve VR cihazların kayıt verileri, EEG verileri gibi215.  

Veri kategorilerine baktığımızda, GDPR m.9’da düzenlenen “özel nitelikli verilerin işlenmesi” 

fenomenine karşılık gelmektedir ve hassas olarak nitelenen bu veriler, insanın tamamen 

savunmasız bırakılmasını sağlayacak türdendir. Metaverse alanını açık rıza mezarlığına 

dönüştürmeden önce, veri kategorileri üzerine düşünmek gerekecektir.  

Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan Yapay Zekâ Ad Hoc Komitesi216, Yapay Zekâ alanında 

regülasyon yapmadan önceki aşamada birtakım ilkeler üzerine hemfikir olmuşlardır. 

Kontrolsüz bir yapay zekâya karşı çıkan komite, kırmızı çizgiler konusunda şu maddeleri 

kaydetmiştir217: 

• Yüz tanıma ve diğer biyometrik tanıma biçimlerinin ayrım gözetmeksizin kullanımı 

• Yapay Zekâ destekli kitlesel gözetim (yüz / biyometrik tanıma ve aynı zamanda 

konum hizmetleri gibi yapay zekâ izleme ve / veya tanımlama biçimleri, çevrimiçi 

davranış vb.)  

• Kişisel, fiziksel veya zihinsel izleme, değerlendirme, profil oluşturma, puanlama ve 

biyometrik ve davranış tanıma yoluyla dürtme 

•  Yapay Zekâ destekli Sosyal Puanlama  

• Saklı Yapay Zekâ sistemleri ve derin sahtekarlıklar, İnsan-Yapay Zekâ ara yüzleri 

 

 
215 Başak Ozan Özparlak, Sabire Sanem Yılmaz, 6G Kablosuz Teknolojisi ve Veri: Yeni Hukuki Tartışmalar, 

Gelişen Teknolojiler ve Hukuk III: Büyük Veri, On iki Levha, 2021, İstanbul, s.178, “Raporda belirtildiği üzere 

ileride, mobil servis operatörlerine kullanıcılar için güvenlik hizmeti sunmaları bir zorunluluk olarak getirilebilir 

ve kullanıcıların da kendi cihaz ve uygulamalarında güvenlik hizmeti kullanmaları yasal bir yükümlülük olarak 

düzenlenebilir.” 
216 Ad Hoc Committee on Artificial Intelligence (CAHAI) Kuruluş ve Görevlerine dair bkz: 

https://rm.coe.int/cahai-2020-2021-rev-en-pdf/16809fc157, Erişim Tarihi: 14.04.2022 
217 CAHAI, Towards Regulation of AI Systems, s. 35-36 

https://rm.coe.int/cahai-2020-2021-rev-en-pdf/16809fc157
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Avrupa Komisyonu’nun Yapay Zekâ Tüzük Teklifi de “risk temelli yaklaşım+yasaklı AI 

sistemleri” ve “risk temelli yaklaşım+az riskli AI uygulamaları için bir dizi davranış 

kuralları” ile CAHAI çalışmasına benzer içerikleri ortaya koymaktadır218. Yapay zekânın 

karmaşık ve özerk davranışçı yapısı ile kişisel verilerin korunmasının tam olarak mümkün 

olduğunu söylemek fazla iyimser bir yaklaşım olacaktır. Bu hususta gerçekçi yaklaşım, risk 

temelli “hesap verilebilirlik” ve “şeffaflık” üzerine kurulu bir sistemi benimsemektir219. 

Metaverse’te de bağ kuracak olan cihaz ve sensörlerin “birlikte çalışabilirlik” ilkesine göre 

yapay zekâ ile geçiş imkanının sağlanması ve başkalarıyla iletişim kurabilen gerçek görünümlü 

kullanıcılar (avatarlar) olması, “risk temelli yaklaşım” kurallarının burada da geçerli olacağını 

çağrıştırıyor. KVK ve AI birleşiminde, şu formül her durumda sistemin tasarlanması için ilaç 

görevi görecektir: 

 (Risk Temelli Yaklaşım + Veri Minimizasyonu - Yüksek Riskli AI Uygulamaları * 

Gizlilik Etki Değerlendirme = Hesap Verilebilirlik+Şeffaflık+Bilgilendirmeye dayalı Açık Rıza   

Bu bağlamda da GDPR ve KVKK mevzuatının Metaverse alanına göre yeniden 

şekillenmesinden daha önemlisi, şu an daha az dikkate alınan koruma yöntemlerinin daha çok 

öne çıkarılmasıdır. Biyometrik veriler daha çok gündeme gelecek ve biyometrik verilerin meşru 

menfaat kapsamında işlenmesinin mümkün olup olmadığı da daha derin tartışmalara yol 

açacaktır. GDPR m.9, biyometrik verileri özel nitelikli kişisel veriler içerisinde tanımlamakta 

ve Avrupa Veri Koruma Kurulu’nun (EDPB) Video Cihazları Aracılığı ile Kişisel Verilerin 

İşlenmesine Dair 3/2019 sayılı Rehberinde “teknik işleme” kavramına atıf yapmaktadır220. 

Metaverse veri deposu oluşturulurken özel olarak teknik işleme ve bunun için geliştirilmiş 

 

 
218 Avrupa Komisyonu Yapay Zekâ Tüzük Taslağı, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206, Erişim Tarihi: 15.04.2022. 
219 Yapay Zekâ Tüzük Taslağı 
220 EDPB (Avrupa Veri Koruma Kurulu), Video Cihazları Aracılığı ile Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair 3/2019 

sayılı Rehber, s.33, 

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_en_0.pdf, Erişim 

Tarihi: 17.04.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_en_0.pdf
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teknolojinin varlığından söz edilir221. Biyometrik veri girişi ile çalışan bir sistem alternatifini 

yaratabilecek mi sorusu, burada cevaplanması gereken sorulardan biridir. Alternatifini 

yaratamadığı taktirde, açık rıza alınmış olsa dahi veri işlemenin yasallığından bahsedemeyiz222. 

3. Metaverse’ün Güvenli Çalışma Değeri: “Privacy by Design, by Default İlkesi”  

GDPR’ın gerekçesinde (GDPR m.25, Gerekçe 78), tasarım yoluyla ve varsayılan olarak veri 

korumasında şu tanımlamaya yer verilmiştir223: 

“Veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla, tasarım yoluyla veri koruma, 

varsayılan olarak veri koruma ilkelerini karşılayan iç politikalar benimsenmeli ve uygun teknik-

organizasyonel önlemler alınmalıdır. Kişisel verilerin işlenmesinde takma adla adlandırma, 

şeffaflık, veri sahibinin kontrolünde veri işlenmesine olanak tanıyan yöntemler gibi fenomenler 

ön plana çıkarılmalıdır.” 

Bu, aynı zamanda, kişisel veri işleyen uygulamaları geliştirilirken, tasarlanırken bu ilke 

kapsamında uygulamalar yapmasını ve bir yandan da veri kontrolörünün veri korumasında 

seçeceği programların, kullanacağı cihazların privacy by design by default ilkeleri çerçevesinde 

oluşturulduğunu kontrol etme yükümlülüğünü ortaya koyar224. 

ICO (İngiltere Veri Koruma Otoritesi), kişisel verilerin işlenmesinden önce aydınlatma 

yükümlülüğünün ötesinde, sistemin kabulü aşamasında, otomatik olarak veri koruması üst 

seviyede yüklü bir otomasyon sistemi olarak kurgulanmasının önemine değinmiş ve birtakım 

 

 
221 EDPB, s.33 
222 EDPB, s.20, Örneğin bir konser mekanına yüz tanıma sistemi ile girildiğini düşünün. Bu sisteme dahil olmak 

istemeyen izleyiciler için alternatif bir erişim mekanizması kurulmalıdır.  
223 GDPR’ın gerekçesi m.78, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN#d1e40-1-1, Erişim Tarihi:16.04.2022. 
224 GDPR’ın gerekçesi m.78 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN#d1e40-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN#d1e40-1-1
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tanımlamalara yer vermiştir. Metaverse deneyimine giriş yapmadan önce de uygulanması 

gereken bu tanımlamalara göz atarsak225: 

• Veri koruması Metaverse deneyiminin bir parçası olmalıdır. 

• Veri sahibi deneyime giriş yaptığında ve her aşamada veri koruması gözetilir.  

• Veri minimizasyonu her aşamada değerlendirilir, fazla bir veri işlenmez. 

• Kişisel verilerin korunması tüm BT sisteminde bir bütün halinde korunur. 

• Kullanıcının tüm tercihlerine saygılıdır ve kullanıcı dostu seçenekler sunar. 

• Kullanılan tüm enstrümanlar (cihazlar, sensörler, birlikte çalışan yazılımlar), 

tasarım gereği gizlilik ve varsayılan olarak gizlilik ilkeleriyle kuşatılmıştır. 

• Gizliliği artıran teknolojiler (PET’s) kullanılır.  

Özellikle privacy by design ilkesinin uygulanması, “veri dolaşımı” ve “verinin ikincil 

kullanımı” fenomenleri açısından da koruyucudur. Verinin Metaverse’ler arasında geçişlerini, 

sızma tehlikesini kontrol altına almak için önemlidir226. 

Sonuç: Metaverse’ün Veri Mahremiyeti Sınavı  

Metaverse’ün yıkıcı etkisinden ve veri işleme hızının durdurulamayacağından bahsedildiği 

bugün, veri sahibine müthiş bir deneyim yaratacak olan bu internetten internete geçiş krallığının 

veri korumasını da üst düzeyde gerçekleştirmeye yönelik araçlara sahip olduğu umudunu 

taşımak istiyorum. Sınırlı sayfa sayısına sahip olduğum raporda öne çıkan fenomenlere atıf 

yapmak istedim. Değinmek istediğim “Veri Yönetişimi Yasası”, “Veri Yasası”, “Dijital 

 

 
225 ICO, Tasarım ve Varsayılan Olarak Veri Koruması Rehberi, https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-

protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-

by-design-and-default/, Erişim Tarihi: 16.04.2022.      
226 Luca Bolognini, Marco Carpenelli, Metaverse’de Kişisel Verilerin Geleceği, s.12, https://ico.org.uk/for-

organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-

governance/data-protection-by-design-and-default/, Erişim Tarihi: 16.04.2022.  

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-by-design-and-default/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-by-design-and-default/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-by-design-and-default/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-by-design-and-default/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-by-design-and-default/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-by-design-and-default/
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Pazarlar Yasası” gibi gelişmelerin GDPR ile nasıl bir bağ kuracağı, Metaverse’ün bu yasal 

düzenlemelerden nasıl etkileneceği, uzun bir değerlendirme konusunu oluşturuyor. Ancak 

şunun altını çizmek gerekir ki; AB veri yönetişimi konusunda egemen olmak ve sistemde 

katalizör görevinden çok daha etkin olmak istiyor ve çalışmalarını bu kapsamda yürütüyor. Her 

bir regülasyonun çıkarılması zamanı önemli anlamlar içeriyor.  

Metaverse’te ise metaversal haklar, kimlikler, metaversal kişi gibi yeni tanımlamaları, 

elimizdeki mevcut tanımlamalarla eşleştirilerek yeni bir mahremiyet tanımı yapmak gerekiyor. 

Metaverse alanı içerisinde veri mahremiyeti ofislerinin bir aç kapa düğmesi ile veri kontrolünü 

eline alma ihtimali çok uzak görünmüyor.  

6G teknolojisi ise, Metaverse ekosisteminin en verimli çalışacağı zemin olarak ifade edilecek 

ve tam bir Metaverse tanımı yapabilmek için bu unsur göz ardı edilemeyecektir. 6G’de de 

verinin mahremiyetinin tasarımı “privacy by design” üzerinden tarif edilecektir.  

Metaverse ekosisteminde, insanın “veri donörü”227 haline gelmesinin önüne geçmek için, sınırlı 

biyometrik sistemle çalışan bir mekanizma, veri minimizasyonunu aşan miktarda veri işlemeyi 

önleyici bir sistem ve iyi bir veri yönetişimi kurmak gerekecektir. Verinin kontrolünün ağırlık 

olarak kullanıcı eline verilmesi bir tercih olsa da, kullanıcının farkında olmadan aleyhine olacak 

şekilde veri işlenmesinin önüne geçecek bir fenomenle hareket edilmelidir. 

Veri sahibinin de veri sorumlusu ile birlikte ortak veri sorumlusu olması ihtimali karşısında, 

Metaverse’te veri kontrolörünün, veri sahibi Metaverse deneyimine adım atmadan önce, “cihaz 

doğrulama” sırasında cihazın (XR/ AR / VR) “birlikte çalışabilirlik” özelliğini denetlemesi 

gerekecektir. Burada cihaz kontrolü protokolleri, bağlanılan cihazın “privacy by design, by 

default” ilkesi kapsamında üretilmiş olması ile yakından ilgilidir. Bunun yanında, ana 

 

 
227 Ozan Özparlak, Yılmaz, s.211 
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alterlerden biri olan “dijital ikizlerin” de veri mahremiyeti kontrolü önemlidir. Gerektiğinde 

sensörler tarafından toplanılan verilerin “sentetik veri” olarak depolanması sağlanmalıdır.  

Yeni bir GDPR’a ihtiyaç var mıdır sorusu, tartışmaya elbette açıktır. Daha fazla regülasyon 

yerine belki birtakım değişiklikler ile birlikte GDPR’ın yeterli olduğu ifade edilebilir. Özellikle 

Gizlilik Artırıcı Teknolojiler, Privacy by Design by Default düzenlemesi ile açıklarını geleceğe 

yönelik olarak kapatmıştır. Yukarıda da bahsettiğim tamamlayıcı regülasyonlarla birlikte 

okunduğunda, lokomotif eksiksiz olarak işleyecektir. 

Meşru menfaat zemininde Metaverse’te veri işlemenin yasallığını da tartışabiliriz. Metaverse 

ekosisteminde herkesin daha eşit haklar ve fırsatlara sahip olacağını hayal ettiğimizde, örneğin 

engellilerin seyahat etmesi gibi, meşru menfaat zeminini karşılayabiliriz228. Meşru menfaat 

kapsamında veri işleme durumunda dahi açık rıza almadan veri işleme yapılabileceğini 

söylemek, ilk bakışta mümkün değildir. Açık rızanın da tek başına yeterli olmadığını şöyle ifade 

edebiliriz: “Özel nitelikte kişisel veri” işleme durumlarında ki -Metaverse’ün veri kategorisi 

budur- uygun teknik ve organizasyonel önlem alınmadıysa rıza da geçerli değildir229. 

En son ve çarpıcı cümle olarak; Metaverse ekosisteminin veri mahremiyeti konusunda yeni bir 

pazar yaratacağı, gizlilik artırıcı teknolojilerin geliştirilmesi için veri laboratuvarlarının 

kurulacağı, GDPR’ın uygulama sınırlarını sonuna kadar zorlayacağı ve veri egemenliğinin 

devletlerin geleceğinde çok önemli rol oynayacağını görmek uzak değildir. Bu deneyimin de 

diğer teknolojik gelişmeler gibi verinin korunması ile iç içe ilerlemesi için gereken adımların 

atılması kaçınılmazdır.  

 

 

 

 

 
228 Luca Bolognini, Marco Carpenelli, s.9 
229 Bolognini,Carpenelli, s.10 
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