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1. BİLGİ 

 

a. MFET NEDİR? 

 

MultiFunctional Environmental Token,(MFET) kendisini; çevre ve doğa dostu bir şirket 

olarak konumlamak isteyen her firma ile daha iyi bir kent yaşamı sağlamak için iş birlikleri 

yapan, yeni nesil projeler geliştiren ve fonlayan bir blok zincir olarak tanımlamaktadır.  

MFET, kripto varlıklardan token olarak işlem görmektedir. Token ise bağımsız blok zincir 

üzerinde inşa edilmeyen ve mevcut bir blok zincire entegre edilerek kullanılan bir değer olarak 

tanımlanabilir. Farklı bir kripto paranın blok zincirini kullanarak oluşturulan token, bir birim 

değere sahiptir ve alım-satım işlemleri bu değer üzerinden yapılmaktadır. Bu özelliği ile token 

bir kripto para çeşidi değildir ve sadece bir değeri ifade ederken kullanılmaktadır. Kripto para 

çeşitlerinin blok zinciri üzerinde inşa edilmesi ile oluşan dijital varlıklar, belli bir dijital varlığa 

karşılık gelir ve token sözleşmesinin dışına çıkmak mümkün değildir. Token sözleşmelerinde 

o değerin hangi amaç ve hangi işlemde kullanıldığı belirtilmelidir.  

b. VİZYONU VE MİSYONU 

 

MFET, misyonunu kent yaşamını bireylerin farkındalığı ile iyileştirmek; vizyonunu ise 

sürdürülebilir kent yaşamı için geliştirilen projeleri, şirket ve toplulukların gücüyle destekleyen 

global bir ekosistem yaratmak olarak belirlemiştir. Uzun dönem misyonunu ise MFET 

ekosistemine mümkün olduğu kadar fazla sayıda kaliteli proje ekleyerek hayata geçirmek, yeni 

anlaşma, ortaklıklar ve iş birlikleri yapmak, mobil uygulamalar sayesinde sürdürülebilir kent 

yaşamı projelerini detaylı şekilde aktarmak, projeler için oylamalar yapmak ve yüksek oyu alan 

projeleri hayata geçirmek olarak belirlemiştir.  

c. PROJELER VE ÖZELLİKLER  

 

MFET, ana hedeflerinden birinin kişilerin ve şirketlerin karbon ayak izlerinin azaltılması 

olduğunu belirtmektedir. Bu hedef için ise bazı projeler geliştirmiştir:  

• İlk olarak kişi ve şirketlere karbon ayak izinin hesaplanması altyapı hizmeti vermeyi 

planlamaktadır.  
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• Karbon salınımını engellemek için “Kiri Ağacı Projesi” geliştirilmiştir. Bu proje 

kapsamında MFET tarafından oluşturulan ve büyümekte olan kiri ağacı ormanları 

bulunmaktadır. Kiri ağacı diğer ağaçlardan 5 veya 6 kat hızlı büyümesi, yıl boyunca 

yirmi iki kilo karbon absorbe etmesi ve saldığı oksijen ile iki insanın oksijen ihtiyacını 

karşılaması özellikleriyle öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle kiri ağacı diğer ağaçlardan 

on kat daha fazla karbon emilimi sağlamakta ve aynı oranda oksijen üretmektedir.   

• Dijital varlıkların da karbon salınımını engellemek amacıyla “Temiz Posta Kutusu 

Projesi” geliştirilmektedir. E-Maillerde karbon salınımının fazla olması nedeniyle 

MFET bu konuda şirketlere danışmanlık hizmeti vermeyi ve farkındalık yaratmayı 

amaçlamaktadır.  

• Stake MFET & Save Earth projesi ile token sahipleri cüzdanlarındaki tokenleri stake 

etmekte, MFET ise stake edilen tokenler karşılığında belirlenen paketler kapsamında 

ağaç dikerek karbon ayak izini azaltmayı amaçlamaktadır.   

Bu projeler dışında halka açık yerlerde hava temizleyiciler ile hava kirliliğini azaltmak, 

kanalizasyonlara takılacak filtrelerle plastikleri ayrıştırmak ve dönüştürmek, denizlere 

çöpkaparlar yerleştirmek, dronelar ile tohumlama yapmak, atık yağların toplanarak 

değerlendirilmesini sağlamak, ev atıklarının ayrıştırılarak toplanmasını sağlamak, elektrikli 

şahsi araç ve toplu taşıma araçlarının kullanımını teşvik etmek, doğa dostu girişimcilere destek 

olmak gibi doğayı merkezine alan çözümleri de hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.  

MFET, özellikleri içinde %100 şeffaflık ve güven sağlamasını, merkeziyetsiz finans sistemi 

ve blok zincir üzerinde çalışan yazılımlar ile çalışan bir ekosistem olmasını, akıllı sözleşmeler 

kullanarak topluluk tarafından onaylanan kurallar uygulamasını saymakta ve sürdürülebilir 

şehir yaşamı odaklı çevre dostu projeler üretmesi özelliği ile diğer token projelerinden farklılık 

gösterdiğini beyan etmektedir.  

MFET ana kontratı ve alt kontratları gerekli kontrollerden geçirilerek güvenliği 

onaylanmıştır ve ana kontratında herhangi bir slipaj değeri mevcut değildir. Mint olarak 

adlandırılan ekosistemden habersiz token üretme fonksiyonu da bulunmamaktadır.  

2. HUKUKİ DEĞERLENDİRME 

 

Kripto varlıkların dünyada kullanımının yaygınlaşması ile uluslararası kuruluşlar bu konuda 

raporlar hazırlamış ve kripto varlıkların anlaşılması yolunda adımlar atmaya çalışmıştır. 



 

 5 

Bunların başında Kara Para Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü 

(Financial Action Task Force, FATF) gelmektedir. 2014 yılında kripto varlıkların suça konu 

olması konusunda rapor yayımlanmış, ilgili kavramların tanımına ve tasnifine yer verilmiştir.  

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (United Nations Office on Drugs and Crimes, 

UNODC) tarafından 2014 yılında yayımlanan el kitabıyla kripto varlıkların suç gelirlerinin 

aklanması yönünde kullanımına ilişkin temel bilgilere yer verilmekle yetinilmiştir.  

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (Organization for Economic Co-operation and 

Development, OECD) tarafından 2014 yılında yayımlanan çalışma notuyla yatırımcılar için risk 

teşkil edecek hususlara değinilmiş, kripto varlıkların vergi ödenmesi açısından takibi zor olması 

nedeniyle alternatif ödeme aracı olarak kabulünün mümkün olmadığı vurgulanmıştır. Çalışma 

notuyla kripto varlıklarla ilgili hukuki düzenlemeye duyulan ihtiyaç da yinelenmiştir.  

Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund, IMF) tarafından 2016 yılında 

gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nda “Sanal Para Birimleri ve Ötesi: Başlangıç 

Değerlendirmeler” isimli rapor ile para sistemlerinin bir değerlendirmesi yapılarak ulusal ve 

uluslararası seviyede yapılması öngörülen hukuki düzenlemelerin çerçevesi ortaya 

konulmuştur. Raporda hukuki düzenleme çalışmalarının uluslararası seviyede devam ettirilmesi 

gerektiği ve bu durumun farklı yargı alanları arasındaki uyumluluk standartlarını ortaya 

çıkaracağı belirtilmiştir.  

Görüldüğü gibi kripto varlıkların kullanımının yaygınlaşması ile uluslararası kuruluşlar bu 

konuda çalışmalar yapmış ve yayımlamıştır. Bu çalışmalar kripto varlıkların düzenlenmesi 

konusunda ilerleme olarak kabul edilse de kripto varlıklara uygulanacak gerçek bir hukuki 

düzenlemeden bahsedilmesi için düzenlemenin devletler seviyesinde kanunlar ile yapılması 

gerekmektedir. Çeşitli coğrafyalardaki farklı ülkeler bu alanda çalışmalarda bulunsa da tarih 

itibariyle sistematik bir hukuki düzenlemenin varlığından bahsetmek mümkün 

görünmemektedir.  

      Mevcut sistematik bir hukuki düzenlemenin olmaması nedeniyle kripto varlıklara çeşitli 

yönden benzerlik gösteren ve kanuni olarak düzenlemesi bulunan varlıkların benzerlik ve 

farklılık gösteren yönlerinin ortaya konması ve kripto varlıklara bu hükümlerin uygulanıp 

uygulanamayacağı belirlenmelidir. Bu anlamda farklı hukuki sistemlerde düzenlemeler 

aşağıdaki gibidir.  
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a. TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

 

      Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında kripto varlıklar hakkında henüz doğrudan bir yasal 

düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum kripto varlıklara uygulanabilecek hükümlerin tespiti 

için bu varlıklarla benzerlik gösteren kavramların değerlendirilmesi ve kripto varlıkların bu 

kavramlardan biri veya birkaçı olarak kabul edilip edilemeyeceğinin tartışılmasını 

gerektirmektedir.  Bu açıdan kripto varlıkların itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme 

aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarından biri olup olmadığı 

açıklanmalıdır.  

      Bu sınıflandırmada ilk olarak kripto varlıkların elektronik para olup olmadığı akla 

gelmektedir. Elektronik para kavramına 27.06.2013 tarih ve 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul 

Kıymet Mutakabat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında 

Kanun” ile değinilmiştir.  

      İlgili Kanun’un 3/1(ç). maddesinde elektronik para:  

      “Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, 

elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için 

kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da 

ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer.”  

olarak tanımlanmıştır. Bu Kanun maddesi ile coin ve tokenlerin elektronik para olarak kabul 

edilip edilmediği ve bu nedenle kanun kapsamında kalıp kalmayacağı ile ilgili belirsizlik 

meydana gelmiştir. Bu belirsizlik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)’nun 

25.11.2013 tarih, 2013/32 sayılı basın açıklamasında açıklığa kavuşturulmuştur. Bu açıklamada 

BDDK, bir varlığın elektronik para olarak kabul edilip edilmeyeceğini Bitcoin örneği 

üzerinden;  

      “Herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için güvence 

verilmeyen bir sanal para birimi olarak bilinen Bitcoin, mevcut yapısı ve işleyişi itibarıyla 

Kanun kapsamında elektronik para olarak değerlendirilmemekte, bu nedenle de söz konusu 

Kanun çerçevesinde gözetim ve denetimi mümkün görülmemektedir.”  

şeklinde açıklamıştır. Bu açıklamayla Kanun kapsamında olacak elektronik paraların (i) 

herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilen ve (ii) karşılığı için güvence verilen 

elektronik paralar olacağı vurgulanmıştır.  
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      Elektronik para kuruluşu ise yine aynı Kanun’un 3/1(d). maddesinde “Bu Kanun 

kapsamında elektronik para ihraç etme yetkisi verilen tüzel kişi” olarak tanımlanmaktadır. 

Yetki verilen tüzel kişinin özellikleri ise 18/3. maddede: 

“(3) Elektronik para kuruluşunun; 

a) Anonim şirket şeklinde kurulması, 

b) Sermayesinde yüzde on ve üzerinde paya sahip olanların ve kontrolü elinde bulunduranların 

5411 sayılı Kanunda banka kurucuları için aranan nitelikleri haiz olması, 

c) Pay senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması, 

ç) Nakden ve her türlü muvazaadan ari ödenmiş sermayesinin en az beş milyon Türk Lirası 

olması, 

d) Bu Kanun kapsamındaki işlemleri gerçekleştirebilecek yönetim, yeterli personel ve teknik 

donanıma sahip olması, şikâyet ve itirazlarla ilgili birimleri oluşturması, 

e) Bu Kanun kapsamında yürütecekleri faaliyetlerin sürekliliğine ve elektronik para 

kullanıcılarına ilişkin fon ve bilgilerin güvenliğine ve gizliliğine dair gerekli tedbirleri alması, 

f) Kurumun denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve organizasyon 

şemasına sahip olması şarttır.” şeklinde sayılmıştır.  

      Ayrıca elektronik para ile yalnızca Kanun’da belirtilmekte olan ödemelerin yapılması 

mümkündür. Bu ödeme işlemlerinin Kanun’un 12/1. maddesinde düzenlendiği görülmektedir. 

Bu madde bakımından “ödeme hesabına paranın yatırılması, hesap içerisinden paranın 

çekilmesi, hesaptan başka birinin hesabına para havalesinin gerçekleştirilmesi ya da para 

transferinin gerçekleştirilmesi, bilişim sisteminin aracılığı ile ödeme işlemlerinin yapılması ve 

fatura ödemelerinin gerçekleştirilmesi” işlemlerinde elektronik paranın kullanımına imkân 

tanınmıştır.  

      Kripto varlıklar birçok yönü ile elektronik paradan ayrılmaktadır. Elektronik paranın en 

karakteristik özelliği bir fonun karşılığı olarak çıkarılmasıdır. İhraç edilen her elektronik 

paranın karşılığı bulunmakta, bu karşılığın sonucu olarak elektronik para değer kazanmaktadır. 

Bu haliyle ihraç edilmekte olan elektronik paranın banknot veya madeni para biçiminde daha 

önceden ihraç edilen geleneksel paranın yerine kullanılmakta olduğu söylenebilir. Ancak kripto 

para üretilmesi için bir karşılık ayrılmamaktadır.  
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      Bir diğer fark ise kripto varlıkların herhangi bir resmi veya özel kuruluş tarafından ihraç 

edilmiyor olmasıdır. Elektronik para ihraç edilmesi için ise öncelikle ihraççı kuruluşun 

Kanun’da gerekli şartları taşıması ve Kanun kapsamında bu konuda yetkilendirilmiş olması 

gerekmektedir. Kripto varlıkların üretimi için ise bir otorite aranmadığı gibi yetkilendirme de 

söz konusu değildir.  

      Tüm bu nedenlerle kripto varlıkların elektronik para olarak kabulü mümkün değildir. Bu 

kapsamda kripto varlıklara elektronik paralara uygulanan mevzuat hükümlerinin uygulanması 

da mümkün olmamakta, kripto varlıkların gözetim ve denetimi elektronik para mevzuatı 

kapsamında yapılamamaktadır.  

      Bu açıklamalar kapsamında değerlendirildiğinde bir kripto varlık türlerinden token olan 

MFET’in; “bir fonun karşılığı olarak çıkarılmamakta olması, resmi veya özel kuruluş 

tarafından ihraç edilmemekte olması, kanunla yetkilendirilmiş bir ihraççı tarafından ihraç 

edilmemekte olması” 

özellikleriyle elektronik para olarak kabulü mümkün değildir. Bu sonuca göre MFET’in Türk 

Hukuku’nda elektronik paralar için kabul edilmiş mevzuat çerçevesinde gözetimi ve denetimi 

yapılamayacaktır.  

      Kripto varlıkların özellikleri gereği benzer olduğu bir diğer varlık ise menkul kıymetlerdir. 

Kripto varlıkların menkul kıymet sayılıp sayılmaması hususunda menkul kıymet kavramının 

Türk Hukuku’ndaki düzenlenme şekline bakmak gerekecektir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun (SerPK) 3/1(o). maddesinde menkul kıymetler “Para, çek, poliçe ve bono hariç 

olmak üzere; 1) paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo 

sertifikalarını, 2) borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı 

borçlanma araçları ile söz konusu araçlara ilişkin depo sertifikalarını ifade eder.” şeklinde 

tanımlanmıştır.  

      Bu tanım kapsamında kripto varlıkların menkul kıymet niteliği taşıması için belli payları 

temsil etme ya da kamu veya özel sektör kuruluşlarının piyasadan kredi temin etmek için 

kullandığı hazine bonosu, gelir ortaklığı senetleri, devlet iç borçlanma senetleri, özel kesim 

tahvil ve bonoları gibi borçlanma araçlarından birisi olma gibi özellikleri taşıması 

gerekmektedir. Bu açıdan kripto varlıklar belli hisseleri temsil etme özelliğinin olmaması ve de 

borçlanma aracı olarak kullanılamıyor olması, söz konusu varlıkların menkul kıymet olarak 

sayılmasını engellemektedir.  
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      Ayrıca SPK tarafından bir menkul kıymetin varlığının onun dayalı olduğu gerçek bir 

varlığın olmasına bağlı olduğu belirtildiğinden, finansal sistemimizin menkul kıymet yaklaşımı 

ile kripto varlıkların örtüşmediği görülmektedir. Bunun yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası (TCMB) tarafından basılmamış olması ve bir değer karşılığı basılmış olması gerektiği 

için kripto varlıkların para birimi olarak da nitelendirilemeyeceği düşünülmektedir. 

      Bu sebeplerden ötürü kripto varlıklar bugün itibariyle menkul değer olarak kabul 

görmemekte, menkul kıymetlere uygulanacak mevzuat hükümleri çerçevesinde gözetim ve 

denetimi yapılamamaktadır.  

      Bu açıklamalar kapsamında değerlendirildiğinde;  

      MFET; tokeni elinde bulunduranlara projenin bir ortağı sıfatı vermemekte, bir diğer 

anlatımla tokenler MFET projesinin hisse senedi işlevi görmemektedir. Belli hisseleri temsil 

etme özelliğini haiz olmaması nedeniyle bir menkul kıymet sayılamamaktadır. Ayrıca menkul 

kıymetin varlığının, dayalı olduğu gerçek bir varlığın olmasına bağlı olması gerekliliği 

nedeniyle de MFET’in bir menkul kıymet olarak kabul edilemeyeceği ortadadır.  

      TCMB tarafından bir değer karşılığı basılmamış olması ise MFET’in para olarak kabulünü 

de mümkün kılmamaktadır.  

      Bu sonuca göre MFET’in Türk Hukuku’nda menkul kıymetler için kabul edilmiş mevzuat 

çerçevesinde gözetimi ve denetimi yapılamayacaktır. 

      Kripto varlıklarla benzerlik gösteren bir diğer varlık ise türev araçlardır. Kripto varlıkların 

türev araçlardan sayılıp sayılmayacağı konusunda SerPK’nın 3/1(u). maddesinde tanımlanan 

türev araçların özelliklerini incelemek gerekir. Türev araçlar ilgili maddede; 

       “Aşağıda sayılan veya Kurulca (Sermaye Piyasası Kurulu - SPK) bu kapsamda olduğu 

belirlenen diğer türev araçları 1)Menkul kıymetleri satın alma veya satma veya birbirleri ile 

değiştirme hakkı veren türev araçları, 2) değeri, bir menkul kıymet fiyatına veya getirisine; bir 

döviz fiyatına veya fiyat değişikliğine; faiz oranına veya orandaki değişikliğe; bir kıymetli 

maden veya kıymetli taş fiyatına veya fiyat değişikliğine; bir mal fiyatına veya fiyat 

değişikliğine; Kurulca uygun görülen kurumlarca yayınlanan istatistiklere veya bunlardaki 

değişikliğe; kredi riski transferi sağlayan, enerji fiyatları ve iklim değişiklikleri gibi ölçüm 

değeri olan ve bu sayılanlardan oluşturulan endeks seviyesine veya seviyedeki değişikliğe bağlı 

türev araçları, bu araçların türevlerini ve sayılan dayanak varlıkları birbirleri ile değiştirme 

hakkı veren türevleri ifade eder.”  
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olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda kripto varlıkların türev araç olarak sayılabilmeleri için ya 

SPK tarafından doğrudan türev araç olarak kabul edilmesi ya da belirli varlıklara dayalı olarak 

ihraç edilen menkul kıymet olması gerekmektedir. Ayrıca kripto varlıkların SPK tarafından 

türev olarak kabul edilebilmesi için bu para birimlerinin dayanak varlıklarda yer alan değer 

değişimlerini temsil etmesi gerekir. Bu üç koşulun sağlanamadığı göz önüne alındığında kripto 

varlıklar türev araç olarak kabul edilmeye uygun değildir.  

      Bu açıklamalar kapsamında değerlendirildiğinde MFET;  

      SPK tarafından doğrudan türev araç olarak kabul edilmemiş olması,  

      Belirli varlıklara dayalı olarak ihraç edilen menkul kıymet olmaması, dolayısıyla dayanak 

varlıklarda yer alan değer değişimlerini temsil etmemesi nedeniyle türev araç olarak 

değerlendirilmesi mümkün değildir.  

      Bu sonuca göre MFET’in Türk Hukuku’nda türev araçlar için kabul edilmiş mevzuat 

çerçevesinde gözetimi ve denetimi yapılamayacaktır.  

      Kripto para birimleri için akla gelecek bir diğer seçenek ise bu varlıkların emtia olarak kabul 

edilip edilemeyecekleridir. Esasen emtia; “gümüş, altın, arpa, bakır, mısır, buğday, petrol ve 

doğalgaz gibi kendiliğinden değere sahip olan ve sahip olduğu değerden ötürü ticarete konu 

olan mallar” için kullanılan bir kavramdır.  

      Kripto varlıklar kendileri için özel olarak kurulmuş takas merkezlerinde ve borsalarda yasal 

para birimleri ile etkileşim içerisine girip alım satım işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu durum 

bu varlıkların emtia kavramına yaklaşmasına neden olmaktadır. Ancak kripto varlıkların 

kendiliğinden herhangi bir değerlerinin olmaması (intrinsic value), söz konusu değerlerin emtia 

olarak değerlendirilmesini ve o şekilde işlem görmesini zorlaştırmaktadır.  

      Ayrıca kripto para birimleri Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 762. maddesinde yer alan 

“Taşınır mülkiyetinin konusu, nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddî şeyler ile edinmeye 

elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerdir.” şeklindeki taşınır 

mallar tanımına da uymaması nedeniyle taşınır malların bir alt grubu olan emtia sınıfına girmesi 

mümkün gözükmemektedir.  

      Bu açıklamalar kapsamında değerlendirildiğinde MFET;  

      Değerli madenler gibi kendiliğinden herhangi bir değerinin olmaması ve taşınır mal 

tanımına göre taşınır kabul edilememesi nedeniyle emtia olarak değerlendirilememektedir.   
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      Bu sonuca göre MFET’in Türk Hukuku’nda emtialar için kabul edilmiş mevzuat 

çerçevesinde gözetimi ve denetimi yapılamayacaktır.  

      Görüleceği üzere kripto varlıklara ilişkin herhangi bir hukuki düzenleme yapılmamış 

olması, mevcut olarak düzenlenmiş kavramlardan hiçbirinin özelliklerini taşımaması nedeniyle 

kıyas yoluyla uygulama alanına eklenememesi MFET’in para, elektronik para, menkul kıymet, 

türev araç veya emtia olarak kabulünü imkânsız hale getirmektedir.  

      Ceza hukuku bakımından ise kripto varlıklara farklı bir bakış açısı getirildiği görülmektedir. 

Ortaya çıkan kara paranın aklanması, terörün finansmanı ve vergi kaçırma suçları gibi suç 

vakalarında kripto varlıkların gerçek para gibi işlevsel kabul edildiği görülmektedir. FATF 

tarafından yapılan tanımda yer alan “değerin dijital ticaretini mümkün kılan” ifadesi ve 

raporlarında yer alan “paraya alternatif olarak kullanılan” ifadesi kripto varlıkların gerçek 

paraya alternatif olarak kullanıldığını teyit etmektedir. Ancak ceza hukukunun yargılama 

konusu olan maddi olaylarda odak noktası kripto paraların sınıflandırılması değil, kripto 

paralarla işlenen fiillerin Ceza Kanunlarında düzenlenen ve olaya uygulanacak suç hükmünün 

unsurlarını oluşturup oluşturmaması olması nedeniyle, ceza hukuku çerçevesinde yapılan bu 

tanımlar kripto varlıkları paraya alternatif hale getirmemekte, dijital ticareti mümkün kılan bir 

araç olarak koşulsuz kabul edileceği sonucunu doğurmamaktadır. Kaldı ki 16 Nisan 2021 tarihli 

TCMB Yönetmeliğinde kripto varlıkların ödeme aracı olarak kullanılmasının engellenmesi 

düzenlemesi kripto varlıkların alternatif para birimi olarak kullanılmasını engellemektedir.  

      16 Nisan 2021 tarih, 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Ödemelerde Kripto Varlık Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” kripto varlık tanımına ve 

ödemelerdeki kullanımına ilişkin düzenlemeler getirmiştir. İlgili Yönetmeliğin 3/1. maddesine 

göre kripto varlık “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak 

oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik 

para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen 

gayri maddi varlıkları ifade eder.” olarak tanımlanmıştır. Yapılan tüm değerlendirmelerin 

yanında kripto varlıkların itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet 

veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilemeyeceği yönetmelikle de açıkça 

düzenlenmiştir.  

      Aynı Yönetmeliğin 3/2. ve 3/3. maddelerinde kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı 

olarak ödeme aracı olarak kullanılamayacağı ve kullanılmasına yönelik hizmet de 

sunulamayacağı düzenlenmiştir. Kripto varlıklarının ödemelerde kullanılmasına ilişkin 
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yasaklama dışında yönetmelik, kripto varlıkların kullanılacağı iş modellerinin geliştirilmesini, 

bu tür iş modellerine ilişkin bir hizmet sunulmasını, kripto varlıklara ilişkin alım satım, 

saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon 

aktarımlarına aracılık edilmesini de yasaklamıştır. 

      Özetle belirtmek gerekir ki kripto varlıkların kendine özgü mahiyetini haiz olması hukuki 

olarak tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle şifreleme yöntemleri kullanılarak merkezi 

olmayan para üretimiyle ortaya çıkan kripto varlıklar, metal ve kağıt paradan farklı olarak 

madden bir varlık teşkil etmemesi nedeniyle sadece Türk Hukuku bakımından değil uluslararası 

hukuk açısından da paraya ilişkin alışkın olunan tanımlamaların dışında kalarak geçerli bir 

hukuki tanımlamayı zorlaştırmaktadır. Halihazırda kripto varlıklara ve bunların işleyişine 

ilişkin uluslararası yeknesak bir hukuki düzenlemenin bulunmadığı görülmektedir. Kripto 

varlıklara ilişkin nitelikli düzenleyici kurallar olmaması, onlara varlıklarını otonom, bağımsız 

bir biçimde sürdürebildikleri alanlar sunmaktadır.  

      Tüm bu açıklamalar ışığında MFET’i Türk Hukuku’nda belli bir tanıma sokmak, belli bir 

mevzuata tabi kılmak zordur. Bu özelliği ile vergi yasalarının da kapsamına girmeyen MFET’in 

değeri üzerinden vergilendirme de yapılamayacaktır. Bu bilgi ve hukuki görüş düzenlendiği 

tarih itibariyle geçerli olup Türk Hukuku’nda kripto varlıklar ile ilgili mevzuat düzenlemeleri 

yapılması her zaman mümkündür.  

b. BİRLEŞİK KRALLIK VE AVRUPA BİRLİĞİ 

 

      Türk Hukuku’nda olduğu gibi İngiltere ve Avrupa Birliği mevzuatlarında da kripto varlıklar 

ve bunların üretimi konuları özel bir yasal düzenlemeye tabi tutulmuş değildir ve kendine has 

kurallar bütünüyle düzenlenmiş bulunmamaktadır.  

      Düzenleyici bir hukuk kuralı olmasa da kripto varlıkların değerlendirilmesi ve 

sınıflandırılması açısından 9 Ocak 2019’da Avrupa Menkul Kıymetler ve Borsalar Otoritesi 

(The European Securities and Markets Authority, ESMA) tarafından yayımlanan “İlk Para 

Teklifleri ve Kripto Varlıklara İlişkin Tavsiyeler” ve aynı tarihte Avrupa Bankacılık Otoritesi 

(The European Banking Authority, EBA) tarafından yayımlanan “Kripto Varlıklar Hakkında 

Avrupa Komisyonuna Yönelik Tavsiyeler İçeren Rapor” önemli başvuru kaynaklarıdır.    

      Bunların yanında AB çatısı altında Euro’ya geçiş yapan 19 ülkenin Merkez Bankası 

konumunda bulunan Avrupa Merkez Bankası’nın (European Central Bank, ECB) çalışmaları 

da önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ECB ilk çalışmasını 2012 yılında “Sanal Para Birimi 
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Şemaları” adı altında yapmıştır. Bu raporda sanal para birimlerine ilişkin genel tanımlar ile 

karşılaştırmalar ve sınıflara yer verilmiş, devamında da Bitcoin ve bir oyun parası olan Linden 

Doları isimli sanal para birimi örnekleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Raporda sanal para 

ifadesi kullanılsa da oyun paraları dahil tüm varlıkların değerlendirilmesi yapılmaya 

çalışıldığından kripto varlık olan Bitcoin de bu terim altında kullanılmıştır. 

      Raporun içeriğinde teknik özelliklerin yanında ayrıca Bitcoin’e yönelik hukuki 

değerlendirmeler de yer almıştır. Avrupa Birliği tarafından kabul edilen “Elektronik Para 

Direktifi (2009/110/EC)” kapsamında Bitcoin elektronik para olarak kabul edilmemiştir. Buna 

gerekçe olarak ise elektronik para olarak kabulü için gereken “karşılığında gösterilen parasal 

değerden daha az olmayan fonun alınması üzerine ihraç edilme” koşulunun Bitcoin açısından 

sağlanamamış olması gösterilmiştir. Bu nedenle Bitcoin’in bir ödeme kuruluşu olarak kabul 

edilmesinin mümkün görünmediği ifade edilmiştir.  

      ECB tarafından yapılan ikinci çalışma ise 2015 yılında “Sanal Para Birimleri – Ek Analiz” 

adı ile yayımlanmıştır. Rapor, sanal para birimleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası yasal 

düzenleme arayışlarını değerlendirmektedir. Ayrıca raporda Bitcoin bir para birimi olarak 

değerlendirilmemekte, ödeme aracı olarak kabul edilmemekte ve finansal araç tanımını 

karşılamadığı için finansal araç olamayacağı beyan edilmektedir.  

      Kripto para birimleri, ECB tarafından ortaya konulan para matrisine göre “regülasyona tabi 

olmayan ve dijital formatta bulunan sanal para birimleri" olarak değerlendirilmektedir. Sanal 

para birimlerinin yönetim ve işleyişinin herhangi bir merkezden bağımsız olması nedeniyle bu 

para türlerinin değerlerini koruyan bir kuruluş da bulunmamaktadır.  

      Görüleceği üzere ECB, kripto varlıkları bir sınıf içine dahil edememekte, mevcut hukuki 

düzenlemelerde yer verilen varlıklardan olup olmadığını değerlendirmektedir. Bu hususta 

kuruluşların çalışmaları yanında kanuni düzenlemelere bakmak gerekmektedir.  

      İngiltere ve Avrupa Birliği’ndeki düzenlemeler çerçevesinde kripto varlıkların özelliklerine 

bağlı olarak finansal araç veya elektronik para olarak nitelendirilebileceği gibi bunlardan biri 

olarak sayılmaması da mümkündür.  

      Burada bir tokenin Bankacılık Kanunu (Directive 2014/65/EU Of The European Parliament 

and of The Council of 15 May 2014 - Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 15 Mayıs 2014 

tarihli 2014/65/EU sayılı Direktifi) veya diğer ilgili kanunlar açısından düzenlenip 

düzenlenemeyeceği açısından önemli faktör finansal aracın tanımının yapılmasıdır.  
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      Finansal araçlar Bankacılık Kanunu’nun C kısmında şu şekilde düzenlenmiştir.  

1. Sermaye piyasasında satışı mümkün olan tüm sınıflardan devredilebilir menkul 

kıymetler. Örnek olarak: 

a. Bu menkul kıymetlere ilişkin depozito makbuzları dahil şirket hisseleri, şirketlerde, 

ortaklıklarda veya diğer kuruluşlardaki hisselere eşdeğer diğer menkul kıymetler; 

b. Bu menkul kıymetlere ilişkin depozito makbuzları dahil tahviller veya menkul 

kıymetleştirilmiş borçların diğer biçimleri.  

c. Devredilebilir menkul kıymetleri alma veya satma hakkı veren menkul kıymetlerle, 

devredilebilir menkul kıymetlere, para birimlerine, faiz oranları veya getirilerine, 

diğer endeksler veya önlemlere göre belirlenen bir nakit ödemeye yol açan diğer 

menkul kıymetler. 

2. Ödeme araçları hariç normal olarak para piyasasında işlem gören hazine bonoları, 

mevduat sertifikaları, ticari senetler gibi para piyasası araçları; 

3. Devredilebilir menkul kıymetlere toplu yatırım girişimlerindeki ögeler, yatırım 

teşebbüslerindeki ögeler ve alternatif yatırım fonlarındaki ögeler.  

4. Opsiyonlar, vadeli işlemler, takaslar, vadeli oran anlaşmaları ve menkul kıymetler, para 

birimleri, faiz oranları veya getiriler, emisyon ödenekleri veya diğer türev araçlar, 

finansal endeksler veya fiziksel ya da nakit olarak ödenebilecek mali önlemlerle ilgili 

diğer türev sözleşmeleri 

5. Temerrüt veya diğer fesih durumları dışında, nakit olarak ödenmesi gereken veya 

taraflardan birinin tercihine bağlı olarak nakit olarak ödenebilecek emtialara ilişkin 

opsiyonlar, takaslar, vadeli işlemler ve diğer türev sözleşmeler 

6. Fiziksel olarak yerleşik olması gereken organize bir ticaret tesisinde ticareti yapılan 

toptan enerji ürünleri hariç olmak üzere, düzenlenmiş bir piyasada, çok taraflı bir ticaret 

tesisinde veya organize bir ticaret tesisinde işlem görmeleri koşuluyla fiziksel olarak 

ödenebilecek emtialarla ilgili opsiyonlar, vadeli işlemler, takaslar ve diğer türev 

sözleşmeler 

7. Diğer türev finansal araçların özelliklerini taşıyan, 6. maddede aksi belirtilmeyen ve 

ticari amaçlı olmayan, fiziksel olarak ödenebilecek emtialara ilişkin opsiyonlar, 

takaslar, vadeli işlemler ve diğer türev sözleşmeler 

8. Kredi riski transferi türev araçları 

9. Finansal fark sözleşmeleri 
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10. Temerrüt veya fesih durumları dışında nakit olarak ödenmesi gereken veya taraflardan 

birinin seçimine bağlı olarak nakit ödenebilecek opsiyonlar, vadeli işlemler, takaslar, 

vadeli oran sözleşmeleri ve iklim değişkenleriyle ilgili diğer türev sözleşmeleri, navlun 

oranları, enflasyon oranları veya diğer resmi ekonomik istatistikler ve diğerlerinin yanı 

sıra düzenlenmiş bir piyasada, çok taraflı ticaret tesisinde veya organize ticaret tesisinde 

işlem görüp görmediğine bakılmaksızın, diğer türev finansal araçların özelliklerini 

taşıyan ve bu bölümde aksi belirtilmeyen varlıklar, haklar, yükümlülükler, endeksler ve 

önlemlerle ilgili diğer türev sözleşmeler 

11. Emisyon Ticareti mevzuatının gereklilikleriyle uyumlu olduğu kabul edilen birimlerden 

oluşan emisyon ödenekleri.  

      Ayrıca türev menkul kıymetler, değerinin doğrudan veya dolaylı olarak “bir menkul 

kıymetin takası veya piyasa fiyatına; herhangi bir faiz oranına; enflasyon oranı, navlun oranı, 

emisyon ödenekleri veya diğer resmi ekonomik istatistikler dahil menkul kıymetler endeksine, 

diğer mali gösterge veya mali endekslere; döviz kurlarına; iklimsel değişkenler dahil kredi riski 

ve diğer risklere; bir emtianın borsa veya piyasa fiyatına” bağlı olması koşuluyla elde etme, 

takas etme veya devretme hakkını ya da yükümlülüğünü ifade eden alınıp satılabilir menkul 

kıymetlerdir.  

      Elektronik para ise kullanıcıların internet üzerinden depolanan parayla nakitsiz ödeme 

yapmasını sağlayan, nakde dijital bir alternatif olarak tanımlanır. Bir token, “elektronik olarak 

saklanıyorsa, parasal değeri varsa, ihraççı üzerinde bir hak talebini sağlıyorsa, fonların 

alınması üzerine veriliyorsa, ödeme işlemleri yapmak amacıyla çıkarılıyorsa, ihraççı dışındaki 

kişiler tarafından kabul ediliyorsa” ve bu şartların tamamı birlikte bulunuyorsa elektronik para 

olarak kabul edilir.  

      Kripto varlıkların regüle edilmesi hususuna Avrupa Birliği perspektifinden bakıldığında, 

tam anlamıyla yerleşmiş bir düzenlemenin bulunmadığı ve regülasyon çalışmalarının halen 

devam etmekte olduğu gözlemlenmektedir. Bununla beraber regülasyon çalışmaları üye 

devletler arasında farklılık gösterebilmektedir. İsviçre ve Malta, kripto varlıkların faaliyetlerini 

en çok destekleyen ülkeleri teşkil etmekte olup piyasa faaliyetlerine ağırlık kazandırılması 

amaçlanarak bu ülkelerdeki regülasyon çalışmaları teşvik edilmektedir.  

      Avrupa Birliği, kripto paralara ilişkin yasal bir netliğin oluşturulması, finansal istikrarın 

korunması ve kullanıcıların karşı karşıya olduğu muhtemel risklerle mücadele edilmesi 

amacıyla 24 Eylül 2020 tarihinde "Kripto Para Piyasasına İlişkin Taslak Tüzük" yayımlamıştır.        
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İlgili tüzükle Avrupa Birliği'nde regülasyonu tam olarak netleşmemiş olan kripto para 

borsalarına ilişkin kapsamlı bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Kripto varlık 

ihraç ederek piyasada yer almak isteyenler bakımından taslak Tüzük ile tüzel kişiliğin 

kazanılması gerekli kılınarak kripto para ihracına ilişkin ilgili kuruma ayrıntılı bir belge sunma 

yükümlülüğü yüklenmiştir. İlgili Tüzük kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcılarının 

yetkilendirilmesi ve sicile kayıtlarının yapılması zorunluluğu getirilmiş olup, bu kişilere ayrıca 

kripto para borsalarının ihtiva ettiği riskler hakkında kullanıcıları bilgilendirme sorumluluğu 

yüklenmiştir. Bunların yanında kripto varlıkların yasadışı işlemlerde kullanılmasının önüne 

geçilebilmesi maksadı ile çeşitli hükümlere yer verilmiş ve bu düzenlemelere aykırı hareket 

edilmesi halinde eylemin durdurulması ve hizmet sağlayıcılar aleyhine idari para cezası 

verilmesi öngörülmüştür.  

      Ancak görüldüğü üzere bu düzenleme de kripto varlıkların sınıflandırılmasını ve 

uygulanacak hükümlerini içermemekte, daha çok piyasa güvenliği oluşması amacıyla kripto 

varlık ihraç ederek piyasada yer almak isteyenlere yönelik düzenlemeler yapmaktadır. Bu 

yönleriyle kripto varlıkların sınıflandırılması ve uygulanacak hükümlerin belirlenmesi 

açısından bir düzenleme getirmemektedir.  

      Yapılan tüm bu açıklamalar kapsamında görüşümüz üzere İngiltere ve Avrupa Birliği 

Hukuku perspektifinden MultiFunctional Environmental Token (MFET)’in durumu şu şekilde 

açıklanabilir:  

      MFET, token sahiplerine proje üzerinde yönetime katılma hakkı, temettü alma hakkı gibi 

haklar sağlamamakta, bu yönüyle de menkul kıymet olarak değerlendirilememektedir. Ayrıca 

izahnamesinde (white-paper) token sahiplerine herhangi bir kar vaadinde bulunmamaktadır. Bu 

nedenle token sahipleri kendi bireysel alım-satım işlemleriyle gelir elde edebileceği gibi zarar 

da edebilirler. MFET, token sahipleri açısından bir borç yükümlülüğü de getirmemektedir. 

MFET, tokenlerin satışından elde edilen paraları, tokeni satın alanlar yararına herhangi bir 

yatırım politikası izlemek için kullanmayı tasarlamamaktadır. Ayrıca tokenin piyasa fiyatı 

şirket karını etkilemediği gibi şirket karı da tokenin fiyatını etkilememektedir.  

Türev menkul kıymetler bakımından ise MFET’in değerinin bir menkul kıymetin takas veya 

piyasa fiyatına, herhangi bir menkul kıymetler endeksine, mali gösterge veya endekslere, döviz 

kurlarına, kredi riski veya diğer risklere, bir emtianın borsa veya piyasa fiyatına bağlı olmaması 

nedeniyle türev menkul kıymet olarak kabulü de mümkün değildir.  
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      Elektronik para bakımından değerlendirilecek olursa MFET, ihraççı üzerinde bir hak 

sağlamaması, alınan fonların karşılığı olarak verilmemesi, ödeme işlemleri yapmak üzere 

çıkarılmaması ve ihraççı dışındaki kişilerin ödeme aracı olarak kabul etmemesi yönleriyle 

elektronik para olarak kabul edilemez niteliktedir.  

c. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD) 

 

      Dünyanın neredeyse genelinde olduğu gibi ABD’de de federal ölçüde bağlayıcı 

düzenlemeler henüz yapılmış değildir. Ancak vergilendirme açısından düzenlemeler 

yapılmakta ve hayata geçirilmektedir. Amerikan Milli Gelirler Dairesi (Internal Revenue 

Service, IRS) tarafından 2014 senesinde yapılan açıklamayla sanal para alışverişinden 

kaynaklanan gelirlerin ana para kazancı olarak değerlendirileceği ve bu kapsamda 

vergilendirileceği beyan edilmiştir.  

      9 Mart 2022 tarihinde ABD Başkanı Joe Biden’ın imzalamış olduğu kararname ile ise 

tüketicilerin korunması, finansal istikrar ile ulusal güvenliğin sağlanması ve iklim risklerinin 

ele alınması için ilk kapsamlı dijital varlık stratejisinin oluşturulmasının hedeflendiği 

belirtilmiştir. Bu kararname ile ABD’nin kripto varlık ekosistemine bakışının olumlu olduğu 

söylenebilir.  

      Kripto varlıklara uygulanacak hukuk bakımından ise Türk Hukuku ve İngiltere – Avrupa 

Birliği Hukuku’nda olduğu gibi kripto varlıklarla benzerlik gösteren varlıkların 

düzenlemelerine bakmak gerekmektedir. Bu anlamda uygulanacak hükümler bakımından 

kripto varlıklara en çok benzerlik gösteren menkul kıymetler hükümleri incelenmeli, kripto 

varlıkların menkul kıymet olup olmadığı ve menkul kıymetlere uygulanacak hükümlerin kripto 

varlıklara uygulanıp uygulanamayacağı tartışılmalıdır.  

      Menkul kıymetler 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu’nun (Securities Act of 1933) 

2/a(1). maddesinde; 

      “Menkul kıymet terimi, herhangi bir bono, hisse senedi, şirketin kendisine ayırdığı hisse 

senetleri,, vadeli menkul kıymet, menkul kıymete dayalı takas, tahvil, borç beyyinesi,  faiz 

belgesi veya herhangi bir kar paylaşım anlaşmasına katılım, teminat-tröst sertifikası, ön 

organizasyon, sertifika veya abonelik, devredilebilir hisse, yatırım sözleşmesi, oy güven 

sertifikası, bir menkul kıymet için mevduat sertifikası, petrol, gaz veya diğer maden haklarında 

kısmi bölünmemiş faiz, herhangi bir menkul kıymet üzerinde herhangi bir satım, çağrı, pay, 

opsiyon veya imtiyaz, mevduat sertifikası veya menkul kıymetler grubu veya endeksi 
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(bunlardaki herhangi bir faiz dahil veya bunların değerine dayalı olarak), ulusal bir menkul 

kıymetler borsasında yabancı para birimiyle ilgili olarak girilen herhangi bir satım, çağrı, pay, 

opsiyon veya imtiyaz, yaygın olarak “menkul kıymet” olarak bilinen herhangi bir menfaat, 

enstrüman veya herhangi bir menfaat veya katılım sertifikası, geçici sertifika, veya 

yukarıdakilerden herhangi birinin alınması, garantisi, taahhütü, taahhüt hakkı veya satın 

alınması anlamına gelir.“ şeklinde tanımlanmıştır.  

      Bu konuda menkul kıymetlerin ayrımına ve bir varlığın menkul kıymet olup olmadığına 

karar vermek açısından önemli olan Securities and Exchange Commission v. W. J. Howey 328 

U.S 293 kararında ABD Yüksek Mahkemesi bir varlığın menkul kıymet olarak kabul edilmesi 

için belli şartların birlikte var olması gerektiğine karar vermiştir. Bu şartlar “(i) para veya 

parasal bir değerin yatırımı, (ii) ortak bir teşebbüs, (iii) yalnızca üçüncü kişilerin veya işletmeyi 

kuranların çabaları ve (iv) kar elde etme ümidi” olarak belirlenmiştir.  

      Yüksek Mahkeme’nin değerlendirmesine göre bu dört şartın birlikte bulunması, o varlığın 

menkul kıymet olarak kabul edilmesini sağlayacaktır.  

      Bu açıklamalar ışığında MFET’in ABD hukukundaki durumunu değerlendirmek için bu 

dört kavramın ele alınması gerekmektedir.  

      MFET, bir yatırım olması nedeniyle ilk şartı karşılamaktadır. Yatırımın yalnızca sermaye, 

varlık veya nakit sağlamak yoluyla değil mal, hizmet veya emre yazılı senet sağlamayı da 

kapsadığı düşünüldüğünde MFET’in bir değer karşılığı alınıp satılıyor olması yatırım şartının 

gerçekleştiğini göstermektedir.  

      Ortak teşebbüsün, yatırımcıların fonlarını bir araya getirdiği, her bir token alıcısının karının 

diğer token alıcılarını etkilediği durumlarda var olduğu dikkate alındığında MFET’in bir ortak 

teşebbüs olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. MFET özelinde fonlar ortak bir havuzda 

toplanmamakta ve bu havuzdan elde edilen kar token sahiplerine orantılı olarak 

dağıtılmamaktadır. Bu nedenle ortak bir teşebbüsün varlığından söz edilemediği gibi bu özellik 

MFET’in bir menkul kıymet olmasını da engelleyen özelliklerden biridir.  

      Karın üçüncü kişilerin veya işletmeyi kuranların çabalarına bağlı olması şartında ise; karın 

token fiyatının artıp azalmasına etki eden faktörlerden bağımsız, token sahiplerinin almış 

olduğu aksiyonlara bağlı olarak değişkenlik göstermesi nedeniyle yalnızca üçüncü kişilerin 

veya işletmeyi kuranların çabalarına bağlı olduğu söylenemez. Bu nedenle bu şart 

sağlanmamaktadır.  
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      Her yatırımın bir kar beklentisi ile yapıldığı göz önüne alındığında MFET de kar 

beklentisini içermektedir. MFET’in amacının “doğa ile uyumlu yeşil ekonomiyi merkezine alan 

ve bu sayede kaynak sürdürülebilirliği, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaşması, enerji 

verimliliğinin sağlanması için Blockchain teknolojisi kullanan bir ekosistem tokeni olmak” 

olması nedeniyle kar beklentisi nihai olarak token satışından değil başka bir ekonomik faaliyet 

kategorisindendir. Ancak token alıcılarının MFET’i sermaye kazancı beklentisiyle satın alması 

durumunun da varlığı, bu şartın sağlandığının kabulünü gerektirmektedir.  

      Gerekli şartların tamamının birlikte bulunması durumunda menkul kıymet sayılmasının 

düzenlenmiş olması nedeniyle şartlardan bazılarının bulunmaması nedeniyle MFET, ABD 

Hukuku kapsamında menkul kıymet olarak kabul edilemeyecektir.  

3. SONUÇLAR 

 

      Yukarıda açıklanan tüm bilgiler birlikte değerlendirildiğinde MFET; Türkiye Cumhuriyeti, 

İngiltere - Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri yasal mevzuatları kapsamında;  

      Para, itibari para, elektronik para, menkul kıymet, türev araç, taşınır mal veya emtia olarak 

kabul edilecek bir varlık değildir.  

      Token alıcılarının projenin karı üzerinde bir hak sahipliği mevcut değildir.  

      MFET’in tüm token devri ihtimalleri akıllı sözleşmelerle blok zincirine emir olarak 

kaydolmakta ve gerçekleşmektedir. Bunun dışında bir devir şekli söz konusu değildir. Tokenin 

kullanım yöntemlerinden hiçbiri menkul kıymet haklarının gerçekleştiğini gösterir özellikte 

değildir.  

      MFET, herhangi bir yasal mevzuata tabi olmaması nedeniyle şu aşamada gözetim ve 

denetime tabi değildir. Ancak özel bir hukuk düzenlemesi olmasa da genel hukuk kurallarının 

her zaman uygulamada olduğu gözetilmeli, proje hedefinin gerçekleştirilmesi için gerekli 

işlemler hukuk düzeni çerçevesinde yapılmalıdır.  

4. ONAY 

 

      Bu hukuki görüş, MultiFunctional Environmental Token (MFET)’in iş modelinin ve 

borsalar tarafından getirilen listeleme kurallarına uygunluğun hukuki analizini yapmak üzere 

hazırlanmıştır.  
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      Bu hukuki görüşte Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere ve Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik 

Devletleri’nde mevcut kamuya açık mevzuat ve hukuki uygulamalar ile konuya ilişkin gerekli 

tüm yönetmelik, tüzük, kararname gibi düzenleyici işlemler değerlendirilmiştir. 

      Bu hukuki görüş MFET’in bir hukuki değerlendirmesi olarak, ihraççı tarafından sağlanan 

bilgi ve belgelere dayanmaktadır ve sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu varsayımı ile 

hazırlanmıştır. Bu hukuki görüş yalnızca yayımı tarihinde yürürlükte olan mevzuat 

çerçevesinde hazırlanmış olup ileride yapılacak kanun değişiklikleri veya kabullerini 

kapsamamaktadır.  

      Bu görüşte dikkate alınanlar, yayımı tarihinde mevcut bulunan Türkiye Cumhuriyeti, 

İngiltere ve Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymetler kanunlarıdır. Bu 

kanunların uygulandığı bölgelerde henüz herhangi bir mahkeme, tokenlerin menkul kıymet 

olup olmadığı konusunu tarih itibariyle ele almış değildir. Bu nedenle yetkili bir mahkeme, bu 

görüşte bildirilenden alternatif bir sonuca varabilir. 

      Bu hukuki görüş, 15.08.2022 tarihinde, Ankara Barosu’nda resmi kaydı bulunan Avukat 

İbrahim TUNÇAY tarafından düzenlenerek mühür ve ıslak imza ile onaylanmıştır.  
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