
 

 

 

 

 

 

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK’TE 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 

 

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

04.01.2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim 

ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklikler gerçekleştirilmiştir.  

 

Bu değişikliklerden en önemlileri olarak değerlendirdiklerimizi aşağıda bulabilirsiniz: 

 

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi 

Yönetmelik’e getirilen en önemli değişiklik Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’nin (“İYS”) hayata 

geçirilmesi olmuştur. Bu değişiklik doğrultusunda ticari elektronik ileti onayı ve ret bildirimi alınması, ileti 

alıcısının reddetme hakkının kullanılması ve şikâyet yönetimi süreçleri İYS üzerinden gerçekleştirilecektir.  

 

Ticari Elektronik İletiler ve İYS Üzerinden Alınan Onay 

Hizmet sağlayıcı, tanıtım, pazarlama, kutlama, temenni gibi içeriklerle alıcılara ticari elektronik ileti göndermek 

amacıyla da İYS üzerinden onay alabilecektir. 

 

Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişi hizmet sağlayıcılar İYS’ye kaydolmakla 

yükümlüdür. İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecektir.  

 

Onay Gerektirmeyen ve İYS Üzerinden Kontrol Gerektirmeyen Haller 

Getirilen yeni düzenleme ile hangi durumlarda ticari elektronik iletilerin İYS üzerinden kontrole tabi 

tutulmayacağı belirtilmiştir. Buna göre, alıcının temin ettiği mal veya hizmetlere ilişkin ticari elektronik iletiler, 

devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve 

teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ve sermaye piyasasına ilişkin mevzuat 

uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik 

iletiler için İYS üzerinden onay kontrolü yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

  

Onayın Alınması 

Önceden yazılı olarak ve her türlü elektronik iletişim aracıyla onay verilebiliyorken artık alıcılar İYS üzerinden 

de onay verebilecektir. İYS üzerinden alınmayıp farklı şekillerde alınan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından 3 

iş günü içinde İYS’ye kaydedilecek ve bu süre içinde kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilecektir.  

Reddetme Hakkı ve Bildirim Yöntemi 

Alıcı reddetme hakkını da İYS üzerinden kullanabilecektir. Hizmet sağlayıcının ise gelen ret bildirimlerini, 3 

iş günü içerisinde İYS’ye bildirmesi gerekmektedir.  

 

Kayıtları Saklama Süresi 

Yönetmelik’in 13. Maddesine getirilen değişiklik ile ticari elektronik iletilere ilişkin kayıtların saklanma süresi 

uzatılmıştır. Hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı, onay kayıtlarını onayın geçerliliğinin sona erdiği 

tarihten itibaren, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle 

saklamakla yükümlüdür.  

 

Şikâyet 

Şikâyet başvurularının, e-Devlet kapısı veya Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden veya yazılı olarak 

şikâyetçinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki il müdürlüğü üzerinden yapılabilmesi yanında, İYS üzerinden 

de yapılması imkânı getirilmiş ve bu başvuruların ön inceleme aşamasına tabi olacağı düzenlenmiştir.  



 

 

 

 

Mevcut Veri Tabanlarının İYS’ye Yüklenmesi 

Hizmet sağlayıcıların mevcut onaylarının 1 Haziran 2020 tarihine kadar İYS’ye aktarılması gerektiği 

düzenlenmiştir. Bu tarihe kadar aktarılmayan onaylar geçersiz sayılacaktır. Bu sürenin sonunda İYS tarafından 

alıcılara; onayların İYS’ye yüklendiğine ve 01.09.2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların 

geçerli sayılacağına ilişkin bir ileti, reddetme imkanının da İYS üzerinden kullanılacağı bilgisini içerecek 

şekilde gönderilecektir.  

 

Yürürlük 

4 Ocak 2020’de Yürürlüğe Giren Hükümler 

• Yönetmeliğin; İYS'nin kurulmasına ilişkin 10/A maddesi,  

• Kayıtların saklanma süresinin uzatılmasına ilişkin 13. Maddesi, 

• Hizmet sağlayıcıların mevcut veri tabanlarını İYS'ye yüklemesi ve alıcıların İYS'ye yüklenen onayları 

kontrol etmesi gereken son tarihlerin düzenlendiği Geçici Madde 2 

 

1 Eylül 2020’de Yürürlüğe Girecek Hükümler 

• Yönetmeliğin; İYS'ye kayıt olunması ve İYS üzerinden onayların alınmasına ilişkin 5. Madde hükmü 

• Alıcının reddetme hakkının İYS üzerinden kullanılmasına ilişkin 9. Madde hükmü örneğinde olduğu 

gibi İYS’nin kullanımına dair hükümler. 

 

İleti Yönetim Sistemi Takvimi 

İYS internet sitesinde yayımlanan İleti Yönetim Sistemi takvimi ise aşağıdaki şekildedir: 

 

Ocak 2020 : İYS’nin açılması, hizmet sağlayıcı ve vatandaşların bilgilendirilmesi 

Ocak 2020 : Hizmet sağlayıcılar için İYS başvurularının açılması 

Mart 2020 : Hizmet sağlayıcılar için İYS platformunun açılması 

1 Haziran 2020 : Alıcılar (vatandaşlar) ve kamu için İYS’nin açılması 

1 Eylül 2020 : Operatörler ve STH’lar (Sabit Telefon Hizmeti) için İYS platformunun açılması 

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu  

 

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer 

verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz 

sorumlu tutulamaz. 

 

 


