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SUNUM PLANI

• Ticari Elektronik İleti Türleri
• Amerikan Hukukunda Ticari Elektronik İletiler
• Avrupa Birliği Hukukunda Ticari Elektronik İletiler
• Türk Hukukunda Ticari Elektronik İletiler

o6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
o5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
o298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun

o6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
• Değerlendirmeler



Hukuk, adaleti ve hakkaniyeti gerçekleştirme
sanatıdır.

Ius est ars boni et aequi



SPAM 2.0 - YÖNTEMLER

• Telefon
• Faks
• E-posta
• SMS
• Sosyal medya iletileri
• Uygulama bildirimleri (push notification)
• Konumsal tanıtım (geo-fencing)



SPAM 2.0 - YÖNTEMLER

• Aşırı reklam
• Kuralsız reklam
• 7/24 rahatsız edilme
• Sistem kaynaklarının gereksiz kullanımı
• Zaman kaybı
• Kişisel verilerin ihlali sorunu



SPAM 2.0 - İLGİLİ ALANLAR

• Ceza hukuku
• Haksız rekabet bağlamında ticaret hukuku
• Tüketicinin korunması hukuku
• Elektronik ticaret hukuku
• İnternet hukuku
• Kişisel verilerin korunması hukuku



Elektronik ortamda rahatsız edilmeme hakkı



Ticari İfade Özgürlüğü
v.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkı



AMERİKAN HUKUKU
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AMERİKAN HUKUKU

• The Federal Trade Commission Act
• The Telephone Consumer Protection Act
• The Telemarketing and Consumer Fraud and Abuse Prevention Act
• The Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act (CAN-

SPAM Act)
• Truth in Caller ID Act



THE FEDERAL TRADE COMMISSION ACT (1914)

• Rekabet ve ticareti etkileyen haksız ve yanıltıcı fiillerin önlenmesi
• 2006 tarihli ABD Güvenli Ağ Yasası ile spam, dijital casusluk ve dolandırıcılık
alanlarında uluslararası bilgi ve belge paylaşımı



THE TELEPHONE CONSUMER PROTECTION ACT (1991)

• Konu
 Pazarlama amaçlı otomatik telefon aramaları ve faksların kısıtlanması

• Amaç
 Mesken mahremiyetini korumak

• Yöntem
 Acil bir durum amacıyla veya aranan kişinin önceden alınmış açık rızası olmaksızın
otomatik telefon çağrı araçlarıyla arama yapılmasını, faks gönderilmesini , mesaj
atılmasını veya kayıtlı bir çağrının yönlendirilmesinin yasaklanması
 Acil servisler, hastane, bakım evleri gibi yerlerin pazarlama amaçlı aramalarının
yasaklanması

• Yaptırım
 Çağrı başına $500 tazminat

• Özel koruma mekanizması
 Dahili Çağrı Önleme Sicili (Internal Do-Not-Call-List)
 Ulusal Çağrı Önleme Sicili (National Do-Not-Call-List)





TİCARİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TESTİ (CENTRAL HUDSON TESTİ)

• Moser v. F.C.C. ve Destination Ventures Ltd. v. FCC davalarında ticari ifade
özgürlüğüne aykırı olup olmadığına yönelik tartışmalar

• Ticari İfade Özgürlüğü Testi (Central Hudson Gas & Electric Co. v. PSC)
 Hukuka uygun bir faaliyetle ilgili olmalı ve ifadeler yanıltıcı olmamalı
 Ticari ifadenin kısıtlanması için üstün kamusal menfaat olmalı
 Düzenlemenin tartışılan kamusal menfaate katkı sunup sunmadığına karar
verilmeli
 Eğer ki kamusal menfaate daha az kısıtlayıcı bir yöntemle ulaşılabiliyorsa, aşırı
kısıtlamalar uygulanmamalı



THE TELEMARKETING AND CONSUMER FRAUD AND ABUSE PREVENTION ACT (1994)

• Konu
 Tanıltıcı tele-pazarlama faaliyetlerini tanımlamasına ve yasaklaması

• Amaç
 Tele-pazarlama dolandırıcılıkları ve istismarlarından bireyleri korumak

• Yöntem
 Tele-pazarlamacılara yönelik makul bir tüketicinin zorlayıcı veya mahremiyet ihlali
olarak nitelendirebileceği hareketlerden uzak durmasını sağlaması
 Gün içerisinde ve gece saatlerinde tüketicilere yapılabilecek izinsiz çağrılara
yönelik kısıtlamalar
 Bir şeyler pazarlama amacıyla gerçekleştirilen herhangi bir izinsiz çağrının başında
çağrının niteliğini belirtmenin zorunlu tutulması

• Federal Trade Commission - Telemarketing Sales Rule
• Yaptırım
 Özel tazminat limiti: $50,000



CAN-SPAM ACT (2003)

• Konu:
 Yanıltıcı iletileri kısıtlamak
 Müstehcen içeriklerin iletimini özel kurallara tabi tutmak

• Yöntem
 Yanlış veya yanıltıcı üst-başlık bilgisi kullanma
 Konu kısmında yanıltıcı ifadeler kullanma
 İletinin ticari nitelikte olduğunu tanımla
 Alıcıyla fiziksel adresini paylaş
 Alıcıyla, bundan sonra e-posta almak istemiyorsa nasıl listeden çıkabileceğini göster
 Epostaları almak istemeyenlerin taleplerini etkin şekilde yerine getir
 Senin adına başkalarının gerçekleştirdiği eylemleri takip et (“Parayı takip et” yöntemi)

• Yaptırım
 $250 dolar para cezasından $2.000.000’a kadar

• Güncel Mecralar
 United States District Court, N.D. California - Facebook, Inc. v. Maxbounty, Inc., 274 F.R.D.

279 (N.D. Cal. 2011)



CAN-SPAM ACT

• Do-Not-Email Registry (E-posta-Gönderme-Sicili) sektörel sicili teşvik edilmiştir.
• $2 dolar karşılığında bir kayıt yapılarak, 10 yıl boyunca Doğrudan Pazarlama Birliğine
üye işletmeler tarafından gönderilecek e-postaların tek bir kaynaktan engellenmesi
mümkündür.



CAN-SPAM ACT, hem B2B hem de B2C ticari
iletişimde opt-out yöntemini benimser.



TRUTH IN CALLER ID ACT (2009)

• Arayan hat kimliği (“Caller Line Identity” – “CLI”) bilgisinin maniple edilmesini
yasaklar.

• Yaptırım: İhlal başı $10.000



AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
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AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU

• Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi
• Mesafeli Satışlarda Tüketicilerin Korunmasına Dair Direktif
• E-Ticaret Direktifi
• Elektronik Haberleşmede Kişisel Verilerin İzlenmesi ve Mahremiyetin Korunması
Direktifi

• Genel Veri Koruma Tüzüğü



AVRUPA BİRLİĞİ VERİ KORUMA DİREKTİFİ

• Kişisel verilerin korunması ve doğrudan pazarlama faaliyetlerine ilişkin hükümler



MESAFELİ SATIŞLARDA TÜKETİCİLERİN KORUNMASINA DAİR DİREKTİF

• 10. madde
 Satıcı tarafından insan müdahalesi gerektirmeyen otomatik çağrı sistemi

(otomatik çağrı makinesi) veya faks cihazı (faks) kullanılabilmesi için tüketicinin
önceden bu konuda verilmiş rızasının varlığı şarttır.



E-TİCARET DİREKTİFİ

• 6. Madde
 Ticari iletişim mümkün olduğunca açık olmalıdır.
 Ticari iletişimin, adına gerçekleştirildiği gerçek veya tüzel kişiler, açıkça
tanımlanabilir olmalıdır.
 İndirim, ikramiye ve hediye gibi tanıtım önerileri, hizmet sağlayıcının kurulduğu
Üye Devlette izin verildiği takdirde, açıkça tanımlanabilir olmalı, sağlanması
gereken koşullar kolayca erişilebilir olmalı ve açıkça ve müphem olmayacak
şekilde sunulmalıdır.
 Yarışma veya oyun tanıtımları, hizmet sağlayıcının kurulduğu Üye Devlette izin
verildiği takdirde, açıkça tanımlanabilir olmalı, sağlanması gereken koşullar
kolayca erişilebilir olmalı ve açıkça ve müphem olmayacak şekilde sunulmalıdır.



E-TİCARET DİREKTİFİ

• 7. Madde
 Ticari iletişim açıkça tanımlanabilir olmalıdır.
 İzinsiz ticari ileti gönderen hizmet sağlayıcılar, gönderi listesi veri tabanlarından
çıkma taleplerine saygı göstermelidir.



ELEKTRONİK HABERLEŞMEDE KİŞİSEL VERİLERİN İZLENMESİ VE MAHREMİYETİN KORUNMASI DİREKTİFİ

• 2009 değişikliğiyle AB Çerez Direktifi
• 13. Madde
 İnsan müdahalesi olmayan otomatik çağrı ve haberleşme sistemlerinin (otomatik
çağrı makineleri), faks veya elektronik postaların doğrudan pazarlama amaçlarıyla
kullanımına yalnızca önceden izin vermiş abonelere veya kullanıcılara yönelik izin
verileceği

• İstisna:
 Benzer ürünlerin veya hizmetlere ilişkin doğrudan pazarlama yapılabilir.

• Yanıltıcı ve aldatıcı davranışlar yasaklanmıştır.



AB Çerez Direktifi, soft opt-in yöntemini
benimsemiştir.

Üye devletlerin opt-in veya opt-out arasında bir
tercihte bulunma hakkı saklıdır.



GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ

• Kişisel verilerin doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda işlenmesi durumunda,
veri sahibinin doğrudan pazarlama ile alakalı olduğu ölçüde profil çıkarma da dahil
olmak üzere kendisi ile ilgili kişisel verilerin söz konusu doğrudan pazarlama amacı ile
işlenmesine itiraz etme hakkı

• Çerez Tüzüğü Taslağı hazırlığı devam etmekte.



TÜRK HUKUKU
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TÜRK HUKUKUNDA TEMEL DÜZENLEMELER

• 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

• 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
• 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu



TÜRK HUKUKU

Elektronik Haberleşme Kanunu



• İşletmeciler tarafından, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarla,
önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta,
kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle pazarlama
veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla haberleşme yapılamaz.

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU - MADDE 50



• İşletmeciler, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarıyla siyasi
propaganda içerikli haberleşme yapamazlar.

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU - MADDE 50



• İşletmeciler tarafından, abone ve kullanıcıların iletişim bilgilerinin bir mal ya da
hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair
bilgilendirilerek ve reddetme imkânı sağlanarak edinilmiş olması hâlinde, abone ve
kullanıcılarla önceden izin alınmaksızın aynı veya benzer mal ya da hizmetlerle ilgili
pazarlama, tanıtım, değişiklik ve bakım hizmetleri için haberleşme yapılabilir.

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU - MADDE 50



• Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar, arayan kimliğinin maniple
edilmesi önlenmeye yönelik teknik kısıtlamalar içermektedir.

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU



TÜRK HUKUKU

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun



• Madde 55/B - Basın, iletişim araçları ve internette propaganda
 Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir
veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle
propaganda yapılamaz. Ancak, siyasi partilerin kendi üyelerine gönderdiği sesli,
görüntülü veya yazılı mesajlar her zaman serbesttir.

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN



TÜRK HUKUKU

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun



TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, 
akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj

hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda
gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve

görüntü içerikli iletiler



• Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla
gönderilebilir.

• Hizmet sağlayıcıların alıcıların elektronik iletişim adreslerine ticari elektronik ileti
göndererek onay talebinde bulunması yasaktır.

• Hizmet sağlayıcının mal ve hizmetlerinin bilinirliğini artırmaya yönelik her türlü fiili
onaya tabidir.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ - KURAL



• İLETİ TÜRÜNE İLİŞKİN İSTİSNA
 Temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik
ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınması gerekmez.
 Benzer mal ve hizmetlere ilişkin istisna düzenlenmemiştir.

• ALICI TÜRÜNE GÖRE İSTİSNA
 Önceden onay alınmaksızın esnaf ve tacirlere ticari elektronik iletiler
gönderilmesi mümkündür.

• Şikâyet konusu işlemlerde ispat yükümlülüğü, hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet
sağlayıcıya aittir.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ



Genel alıcılara yönelik opt-in sistemi, esnaf ve
tacirlere ilişkin ise opt-out sistemi

Benzer mal ve hizmetlere ilişkin soft opt-in 
yöntemine izin verilmemiştir.



2019 tarihi itibarıyla beş yüz bine yakın şikayet
başvurusu ve yaklaşık 126 Milyon TL ceza



• Ticaret Bakanlığı, ticari elektronik ileti onaylarının alınmasına ve reddetme hakkının
kullanılmasına imkân tanıyan bir elektronik sistem kurmaya veya kurdurmaya
yetkilidir.

• Hem iletileri gönderenlerin hem de alıcıların onaya ilişkin işlemleri merkezi bir
kanaldan yapılacaktır.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ



• Pratiklik, teknik, güvenlik, mahremiyet ve icra edilebilme bağlamında eleştiriler
• Organik ve fonksiyonel istisnaların ayrıştırılması sorunu
• Birlikte çalışabilirlik (interoperability), operasyonel sorunlar, ayrıca işlem kayıtlarının
(log) yönetilmesi ve saklanması sorunu

• Tüm ticari iletişimin merkezileştirilmesi, tek bir noktada tüm verilerin birleştirilmesi,
bu kadar büyük ölçekli işleme yapılması kişisel verilerin işlenmesinde ölçülülük
ilkesine uyum sorunu

• Ticari sırların korunması açısından eleştiriler

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ



TÜRK HUKUKU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu



E-Ticaret Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu arasındaki İlişki



• 16.10.2018 tarih ve 2018/119 sayılı Karar
 Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS
ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne
geçilmesini teminen ilke kararı alınması

• 31.05.2019 tarihli ve 2019/162 sayılı Karar
 Bir anonim şirketin (veri sorumlusu) ilgili kişinin açık rızası dışı elektronik ticari ileti
göndermesine ilişkin karar

• 31.05.2019 tarih ve 2019/166 sayılı Karar
 İlgili kişiye ait telefon numarasına kendisine ait olmayan içeriğin gönderilmesi ile ilgili
karar

• 08.07.2019 tarih ve 2019/204 sayılı Karar
 Bir yatırım şirketi tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri
işleme şartına dayanmadan işlenmesi ve reklam/bilgilendirme amaçlı aranması hakkında
karar

• 18.09.2019 tarih ve 2019/276 sayılı Karar
 Kişisel veri işleme şartları olmaksızın ilgili kişinin cep telefonuna reklam amaçlı kısa mesaj
gönderilmesi hakkında karar

KURUL KARARLARI



• 31.05.2019 tarihli ve 2019/159 sayılı Karar
 Varlık yönetim şirketi tarafından borçlulara borç hatırlatma niteliğinde mesaj
gönderilmesi hakkında karar
 “Ancak 6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerin kullanılmasının da bir veri
işleme faaliyeti olduğu, bu anlamda Şirket tarafından ilgili kişinin telefon
numarasına aynı içerikteki mesajların farklı tarihlerde birden fazla
gönderilmesinin veri sorumlusunun sahip olduğu hakkı kötüye kullanımı olarak
değerlendirilmesi ve bu durumun Kanunun 4 üncü maddesinin (2) numaralı
fıkrasının (a) bendinde yer alan kişisel verilerin işlenmesinin hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun olma ilkesine aykırılık teşkil etmesi, hususları göz önünde
bulundurularak, Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde
yer alan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeye yönelik gerekli
teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 inci
maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında 20.000 TL idari para
cezası uygulanmasına”

KURUL KARARLARI



Doktrinde belirtildiği üzere, hakkın kullanılmasında, 
meşru bir menfaat bulunmaması, hakkın

kullanılmasının sağlayacağı menfaat ile başkasına
vereceği zarar arasında oransızlık bulunması, kendi

ahlaka aykırı davranışına dayanarak hak kullanılması, 
uyandırılan güvene aykırı davranışta bulunulması

gerekir.



Hukuk, adaleti ve hakkaniyeti gerçekleştirme
sanatıdır.

Ius est ars boni et aequi



TEŞEKKÜR EDERİM!
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