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MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ – 11.01.2020-24.01.2020 

ÜNLÜ & Co’yu etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri 

1. 04.01.2020 – Ticaret Bakanlığı – Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında 
Yönetmelikte değişiklik yapıldı.  

15.07.2015 tarihinde yayınlanan Yönetmelikte ticari elektronik iletilere ilişkin değişiklikler getirildi. 
Buna göre; 

 Madde 5: Ticari elektronik iletiler ve onay:  
1) Hizmet sağlayıcının (Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler) , mal 

ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi 
içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine 
gönderdiği ticari elektronik iletiler için kendisi tarafından ya da İleti Yönetim Sistemi (İYS”) 
üzerinden önceden onay alınır. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir. 

2) Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İYS’ye kaydolur. 
3) İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez. 

 Madde 6: Onay gerektirmeyen durumlar: 
1) Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen 

mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için 
ayrıca onay alınmaz. 

2) Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi 
güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile 
hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden 
onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde herhangi bir mal veya hizmet 
özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz. 

3) Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler 
için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların 9 uncu maddede yer alan 
reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez. 

4) Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce 
müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler için onay alınması 
zorunlu değildir. 

5) 1., 2. ve 4. fıkralar kapsamında ileti gönderilmesi halinde İYS üzerinden kontrol yapılmaz. 
6) 3. fıkra kapsamında ileti gönderilmesinden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik 

iletişim adresleri hizmet sağlayıcı tarafından İYS’ye kaydedilir ve İYS üzerinden alıcıların ret 
hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilir. 

 Madde 7: Onayın alınması: 
1) Onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla ya da İYS üzerinden alınabilir. 
Onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, 
adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer alır. 
(2) Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzası aranır. 
(3) Onayın elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı 
da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine 24 saat içinde iletilir. 

10) İYS üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet 
sağlayıcıya aittir. 
11) İYS üzerinden alınmayan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından üç iş günü içinde İYS’ye 
kaydedilir. 
12) İYS’ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilir. 
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 Madde 8: Ticari iletişim ve ticari elektronik ileti: 

4) Sesli arama içeriğinde; tacirler için ticaret unvanına, esnaflar için ise adı ve soyadına yer verilir. 
Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer 
verebilir. 

 Madde 9: Reddetme hakkı ve bildirim yöntemi: 

3) Hizmet sağlayıcı, alıcının ret bildiriminde bulunabilmesi için kendisi tarafından sağlanan ya da İYS 
tarafından sunulan müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine 
özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresine ticari elektronik iletide yer verir. Ticari 
elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak 
üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanır. 

6) Hizmet sağlayıcı, kendisine iletilen ret bildirimlerini üç iş günü içinde İYS’ye bildirir. 

7) Alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabilir. 

 Madde 10/A (Yeni eklenmiştir): Ticari elektronik ileti yönetim sistemi: 

1) Kuruluş (Bakanlıkça İYS kurmakla yetkilendirilen kuruluş), onay ve ret bilgilerinin İYS’ye kaydedilmesi, 
İYS üzerinden onay alınması, reddetme hakkının kullanılması, ticari elektronik ileti şikâyetlerinin 
alınması, raporlanması, şikâyet sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi ve aracı hizmet 
sağlayıcıların sistemi kullanması amacıyla teknik altyapıyı hazırlar ve Bakanlığın erişimine açar. 

2) Kuruluş, ticari elektronik ileti gönderiminin aksamaması için gerekli teknik tedbiri alır. 

3) Kuruluş İYS’ye yönelik Bakanlık tarafından istenen diğer iş ve işlemleri yürütmekle yükümlüdür. 

 Madde 11: Aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin yükümlülükler: 
1) Hizmet sağlayıcı, önceden onayını aldığı alıcılara ticari elektronik iletileri kendisi 

gönderebileceği gibi aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla da gönderebilir. 
2) Aracı hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelikle hizmet sağlayıcı için öngörülen yükümlülüklerin ifasına 

yönelik teknik imkân tanır. 
3) Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili 
hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü 
değildir. 

4) Aracı hizmet sağlayıcı başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da 
işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamaz. 

5) Aracı hizmet sağlayıcı ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin sistemini İYS ile uyumlaştırır. 
6) Aracı hizmet sağlayıcı, İYS’ye kayıt olmayan hizmet sağlayıcılara ait ticari elektronik iletilerin 

gönderimini başlatmaz. 
7) Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderimini başlatan aracı 

hizmet sağlayıcı, ileti gönderimine başlamadan önce İYS üzerinden alıcıların onayının olup 
olmadığını kontrol eder ve İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ileti gönderimini başlatmaz. 

8) Hizmet sağlayıcının 6.maddenin 1., 2. ve 4. fıkraları kapsamında ileti gönderiminde bulunmak 
istemesi halinde aracı hizmet sağlayıcı tarafından bu yönde beyan alınır. 

9) Aracı hizmet sağlayıcı, alıcıların abonelik hattını kapatmaları halinde İYS’ye bu durumu bildirir. 

• Madde 13: İspat yükümlülüğü ve kayıtları saklama süresi 

2) Hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği 
tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren üç yıl süreyle 
saklar. Talep edilmesi halinde bu kayıtlar Bakanlığa sunulur. 

* Madde 14: Şikayet 

Şikayette bulunması gerekli öğelerde iletinin görsel örneği ifadesi eklenmiştir. 
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* Madde 15. Şikayetin sonuçlandırılması 

2) Başvuru, öncelikle İYS üzerinden ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonrasında il müdürlüğü 
tarafından konuya ilişkin bilgi ve belgeler ilgilisinden temin edilerek şikâyet sonuçlandırılır. Ancak 
gerekli hallerde il müdürlüğünce denetim için görevlendirilen personel tarafından yerinde denetim 
yapılır. 

5) Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcı, 
şikâyet başvurularına konu iletilere ilişkin bilgi ve belge taleplerini İYS üzerinden on beş gün içinde 
yanıtlar. 

* Geçici Madde 2: Mevcut veritabanlarının İYS’ye yüklenmesi 

1) Bu Yönetmelik kapsamında alınan onaylar 1/6/2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar 
tarafından İYS’ye aktarılır. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği 
ve 1/9/2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme 
imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilir. 

2) Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 1/9/2020 tarihine kadar kontrol eder. Bu sürenin bitiminden 
sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilir. 

3) Bakanlık bu tarihleri üç ay ertelemeye yetkilidir. 

ONAY ALINMASI, REDDETME HAKKI VE BİLDİRİM YÖNTEMİ, ARACI HİZMET SAĞLAYICILARA İLİŞKİN 
YÜKÜMLÜLÜKLER, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KAYITLARIN 
SAKLANMA SÜRESİ, ŞİKAYETİN SONUÇLANDIRILMASI, İDARİ YAPTIRIMLARI UYGULAMA 04.01.2020 
İTİBARİYLE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. DİĞER MADDELER 01.09.2020’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. 

2. 17.01.2020 – TCMB – Takasbank’ın Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği 
Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar (09.01.2020 tarihli 
ve 10826/20425 sayılı)   

Takasbank’ın “Teminat yönetimi hizmeti” vermesinin Takasbank’ın gerçekleştirebileceği diğer 
faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 
Takasbank’a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verilmiştir.  

3. 20.01.2020 – BİST - BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı 
Likit 10 endekslerinin Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uyumlu hale 
getirilmesi amacıyla güncellendi. 

BIST Pay Endeksleri Temel Kurallarında, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinin Borsa 
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uyumlu hale getirilmesi amacıyla değişiklikler yapılmıştır.  

Bu kapsamda;  

 BIST Likit Banka Endeksinde yer alabilecek en az pay sayısının 5’ten 6’ya çıkarılmasına,  

 BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinin ağırlık sınırlamalı olarak 
hesaplanmasına, 

 Sınırlama Oranlarının %25, Ağırlık Eşiklerinin %30 olarak uygulanmasına 

karar verilmiştir. Değişklikler  03.02.2020 tarihinden itibaren uygulamaya alınacaktır. 

 

 


