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İYS SON KAYIT TARİHİ ERTELENDİ: 01.12.2020 
28.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yönetmeliği) ile hizmet sağlayıcıların Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne 
(İYS) kayıt yükümlülüğünün son tarihi 01.12.2020 olarak yeniden belirlendi. Bu kapsamda, alınan onayların 01.12.2020 
tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılması gerekiyor. Alıcıların onayları kontrol etme tarihi ise 
16.01.2021 olarak belirlendi.

Ticari elektronik iletiler, mevzuatımızda Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Kanun) ve Ticari İletişim 
ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmekte. 04.01.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 
Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ticari elektronik iletilerin 
pratiğine dair esaslı değişiklikler yapılmıştı. Bilindiği üzere bu değişiklik ile 2017 yılında Kanun’a eklenen bir hüküm ile 
Kanun’da öngörülen ancak hayata geçirilmemiş olan İYS kurulmuştu. 

İYS’ye ilişkin getirilen düzenlemeler uyarınca, onay ve ret hakları ile şikâyet süreçlerinin İYS üzerinden yürütülebilmesi için 
hizmet sağlayıcılar İYS’ye kaydolmakla ve mevcut veri tabanlarını (hâlihazırda alıcılardan alınmış olan onayları) İYS’ye 
aktarmakla yükümlü kılındı. Bu kaydın ardından alıcılar İYS’ye kaydedilen onayları kontrol edecek. Değişiklik Yönetmeliği 
ile bu süre de 16.01.2021 tarihine ertelendi. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği 
ve 16.01.2021 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkânının İYS 
üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilecek. Alıcılar ise İYS’ye kaydedilen onayları 16.01.2021 tarihine 
kadar kontrol etmekle yükümlü. Bu tarihten sonra alıcılar tarafından ret hakkının kullanılmaması halinde İYS’ye aktarılan 
veriler onaylı sayılacak.

Değişiklik Yönetmeliği ile Ticaret Bakanlığı, bu tarihleri hizmet sağlayıcıların niteliği ile ticari elektronik ileti onay sayılarının 
büyüklüğünü göz önünde bulundurarak altı ay ertelemeye de yetkili kılındı. 

Hizmet sağlayıcıların bu süreci tamamlaması, İYS’ye aktarılmayan onaylar geçersiz kabul edileceğinden önem taşımakta. 
Bu sebeple  aktarım gerçekleşmemesine rağmen kişilere ticari elektronik ileti gönderilmeye devam edildiği takdirde ise 
hizmet sağlayıcılar hakkında idari para cezası uygulanabileceği unutulmamalı. 

İYS’ye dair başlıca düzenlemelere ilişkin başka yazılarımız için bkz. Ticari Elektronik İletilerde Yeni Dönem: İYS. ve İYS 
Süreleri Ertelendi.
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5651 SAYILI İNTERNET KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Geçtiğimiz ayda yaşanan önemli bir gelişme olarak; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da (5651 sayılı İnternet Kanunu) Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak bazı hükümleri aynı gün 
girmiştir.

Kanun ile birlikte, sosyal medya platformlarına yönelik “sosyal ağ sağlayıcı” kavramı mevzuatta ilk defa tanımlanmış 
olup sosyal ağ sağlayıcılar için esaslı yükümlülükler düzenlenmiştir. Sosyal ağ sağlayıcı, Kanun’da “sosyal etkileşim 
amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine 
veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, öncesinde yer 
sağlayıcılık veya duruma göre içerik sağlayıcılık sıfatını haiz sosyal medya platformları bu değişiklik ile birlikte ek bir 
sıfata daha sahip olacaktır. Bir başka ifadeyle, sosyal medya platformlarının yer sağlayıcılara veya içerik sağlayıcılara 
özgü yükümlülükleri devam edecek, sosyal ağ sağlayıcı olarak ise birtakım yeni yükümlülüklere sahip olacaktır.

Kanun kapsamında Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin temini için en az bir gerçek veya tüzel kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecektir. 
Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunludur. Düzenlemenin en fazla tartışılan noktalarından 
biri ise bu yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılara idari para cezası ve internet trafiği bant genişliğinin ilk 
aşamada %50, yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda ikinci aşamada ise %90 daraltılması yönünde yaptırımlar 
uygulanacak olmasıdır.

Kanun’a göre, sosyal ağ sağlayıcılara pek çok başka yükümlülük getirilmiştir. Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan 
fazla olan yurt içi ve yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, 5651 sayılı İnternet Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında 
kişilik hakları ihlali ve 9/A maddesi kapsamında özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin yapılacak başvuruları en geç 48 saat 
içinde olumlu veya olumsuz olarak cevaplamakla yükümlü kılınmıştır. Ayrıca, sosyal ağ sağlayıcılar, e içeriğin çıkarılması 
ve erişimin engellenmesi kararlarına ve kişilik hakları ihlali ve özel hayatın gizliliği ihlali kapsamında kişilerin başvurularına 
ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgiler içeren raporu 6 ayda bir BTK’ya sunmakla yükümlüdür. Bir başka önemli yükümlülük 
olarak, ilgili sosyal ağ sağlayıcılar Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri 
almakla yükümlü kılınmıştır. Bunların dışında, hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin 
sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesine rağmen; 24 saat içinde içeriğin kaldırılmadığı veya erişimin engellenmediği durumda 
sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararları tazmin etmekle yükümlü olup bu zararlara ilişkin içerik sağlayıcının sorumluluğuna 
gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması şartı aranmayacaktır. Kanun’un geçiş hükümleri uyarınca, sosyal ağ 
sağlayıcılık tanımı ve sosyal ağ sağlayıcılara ilişkin getirilen yükümlülükler, 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.
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Başka bir yenilik olarak, Kanun ile yurtdışı merkezli süjeler için elektronik tebligat yöntemi benimsenmiş olup idari para 
cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde BTK tarafından doğrudan muhataba elektronik posta veya diğer 
iletişim araçları ile tebliğ edilebilecektir. Bu bildirim Tebligat Kanunu’na göre yapılan tebligat hükmünde olup bildirimin 
yapıldığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebligat geçerli olarak yapılmış sayılacaktır ve böylece idari para cezalarının 
yurt dışına tebliği ve yaptırımların uygulanabilirliği kolaylaşmış olacaktır.

Kanun kapsamında gerçekleşen önemli değişikliklerden birisi ise kişilik hakkı ihlal edilen kişinin, mahkemeye başvurarak 
ihlal eden internet siteleri ile isminin ilişkilendirilmesinin engellenmesini talep edebilmesidir. İlgili düzenleme, yurtdışında 
birçok içtihatta dayanak edilen; ülkemizde de son zamanlarda Yargıtay’ın dikkat çektiği “unutulma hakkına” ilişkin esaslı 
bir düzenlemedir.

Bu değişikliklerin pratik yansımasının ilerleyen günlerde tartışılmaya devam edilecek gündemlerden biri olması 
muhtemeldir. 

5651 sayılı İnternet Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin başka bir yazımız için bkz. 5651 Sayılı Kanun’da 
Gerçekleştirilen Değişiklikler. 

Teknoloji Dünyasında Güncel Gelişmeler

İnternet alan adı tahsis yetkisi BTK’ya geçti 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 1991 yılından beri Türkiye'de Nic.tr sistemi aracılığıyla, ICANN ve IANA 
rehberliğinde ".tr" uzantılı alan adlarının tahsis ve işlemlerini “Kayıt Otoritesi” sıfatıyla yönetmekteydi. Ancak 21.12.2018 
tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) imzaladığı sözleşme ile ".tr" uzantılı alan adlarına ilişkin Kayıt 
Otoritesi yetkisini BTK’ya devretmiş olup; sözleşmede 2020 yılında Nic.TR sisteminin kapatılıp bu sistem yerine “.tr 
Ağ Bilgi Sistemi”nin (TRABİS) faaliyete geçeceği düzenlenmişti. ICANN kararı ile Ağustos 2020 itibariyle TRABİS’in 
faaliyete geçeceği kamuoyuna duyurulmuştur. TRABİS faaliyete geçtiği andan itibaren yeni alan adı tahsisi ve mevcut 
alan adlarının yenilenmesine ilişkin işlemlerin TRABİS üzerinden gerçekleştirmeleri gerekecektir.
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Dijital Mecralar Komisyonu kuruldu 
7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Torba 
Kanun) 28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Torba Kanun’da TBMM bünyesinde bir 
Dijital Mecralar Komisyonu’nun (Komisyon) kurulması öngörülmektedir. Komisyon’un kurulma amacı özetle kanunlara, 
bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı veya çocukların fiziksel ve 
psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi, internet üzerinden işlenen suçlar amacıyla 
alınan tedbirler ile yapılan iş ve işlemler hakkında yurt içi ve yurt dışında inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve görüş 
bildirme işlemlerini yürütmek olarak tanımlanmıştır. Komisyon, Torba Kanun ile görevi kapsamında ilgili kamu kurum 
ve kuruluşları, Kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik, erişim ve yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek 
ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi almakla yetkili kılınmıştır. Komisyon’un kurulması dijital 
platformların gün geçtikçe artan kullanımı ve öneminin artık yasama organı tarafından da anlaşıldığı ve bu platformlara 
ilişkin günümüz şartlarını yansıtan bir regülatif çerçeve getirilmesi vizyonunun hâkim olduğunu göstermektedir.

Rekabet Kurulu tarafından “E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi” başlatıldı 
Rekabet Kurulu tarafından E-Pazaryeri Platformları’na yönelik olarak 11.06.2020 tarih ve 20-28/353-M sayılı karar ile 
sektör incelemesi başlatılmış ve inceleme 16.07.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. Rekabet Kurulu tarafından 
yapılan açıklamada E-Pazaryerleri Platformları’nın özellikle hem platform sahibi hem de satıcı olarak pazarda yer 
almalarının kötüye kullanma (özellikle dışlayıcı ve/veya sömürücü uygulamalar) endişelerini de beraberinde getirdiği, bu 
sektörün farklı rekabet dinamiklerine sahip olması sebebiyle bu dinamiklerin anlaşılması ve etkin politikalar geliştirilmesi 
için incelemenin başlatıldığı ifade edilmiştir. İnceleme kapsamında sadece platformlar değil, platformlar üzerinden ticaret 
yapan tüketiciler/tedarikçiler de yer almaktadır. Rekabet Kurulu’nun bu inceleme sonucunda sektör dinamiklerini analiz 
ederek geleneksel regülatif çerçeveden sapan yeni bir sistem getirmeyi amaçladığı görülmektedir.

Google, Amazon, Apple ve Facebook antitrust duruşmasına katıldı 
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın CEO'ları Jeff Bezos, Mark 
Zuckerberg, Sundar Pichai ve Tim Cook, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi’nin antitröst (tekelleştirme karşıtı) 
duruşmasına katıldılar. Dört şirket de farklı suçlamalar ile karşı karşıya: (i) Amazon, platformu üzerinden kendi ürünleri 
lehine haksız rekabete sebep olacak uygulamalar ve satıcıların başka platformlar üzerinden satış yapmasını engelleme, 
(ii) Facebook, kullanıcı verileri ve yüksek reklam bedelleri, (iii) Google, Android’te arama motoru ve reklamcılık alanlarında 
tekelleşmeye başlaması ve (iv) Apple, App Store ödemelerinden yüksek komisyon almaya ilişkin suçlamalarla karşı 
karşıya. Teknoloji devlerinin karşılaştığı bu suçlamalar, dijital platformlar üzerinden yürütülen ticari faaliyetlere ilişkin 
gerek rekabet dinamiklerinin, gerekse kişisel veri işleme faaliyetlerinin geleneksel çerçevede değerlendirilemeyeceğini ve 
hem işletmelerin hem de tüketicilerin menfaatlerinin dengeli bir şekilde korunması için regülatif bir çerçevenin getirilmesi 
gerektiğinin altını çizer nitelikte. 
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Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak girişim işlemleri, 
bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, medya, telekom ve internet, e-ticaret, 
veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari alacak takipleri, gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren 
geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunan İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve 
uzmanlığımız hakkında daha fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin
contact@gokce.av.tr
0 212 352 88 33
The Fine Print yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye içermemekte ya da avukat-
müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. 
The Fine Print’de yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir 
şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş 
olmasına rağmen, Gökçe Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki 
herhangi bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Fine Print Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


