
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun, 1 Mayıs 2015 
tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. 
Kanun, elektronik ticarete (e-ticaret) 

düzenleme getirmesinin yanında, elektronik 
araçlarla yapılan sözleşmeler ile elektronik 
ticarete ilişkin bilgi verme hizmeti sunanlara 
yönelik bazı yükümlülükler getiriyor. Elektronik 
hizmet alıcısının, satın alacağı mal ya da 
hizmeti tanıyabilmesi ve onu yanıltabilecek 
bilgilerin önüne geçilmesi hedeflenen kanunda, 
istenmeyen elektronik postalara ilişkin de 
önemli düzenlemeler yer alıyor.

Elektronik Ticaret Kanunu’nun çerçeve kanun 
niteliğinde olması nedeniyle uygulamada bazı 
belirsizliklere yol açabileceğine işaret edilirken, 
ikincil düzenlemelerle muğlak olan noktaların 
netleştirilmesi gerektiği vurgulanıyor. 
Kanuna istinaden çıkarılacak yönetmeliklerin 
makul bir süre içerisinde yayınlanması 
gerektiğinin üzerinde durulurken, kanunun 
doğru şekilde uygulanabilmesi ve uygulamada 
ortaya çıkabilecek sorunların kısa sürede 
giderilmesinin büyük önem taşıdığı belirtiliyor. 
Ülkemizde e-ticaret için kat edilmesi gereken 
daha çok yol olduğunun altı çizilerek, 
tüketicilerin halen internetten alışveriş yapmayı 
güvenli bulmadıkları, bunun altında da hem 
kötü tüketici tecrübeleri hem de internetteki 
güvenlik kaygılarının yattığı ifade ediliyor. 
Ancak, yine de her ticari işletmenin kendi 
vizyonu ve misyonu doğrultusunda belirli bir 
stratejiyle elektronik kanallarda ve internet 
üzerinde de ticari olarak varlık ve faaliyet 
gösterebilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. 

Bilişim Dergisi’nin Haziran 2015 sayısının 
“Gündem Konusu”nu yeni Elektronik Ticaret 
Kanunu’na ayırdık. Kanuna ilişkin görüşlerini 
aldığımız, Serbest avukat, marka ve patent 
vekili, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku 
Komisyonu Başkan Yardımcısı Sertel Şıracı, 

Bilişim hukukçularından, 
yeni e-Ticaret Kanunu’na 
“geçer” not

Yeni e-Ticaret Kanunu ile 
e-ticarete güvenin artacağı 
ve tüketici mağduriyetinin 
önemli ölçüde azalacağı ileri 
sürülürken, uygulamada 
oluşacak sorunlara ve fark 
edilecek eksikliklere göre, 
ikincil düzenlemelerin 
(yönetmeliklerin) yapılması 
öneriliyor. 
Fatma Ağaç
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yasal açıdan elektronik ticaretin, fiziki ticarete 
göre daha avantajlı olduğunun üzerinde durdu. 
Şıracı, hukukçular açısından elektronik ticaretin; 
kısaca alıcı ve satıcının fiziki olarak karşı karşıya 
gelmeksizin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri 
alışveriş anlamına geldiğini ifade etti. Şıracı, 
mesafeli satış olarak da tanımlanan bu alışveriş 
yönteminde mal veya hizmetlerin uzaktan 
pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir 
sistem çerçevesinde uzaktan iletişim araçlarının 
kullanılması suretiyle alışveriş yapıldığını dile 
getirdi. 

Kanunun, Avrupa Birliği’ne (AB) uyum sürecinde 
önemli bir adım olduğuna değinen Esin 
Avukatlık Ortaklığı avukatlarından Can Sözer 
de, Elektronik Ticaret Kanunu’nun, tüketici 
haklarının genişletilmesi anlamında; bilgi verme 
yükümlülüğü, pazarlama mesajlarında ön onay 
alınma zorunluluğu ve kişisel verilerin korunması 
konularına değinmesinin oldukça sevindirici 
olduğunun altını çizdi. 

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu 
ortaklarından Avukat Okan Demirkan ise, kanunun, 
kişisel verilerinin korunması yönünde önemli 
düzenlemeler içerdiğini dile getirerek, elektronik 
ticaretin tarafları arasındaki ticari ilişkileri, hizmet 
sağlayıcıların yükümlülükleri, elektronik iletişim 
araçları ile kurulan sözleşmeler, tüketicilere 
bilgi verme yükümlülüğü ve bu yükümlülüklere 
aykırı davranmanın yaptırımlarını genel itibariyle 
düzenlediğini söyledi. 

Kanuna istinaden çıkarılacak yönetmeliklerle, 
uygulamanın ne şekilde gelişeceğinin görüleceğini 
dile getiren Demirkan, “Kanımca, diğer her 
türlü mevzuatta olduğu gibi, temel prensiplerin 
düzenlendiği kanunun ötesinde, bu prensiplerin 
nasıl uygulanacağını düzenleyecek olan 
yönetmelikleri irdelemek lazım. Birçok konunun 
detayı ve uygulama şekli / esası, yönetmeliklerle 
düzenlenecek. O yönetmelikler ortaya çıkana 
ve hatta uygulanana kadar, yeni mevzuatı 
değerlendirmek çok sağlıklı olmaz” diye konuştu.  
AGC Hukuk Bürosu ortaklarından Avukat Cevat 
Kazma da, kanun tüketicinin mağduriyetini 
önlemek için birçok yenilik getirdiğine değinerek, 
Türkiye’de alışverişin henüz tam anlamıyla 
e-ticarete dönüşmediğine işaret etti. Kazma, 

ancak, ülke olarak güçlü lojistik altyapısına sahip 
olmamız, mobil internet kullanımının artması ve 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda e-ticaretin 
çok hızlı geliştiğinin altını çizdi. 
e-Ticarette internet sitesinde bulunan görsel ile 
ürünün kendisinin farklı olması durumlarının 
yaşandığına dikkati çeken Kazma, bunun 
yanında çok sayıda ayıplı mal mağduriyetlerinin 
bulunduğunu kaydetti. Kazma, “Gönderim 
yapan şirketin ayıplı mal göndermesi veya kargo 
şirketinin sorumsuz davranışı nedeniyle üründe 
ayıp meydana gelmesi durumları yaşanıyor” diye 
konuştu. 

GLOBALNET Internet Technologies Genel Müdürü 
ve TBD Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Barut ise, 
satışların tamamen internet üzerine kaymasının 
doğru bir beklenti olmayacağını belirterek,  tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de e-ticaretin hızla 
geliştiğini dile getirdi. İnternet üzerinden ürünlerin 
pazarlanıp, satılmasının fiziksel bir dükkan açmaya 
kıyasla, çok daha kolay ve ucuz olduğunu söyleyen 
Barut, günümüzde, şehir, ülke fark etmeksizin, 
bir bilgisayar ve internet bağlantısı olan hemen 
herkesin internetten yapılan satışlarda müşteri 
potansiyelini oluşturduğunu kaydetti. 

Barut, internet üzerinde yapılan ticarette, 
müşterilerin mağduriyet yaşadığı birincil 
durumlar arasında; tekstilden, elektroniğe 
orijinal markaların fiyatları piyasanın çok 
altında ve ucuz gösterilerek sahte, kopya ürün 
satılması olduğunun altını çizdi. Barut, diğer bir 
mağduriyetin de tüketicinin ödemesini yaptığı 
ürüne hiç teslimat alamaması veya boş bir kutu 
teslim alması olduğunu ifade etti.

Kanun, tüketici lehine yeni düzenlemeleri içeriyor

Elektronik ticarete ilişkin sipariş verme, ticari 
iletişim, “mesaj, arama, e-posta” gibi iletiler 
ve yaptırımları içeren tüketici lehine yeni 
düzenlemeler, “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun”da yer alıyor. Yeni dönemde, 
pazarlama ve tanıtım amaçlı “istenmeyen” mesaj, 
arama, e-posta gibi uygulamalar son bulurken, 
kanuna aykırı hareket edenlere bin liradan 15 bin 
liraya kadar değişen idari para cezası kesilecek.  
Kanuna göre, hizmet sağlayıcıları, elektronik 
iletişim araçlarıyla sözleşmenin yapılmasından 
önce, alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve 
güncel olarak tanıtıcı bilgileri sunacak. Alıcının, 

siparişini elektronik iletişim araçlarıyla vermesi 
halinde; hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması 
aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden 
önce, ödenecek toplam bedel de dahil, 
sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça 
görülmesini sağlayacak. Hizmet sağlayıcı, alıcının 
siparişini aldığını elektronik iletişim araçlarıyla 
teyit edecek.

Promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma 
veya oyunlar

Ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı 
gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir 
olmasını sağlayan bilgiler sunulacak.
İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon 
amaçlı yarışma veya oyunların nitelikleri açıkça 
belirtilecek, bunlara katılımın ve bunlardan 
faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilecek, 
açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır 
olacak.

Ticari elektronik iletiler için onay alınacak

Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden 
onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek. Bu 
onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim 
araçlarıyla alınabilecek.
Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla 
iletişim bilgilerini vermesi halinde, mal ve 
hizmetlere ilişkin değişiklik ile ticari elektronik 
iletiler için ayrıca onay alınmayacak. Esnaf 
ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari 
elektronik iletiler gönderilebilecek. Ticari 
elektronik iletinin içeriğinin, alıcıdan alınan onaya 
uygun olması gerekecek. İletide, göndericinin 
tanınmasını sağlayan bilgiler ile telefon, faks, kısa 
mesaj numarası ve elektronik posta adresi yer 
alacak. İletinin konusu, amacı ve başkası adına 
yapılması halinde kimin adına yapıldığına ilişkin 
bilgilere de yer verilecek.

Alıcılar diledikleri zaman iletiyi reddedebilecek

Alıcılar diledikleri zaman, hiç bir gerekçe 
belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı 
reddedebilecek. Hizmet sağlayıcı, ret bildiriminin 
elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz 
olarak iletilmesini sağlayacak ve gönderdiği iletide 
buna ilişkin gerekli bilgileri sunacak. Ret talebin 
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ulaşmasının ardından hizmet sağlayıcı, 
3 iş günü içinde alıcıya elektronik ileti 
göndermeyi durduracak.
Aracı hizmet sağlayıcılar, mesajların 
içeriğini kontrol etmek ve hukuka aykırı 
bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını 
araştırmakla yükümlü olmayacak.
Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet 
sağlayıcı, elde ettiği kişisel verilerin 
saklanmasından ve güvenliğinden 
sorumlu olacak. Kişisel verileri, ilgili 
kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere 
iletemeyecek ve başka amaçlarla 
kullanamayacak.

Para cezaları bin lira ile 15 bin lira arasında

Kimden geldiği belli olmayan mesaj ve ileti
gönderenlere bin lira ile 15 bin lira arasında değişen idari 
para cezaları verilecek.
Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde tanıtıcı bilgileri 
sunmayan ve siparişin onaylanması aşamasında ödenecek 
toplam bedel de dahil, sözleşme şartlarının alıcı tarafından 
açıkça görülmesini sağlamayan hizmet sağlayıcı ve aracı 
hizmet sağlayıcılara bin liradan 5 bin liraya kadar idari 
para cezası verilecek. Elektronik iletileri alıcılara onayları 
alınmadan gönderen ile gönderdiği elektronik iletinin içeriği 
alıcıdan alınan onaya aykırı olan hizmet sağlayıcıya da aynı 
ceza uygulanacak.

Alıcının siparişini aldığını elektronik iletişim araçlarıyla 
teyit etmeyen ve alıcıya, sipariş verilmeden önce veri giriş 
hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili 
teknik araçları sunmayan hizmet sağlayıcıya bin lira ile 10 bin 
lira arasında idari para cezası verilecek. İletide, göndericinin 
tanınmasını sağlayan bilgiler ile telefon, faks, kısa mesaj 
numarası ve elektronik posta adresine yer vermeyen, iletinin 
konusu, amacı ve başkası adına yapılması halinde kimin adına 
yapıldığına ilişkin bilgilere yer vermeyen hizmet sağlayıcılar 
da aynı cezaya çarptırılacak.

İndirim ve hediye gibi promosyon amaçlı yarışma veya 
oyunların niteliklerini açıkça belirtmeyen, ret bildiriminin 
elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak 
iletilmesini sağlamayan, gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli 
bilgileri sunmayan ile talebin alıcıya ulaşmasının ardından 
3 iş günü içinde elektronik ileti göndermeyi durdurmayan 
hizmet sağlayıcıya 2 bin lira ile 15 bin lira arasında idari para 
cezası verilecek.

Yönetmelik taslakları tamamlandı

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’la ilgili 
kamu kuruluşları ve özel sektör temsilcileriyle yapılan 
toplantılar sonucunda hazırlanan yönetmelik taslakları 
tamamlandı.

Yeni yönetmeliklerle ticari elektronik iletileri reddetme 
hakkının ücretsiz ve kolay bir şekilde tanınması sağlanacak. 
Ret bildirimi imkanının gönderilen her bir ticari elektronik 
iletide yer alması zorunlu olacak, gönderenin, ret talebini 
müteakip 3 iş günü içinde alıcıya elektronik iletiyi gönderme 
işlemini durduracak.

Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında 

Yönetmelik Taslağı ve Ticari İletişim ve Ticari 
Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 
Taslağı ile elektronik ticarette kapsamlı 
düzenlemeleri hayata geçecek.

Yönetmelikler kapsamında, elektronik 
ortamda bir mal satımı veya hizmet 
sunumuna ilişkin sözleşme ve siparişlerdeki 
yükümlülükleri, telefon ve bilgisayar gibi 
elektronik iletişim araçlarıyla gönderilen 
SMS, e-posta ve telefon araması yoluyla 
gerçekleştirilen her türlü ticari iletişimin 
ve bunların yapılmasına elektronik ortam 
sağlayan aracı hizmet sağlayıcıların 
yükümlülüklerinin düzenlenmesi 
amaçlanıyor.

Elektronik ortamda ticari faaliyette 
bulunanlar, kendilerine ait Merkezi Sicil 
Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası ve kayıtlı 
elektronik posta (KEP) adresi gibi güncel ve 
tanıtıcı bilgilerini sunmak zorunda olacak. 
Elektronik ticaret işletmeleri, alıcıların 
hangi aşamalarla sipariş ve sözleşme 
yapacağı ile siparişteki hatalarını ne şekilde 
düzeltebileceğine ilişkin bilgilere de ana 
sayfalarında yer verecek.
Elektronik ticaret işlemlerinde ödeme 
bilgilerinin verilmesinden önce vergi ve 
kargo masrafları dahil toplam bedelin 
görülebilecek, veri giriş hatalarının 
belirlenebilmesi için “geri al, değiştir ve 
sipariş özeti” gibi uygun teknik araçların 
sunulmasının zorunlu olacak.

E-ticarette şeffaflık ve güvenlik tesis 
edilecek

“E-ticaret işletmelerinin, faaliyette 
bulundukları alan adlarını ticaret veya 
esnaf siciline tescil ettirmeleri gerekecek. 
Yönetmelikte belirlenen uygun güvenlik 
düzeylerini ve standartlarını sağlayanların 
bilinmesi sağlanacak. Böylece e-ticarette 
şeffaflık ve güvenlik tesis edilecek.
Elektronik ortamda yapılan ticari iletişimi 
gerçekleştirenin belirlenebilir olması için bu 
iletişimde gerekli bilgilerin yer alması zorunlu 
olacak.

Türkiye’de ilk e-ticaret uygulamaları 90’lı 
yıllarda başladı

Türkiye’de ilk e-ticaret uygulamalarının 90’lı yılların 
ikinci yarısından itibaren özellikle İnternet kullanımının 
artmasıyla birlikte gelişmeye başladığını söyleyebiliriz. 
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde bir değişim 
dönüşüm yaşanıyor. Bu değişim ve dönüşüm ekonomik 
ve ticari hayatın üzerinde de ciddi etkiler yaratıyor. 
Avrupa Birliği’nin (AB) Elektronik Ticaret Direktifi’ne 
uyum sağlanması amacıyla, oluşturulan Elektronik 
Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) bünyesinde, 
direktif kapsamına giren düzenlemeler ile bu 
düzenlemelere karşılık gelen Türk Mevzuatı’nın 
karşılaştırmasının yapıldığı çalışmalar, 2007 yılında 
başlamıştı. 
2009 yılında ise Adalet Bakanlığı’nın koordinasyonunda 
“e-Ticaret Kanunu Hazırlama Bilim Komisyonu”nu 
kuruldu. Komisyonun çalışmaları sonucunda 
“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Tasarı Taslağı” kamu ve özel sektör temsilcilerinin 
görüşüne açılmıştı. Tasarı, 2010 yılında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne (TBMM) sevk edilmişti. Tasarı, 2012 
Mayıs ayında Esas Komisyon olan TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
tarafından gerçekleştirilen toplantıda kabul edilmişti. O 
dönemde konuyla ilgili kurumların ve sektörde faaliyet 
gösteren kuruluşların da görüşleri alınarak geniş 
katılımlı bir komisyon çalışması yapılmıştı. 
Daha sonra kanunun 2013 yılının Ocak ayında 
uygulamaya girmesi beklenirken, meclis gündeminin 
yoğunluğu nedeniyle,  2014 yılında  Meclis Genel 
Kurulu’nda kabul edilmiş; 5 Kasım 2014 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştı. 1 Mayıs 2015 tarihinden 
itibaren yürürlüğe giren “Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun, elektronik ticareti 
düzenliyor. 
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İnternet ve telefon üzerinden satış/pazarlama 
faaliyeti sunan şirketlere yönelik çeşitli 
yükümlülükler getiren Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun daha çok 

tüketicinin izni olmadan ticari herhangi bir amaçla 
kendisi ile temas kurulmasının önüne geçmeyi 
amaçlıyor. Kanun, her ne kadar ticari iletinin 
izinsiz gönderimini engelliyor gibi görünse de izin 
alma, tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, 
anket, bilgilendirme, doğum günü tebriği vb. 
amaçlarla yapılacak aramaların da önünü kestiği 
düşünülüyor. Bu durum tüm sektörlerde endişe 
yaratıyor.
Yeni kanunla birlikte birçok sektörde olduğu gibi 
çağrı merkezi sektöründe de önemli değişikliklerin 
yaşanmasının beklendiği ifade ediliyor. 45 bin 
üyesiyle birlikte Türkiye çağrı merkezi sektörünün 
yaklaşık yüzde 90’ını temsil eden Çağrı Merkezleri 
Derneği (ÇMD), kanunun etkilerine karşı sektöre 
önemli bilgilendirme ve tedbir önerilerinde 
bulundu. ÇMD Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Tarakçı, yeni yasayla birlikte özellikle CRM 
uygulamalarında, sadakat programlarında ve dijital 

pazarlama faaliyetlerinde çok ciddi bir dönüşüm 
yaşanacağını söylüyor. 
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Tarakçı, 
bu tip düzenlemelerin, tüketicinin haklarının 
korunması ve bilgilerinin güvenliğinin sağlanması, 
sektörlere olan güvenin artırması ve Avrupa 
Birliği (AB) uyumu açısından önemli olduğunu 
ancak eş zamanlı olarak sektörlerin ticari 
faaliyetlerinin de aynı bakış açısı ile korunması 
gerektiğini düşündüklerini ifade etti. Ankara’da 
çeşitli temaslar gerçekleştirdiklerini ve ardıl 
yönetmelikler konusunda sektörün görüşlerini ve 
somut önerileri yetkililere aktardıklarını belirten 
Tarakçı, sözlerine şöyle devam etti;
“80 bin kişiye istihdam sağlanan çağrı merkezi 
sektörü, bölgesel kalkınmaya destek konusunda 
da en stratejik ve önemli sektörlerden birisi 
durumunda. Sektörün firma ve kurumlara yarattığı 
katma değerlerin öneminin anlaşılmasıyla 
birlikte sektördeki iş hacmi büyümekte ve yeni 
yatırımlar planlanmakta. Bu ortamda, Elektronik 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’un 
getirdiği uygulamalar ve yaptırımlar daha da önem 

kazanıyor. İzni olmadan hiçbir tüketiciye kısa 
mesaj, e-posta gönderilemeyecek, sesli arama 
yapılamayacak. Opt-in olarak adlandırılan bu 
yöntemin hayatımıza girmesi ile kurumlar müşteri 
ilişkileri yönetimlerindeki iş yapış biçimlerini 
ve süreçlerini tamamen değiştirmek zorunda 
kalacaklar. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan 
tüketiciye ulaşmak isteyen tüm kurumlar ya 
müşterilerinden bu izinleri alacak, ya da elinde 
izinli veri tabanı bulunan kaynak firmalarla 
iş birliği yaparak profesyonel destek almak 
durumunda kalacaklar.

Kanunun gerekçesi itibariyle daha önce de ifade 
ettiğim gibi bu tip yasal düzenlemelere kesinlikle 
ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu kadar 
katı ve belirsizliklerle dolu bir düzenleme her ne 
kadar iyi niyetle kurgulanmış olsa da, ülkedeki 
ekonomik ve ticari faaliyetlerin önüne kesmekle 
birlikte sağlanan on binlerce istihdamın da 
olumsuz etkilenmesine neden olacağı aşikardır. 
Kanunun uygulama esaslarını belirleyecek olan 
yönetmeliklerin sektörleri de rahatlatacak ve 
koruyacak şekilde hazırlanması bu noktada son 
derece elzemdir.

Kanun çok genel kapsamda yayınlandığından, 
eksik kalan bir çok husus için uygulama usul ve 
esasları belirlemek adına hazırlanacak ikincil 
düzenlemelerin de yayınlanmasını bekliyoruz. 
Dernek olarak sektörümüzü temsilen Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 
yetkililerini Ankara’da birkaç kez ziyaret ettik 
ve önemli gördüğümüz bazı hususları somut 
önerilerimizle birlikte aktardık. 
Umuyoruz ki bu konudaki çalışmalarımız sonuç 
verir ve hem tüketiciler hem de sektörümüz 
açısından faydalı olacak şekilde ikincil 
düzenlemeler hayata geçer.”
 Kanunun çağrı merkezi sektörüne olan etkileri
 “Kanunda tanımlar bölümünde çağrı merkezleri, 
ticari elektronik ileti tanımının içerisinde yer 
almaktadır. Bu teknik bir hatadır çünkü çağrı 
merkezleri, sms, e-mail, faks gibi bir ticari ileti 
türü değil, tüzel kişiliklerdir. Önerimiz; çağrı 
merkezlerinin ticari elektronik ileti kapsamı dışına 
çıkarılması, daha ziyade aracı hizmet sağlayıcı 
olarak ifade edilmesi yönündedir.

Öte yandan, kanunda izin alma konusunda 
önerimiz; izin alma faaliyetinin 2015 yılı sonuna 
kadar uzatılması, ses kaydının izin alma ve 
saklama aracı olarak yönetmelikte açıkça ifade 
edilmesidir.
 
İzin durumunu geçerlilik süresine dair bir bilgi 
de bulunmadığından bir firmanın izin alamadığı 
bir müşterisi ile sonsuza dek temas kuramaması 
durumu da ortaya çıkmaktadır. Bu da kurumun 
müşterisi ile olan ilişkisi açısından oldukça sıkıntılı 
bir durum yaratmaktadır. Önerimiz; izin alma 
faaliyetinin yılda bir kez tekrar edilebilmesidir.
Kanun kapsamındaki kurguda, asıl sorumluluğun 
hizmet sağlayıcı da olması gerektiği 
ortadadır ancak aracı hizmet sağlayıcının bu 
süreçten sorumlu olmadığına dair bir ifade 
bulunmamaktadır. Önerimiz; kanun kapsamındaki 
yükümlülüklerden aracı hizmet sağlayıcının 
yükümlülüğün bulunmadığı, bu gerekliliklerden 
hizmet sağlayıcının sorumlu olduğu 
yönetmeliklerde açık olarak ifade edilmesidir.
Diğer yandan kanun her ne kadar ticari iletinin 
izinsiz gönderimini engelliyor gibi görünse de izin 
alma, tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, 
anket, bilgilendirme vb. amaçlarla yapılacak 
aramaların önünün kestiği düşünülebilir. Bu 
durum tüm sektörlerde haklı olarak endişe 
yaratmaktadır. 

Aracı hizmet sağlayıcı ile hizmet sağlayıcının 
yükümlülükleri farklılık göstereceği halde 
kanundaki cezai hükümler kapsamında, 
aynı oranda ve mükerrer olarak hem hizmet 
sağlayıcıya hem de aracı hizmet sağlayıcıya 
ceza uygulanabileceği ifade edilmiştir. Herhangi 
bir ihtar mekanizması da bulunmamaktadır. 
Önerimiz; hizmet sağlayıcının dış kaynak 
çağrı merkezine yaptırdığı aramada iki tarafa 
da ceza tahakkuk ettirilmemesi, tek bir ceza 
uygulanması ve aracı hizmet sağlayıcıya herhangi 
bir ceza uygulanmamasıdır. İlgili cezaların 
uygulanmasından önce de mutlaka ihtar 
verilmesidir.

12 bin kişinin işsiz kalmasına 
yol açacak endişesi
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Mayıs 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 
6493 sayılı e-Ticaret Kanunuı, finans ve 
e-ticaret firmaları başta olmak üzere 

birçok kurumu yakından ilgilendiriyor. Sektördeki 
mevcut firmaları doğrudan etkileyen kanun, 
e-ticaret sektörüne yeni oyuncuların dahil olmasını 
sağlayacak. Kanuna göre, e-ticaret yapan, sanal 
POS işlem türü ile ödeme veya tahsilat yapan 
firmalar, kullanıcıların hassas ödeme verilerini 
tutamayacak ve kaydedemeyecek.
12 ülkede birçok kurum ve kuruluşa güvenli 
e-ödeme ve sanal POS hizmetleri sunan Asseco 
SEE, e-ticaret sektöründe yaşanan gelişmeleri 
sektör paydaşları ile değerlendirmek üzere, 
15 Ocak 2015 tarihinde Wyndham Grand 
İstanbul Levent’te “E-ticarette yeni bir dönem 
başlıyor” temasıyla bir etkinlik düzenlemişti. 
Etkinlik kapsamında, ödemelerin kredi kartıyla 
gerçekleştiği e-ticaret dünyasındaki güvenlik 
olgusu da ele alınmıştı. 

E-ticaretin olmazsa olmazları: Hızlı ve güvenli 
alışveriş 

Asseco SEE Grup Yöneticisi Burak Kutlu “Hızlı ve 
güvenli alışveriş bir arada” başlıklı sunumuyla, 
kredi kartı bilgilerinin güvenli olarak saklanması, 
tek tıkla ödeme ve bu alanda Asseco SEE’nin 
çözümleri hakkında bilgiler vermişti. Sahibinden.
com Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer ve 
İşNet Yazılım Geliştirme Yöneticisi Hasan Atalay 
ise e-ticaret başarı öykülerini ve deneyimlerini 
katılımcılarla paylaşmıştı. Asseco SEE Yönetim 
Kurulu Üyesi Bülent Şenver’in yönettiği, Elektronik 
Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Orhun ile e-ticaret ve 
bilişim hukuku alanlarında uzman avukatlar Dr. 
Mete Tevetoğlu ve Sertel Şıracı’nın katılımıyla 
gerçekleşen panelde ise 6493 sayılı kanunun 
sektörü nasıl etkilediği, Türkiye’de e-ticaretin nasıl 
şekillendiği, kişisel verilerin güvenliği ve e-ticaret 
sektöründeki hukuksal düzenlemelerle ilgili 
ayrıntılı bilgiler verilmişti. 

e-Ticarete yeni oyuncular geliyor
Mobil cihazlardan yapılan alışveriş, güvenlik 
faktörünü daha önemli hale getirdi
Türkiye’de e-ticaret hacmi son yıllarda çok hızlı 
büyüdü. Bu büyüme, internet üzerinden yapılan 
tüm ödemelerle ilgili yeni ürünleri ve çözümleri de 
beraberinde getiriyor. Özellikle mobil cihazlardan 
yapılan alışverişlerin artması ve 6493 sayılı 
kanun gibi yeni yasal düzenlemeler, kullanıcıların 
hassas ödeme verilerini güvenli ortamlarda 
saklama ihtiyacını gündeme getirdi. Etkinlikte 
sektörü ilgilendiren yeni yasal düzenlemelerle, 
kullanıcıların hassas ödeme verilerinin güvenli 
ortamlarda saklanmasının güvence altına alınarak, 
e-ticarette yeni bir dönemin başlamasına zemin 
hazırlandığına dikkat çekildi.

E-ticaret sektörüne yeni oyuncalar katılacak

6493 sayılı kanun ile sektörde yeni gelişmeler 
yaşanacağını belirten Asseco SEE Grup Yöneticisi 
Burak Kutlu, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni 
oyuncuların sektöre katılacağı ve güvenlik 
olgusunun gündemimizde daha çok yer alacağı 
bir döneme giriyoruz. Müşterilerine hızlı ödeme 
deneyimi yaşatmak isteyen e-ticaret firmalarına ve 
abonelik, üyelik gibi tekrarlanan ödemelerini sanal 
POS altyapısıyla yönetmek isteyen kurumlara 
tek tıkla ödeme kolaylığı sağlayan çözümlerimizi 
sunuyoruz. Bu alandaki bilgi birikimimiz ve 
deneyimimizle sektörün gelişimine katkıda 
bulunmak bizim için çok önemli. Türkiye’deki ‘PCI 
Level 1 Certified’ lisansına sahip birkaç teknoloji 
firmasından biriyiz ve sunduğumuz ödeme altyapısı 
yeni yasal düzenlemelere tam uyumlu. Hizmet 
sunduğumuz bankaların ve iş yerlerinin güvenliğini 
garanti altına almak adına, İstanbul’daki veri 
merkezimize ek olarak, bu yıl İzmir’de ikinci 
veri merkezimizi de devreye aldık. Bu merkez, 
iş sürekliliği ve felaket kurtarma amaçlı hizmet 
vermektedir.”
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Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun’un birçok perakende 

firmasının pazarlama ve müşteri 
ilişkileri yönetimi anlayışını 
tamamen değiştireceği vurgulandı.
Müşteri ilişkileri yönetimi 
(CRM) ve veri yönetimi hizmeti 
veren Tanı’nın Genel Müdürü 
Engin Oytaç, düzenlediği basın 
toplantısında “Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun”a 
ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Kanunun birçok 
perakende firmasının pazarlama ve CRM anlayışını 
tamamen değiştireceğini anlatan Oytaç, şirket 
olarak yasanın getirdiği koşullara uzun zamandır 
odaklandıklarını ve firmalara da bu alanda veri 
yönetimi hizmetleri sunduklarını söyledi.
14 milyona yakın izinli müşteri kaydıyla Tanı’nın, 
Türkiye’nin ana iş alanı veri yönetimi olan bir firma 
tarafından gerçek anlamda kurulmuş ilk ve en 
büyük izinli veri tabanını yönettiğini belirten Oytaç, 
şunları kaydetti:

“Halihazırda Tanı, çok farklı sektörlerden birçok 
önemli firmaya başta CRM hizmeti olmak üzere 
kapsamlı ve yetkin hizmet vererek onların 
müşterileriyle olan ilişkilerini yönetmektedir. Bu 
yasayla özellikle perakende alanında firmaların 
CRM yönetimini ağırlıkla başta Tanı olmak 
üzere profesyonel hizmet sağlayıcı firmalara 
kaydıracaklarını öngörüyoruz. Bu anlamda 
özellikle perakende alanında CRM anlayışını 
2015 yılında ciddi yönde etkileyecek ve nihayet 
profesyonel bir sektörün oluşmasını bekliyoruz.”
Yaklaşık 13 yıldır Koç Topluluğu’na bağlı olarak 
faaliyet gösteren Tanı şirketinin, müşterinin 
verisini anlamaya ve veriden anlamlı deneyimler 
yaratmaya odaklandığını anlatan Oytaç, öncelikli 
olarak markaları insanlara, insanları markalara 

Beta, Forever New, D&R, Yurtiçi Kargo gibi birçok 
farklı ve değerli markayla da sürekli işbirliği 
içinde olduklarını açıkladı. 1 Mayıs 2015’te devreye 
girecek yeni yasa ile CRM anlayışının nihayet SMS 
göndermenin ötesine de geçeceğini belirten Oytaç, 
birçok firmanın müşteri ilişkileri yönetiminde 
elinde izinli veri tabanı bulunan “kaynak 
firmalarla” işbirliği yapmak ve profesyonel destek 
almak durumunda olacaklarının gerekliliğine 
dikkat çekti.
Tanı’nın markalarla insanlar arasındaki ilişkinin 
katma değerini arttıran yenilikçi servisler 
geliştirdiğini hatırlatan Oytaç,“14 milyona yakın 
izinli müşteri kaydıyla da Türkiye’nin en nitelikli 
izinli veri tabanlarından birisine sahip olan Tanı, 
hali hazırda farklı sektörlerden birçok önemli 
firmaya başta CRM hizmeti olmak üzere kapsamlı 
ve yetkin hizmet veriyor. Bu yasayla özellikle 
perakende alanında firmaların CRM yönetimini 
ağırlıkla profesyonel hizmet sağlayıcı firmalara 
kaydırmalarını öngörüyoruz. Bu anlamda özellikle 
perakende alanında CRM anlayışı, 2015 yılında 
yeniden yazılacak” açıklamasında bulundu.
Tanı Genel Müdürü Oytaç, “Bizim 13 yıl önce 
attığımız adımların önemi bu yasanın yürürlüğe 
girmesiyle çok daha iyi anlaşılacak.  Zira birçok 
firmanın 21. yüzyılın petrolü olarak tanımlanan 
veriyi yönetme konusunda girişimlerde 
bulunmasını da bekliyoruz. Özellikle veri yönetimi 
konusunda artık profesyonel bir sektör oluşmaya 
başlayacak. Bu anlamda Tanı’nın yarattığı değer 
ve sağladığı faydanın önemi kat be kat daha iyi 
anlaşılacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Müşteri ilişkilerinde yeni bir 
dönem başlattı

yakınlaştırarak daha verimli bir dünya oluşturmayı 
hedeflediklerini bildirdi.
Oytaç, şöyle devam etti:
“10 farklı sektörden 60’a varan markaya sadakat 
programları, dijital pazarlama uygulamaları, veri 
yönetimi ve analizi hizmetleri, doğrudan pazarlama 
ve saha aktiviteleri, satış teşvik programları ve 
veri tabanı pazarlama hizmetleri sunmaktayız. 
Tanı, 2013’te hayata geçirdiği kampanyalarla, 
müşterilerine 1 milyar liranın üzerinde ilave ciro 
sağlamış ve aynı zamanda 2 uluslararası ve 3 yerel 
ödüle layık görülmüştür.”

“Yeni yasayla kişinin izni olmadan SMS dahi 
gönderilemeyecek”
Engin Oytaç, CRM adı altında gerek SMS ve 
telefon, gerekse e-posta yoluyla tüketicilerin 
istekleri dışında iletişim kurulduğuna dikkati 
çekerek, “Aşağı yukarı her tüketicinin bir şekilde 
maruz kaldığı bu duruma yönelik, 1 Mayıs 2015’te 
yürürlüğe girecek yasa ile tüketicilerin lehine 
düzenlemeler getiriliyor. Artık izni olmayan hiç 
kimseye SMS, e-posta gönderilemeyecek ve dış 
arama yapılamayacak. Bunu yapan firmalara ise 
ağır ceza yaptırımları uygulanacak” diye konuştu.
Kanun’un getirdiği yükümlülüklere uymayan 
firmalara, bin lira ile 50 bin lira arasında değişen 
idari para cezaları uygulanabileceğini dile getiren 

Oytaç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Artık opt-in yöntemi geçerli olacak. Yani 
gönderiden önce geçerli izin alınmış olması 
gerekiyor. Gönderide bulunması zorunlu olan 
birtakım bilgiler var. Göndericinin kimliği, iletişim 
adresi, tüketicinin ileti almayı reddedebileceği 
bilgilendirmesi gibi. Tüm bu gereklilikler CRM 
alanında iş yapım biçim ve süreçlerini tamamen 
değiştirecek. Birçok firma müşteri ilişkileri 
yönetiminde elinde izinli veri tabanı bulunan 
kaynak firmalarla iş birliği yapmak ve profesyonel 
destek almak durumunda olacak. Bizim 13 
yıl önce attığımız adımların önemi bu yasanın 
yürürlüğe girmesiyle çok daha iyi anlaşılacak. 
Zira birçok firmanın 21. yüzyılın petrolü olarak 
tanımlanan veriyi yönetme konusunda girişimlerde 
bulunmasını da bekliyoruz. Özellikle veri yönetimi 
konusunda artık profesyonel bir sektör oluşmaya 
başlayacak. Bu anlamda Tanı’nın yarattığı değer ve 
sağladığı faydanın önemi daha iyi anlaşılacak.”
Oytaç, Türkiye’de veri yönetimi sektöründe Tanı 
gibi 2 ya da 3 şirketin daha faaliyet göstermesini 
beklediklerini ve böylece minimum 300-500 kişiye 
istihdam sağlanacağını söyledi. 13 yıl önce 15 
milyon dolar yatırımla faaliyete başladıklarını 
hatırlatan Oytaç, yıllık minimum 4 milyon lira 
yatırım yaptıklarını ve son 3 yılda şirketin cirosunu 
16 milyon liradan 33 milyon liraya yükselttiklerini 
bildirdi.
Oytaç, yılda 3-3,5 milyon müşteri verisi 
güncellediklerini belirterek, dünyada veri yönetimi 
ve büyük veriler (big data) sektörünün 20 milyar 
dolar civarında büyüklüğe sahip olduğunu ve 
bunun 2017 yılında 32 milyar dolara ulaşmasının 
beklendiğini ifade etti.
CRM konusunu iyi bir şekilde yürütmek isteyen 
firmaların en az 7 en çok 22 eleman istihdam 
etmeleri gerektiğinin altını çizen Oytaç, Tanı 
olarak bu hizmeti orta büyüklükteki firmalar için 
aylık yaklaşık 2 personelin maaşına denk gelen 
5-10 bin lira arasında verebileceklerini söyledi.

 CRM’e yaklaşımlar değişecek, firmalar 
insanı odağına alacak!

Koç Topluluğu çatısı altında yer alan Arçelik’ten 
Opet’e, Ford’dan Setur’a, Beko’dan Avis’e, 
Koçtaş’tan Brooks Brothers’a, Aygaz’dan Divan’a 
kadar birçok önemli müşteri kapasitesine sahip 
şirketle çalıştıklarını vurgulayan Oytaç, Sarar, 
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Yeni Elektronik Ticaret Kanunu’na ilişkin bir değerlendirme yapan, e-postayla pazarlama 
şirketi optivo’nun Uluslararası Direktörü Jens Fischler, kanunun yürürlüğe girmesi ile 
birlikte, reklam içerikli izinsiz elektronik gönderilerin cezaya tabi olacağını, bu nedenle 

şirketlerin tüketicilerden onay almak için yoğun bir çaba içine girdiklerini kaydetti. Fischler, 
yasanın “çöp” olarak adlandırılan ve tüketicilerin isteği dışında gönderilen iletileri önemli ölçüde 
azaltacağını belirtti.
Bu dönemde tüketicilerin yasanın kendilerine getirdiği hakları iyi bilmeleri gerektiğini ifade eden 
Fischler şu bilgileri verdi:
“Tüketicinin önceden onay vermediği hiçbir ticari elektronik ileti kendisine gönderilemeyecek. 
Onayın yazılı ya da elektronik ortamda alınmış olması gerekiyor. İletiyi gönderen şirket, gerektiği 
zaman tüketicinin onayını kanıtlamakla mükellef olacak.

Tüketicilere onaylarını almak için gönderilen metinlerde izinlerinin istendiğinin açıkça 
belirtilmesi ve onay bölümünün önceden işaretli olmaması gerekiyor.
Tüketici dilediği zaman, hiçbir sebep göstermeksizin, ticari elektronik ileti alımını reddedebilir. 
Gönderiyi yapan şirket, bu talebin kendisine ulaşmasının ardından, ileti göndermeyi üç iş günü 
içinde durdurmalı.
Tüketicinin ticari elektronik iletilere onay vermesi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel 
bilgilerinin üçüncü şahıs ve şirketlerle paylaşılmasına izin verdiği anlamına gelmiyor. Yasa, 
kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden de şirketleri sorumlu tutuyor.

Yeni yasa, önceden izin şartı getirse de istisna olarak tanımlayabileceğimiz bir durumu da 
içeriyor. Eğer ticari iletiyi gönderen şirket ile tüketici arasında daha önceye dayanan bir ticari 
ilişki varsa, yani tüketici söz konusu şirketin “müşterisi” konumundaysa, izin şartı aranmıyor. 
Örneğin bir banka, daha önce kendisinden kredi kullanan müşterisine, kredilerle ilgili iletileri 
onay almaksızın gönderebilecek. Burada dikkat edilmesi gereken, bu iletilerin sadece 
müşterisi olunan ürün ya da hizmetle ilgili olabileceği. Yani kredi kullanan bir müşteriye, iş 
ortaklarının sunduğu ürünler ile ilgili iletiler izinsiz olarak gönderilemeyecek.

Maliyetleri de düşürecek
optivo Uluslararası Direktörü Jens Fischler’e göre, yeni yasa e-postayla pazarlama alanında 
da önemli değişikliklere neden olacak. E-postayla pazarlamanın özünde müşteri ilişkileri 
yönetiminin bulunduğunu belirten Fischler, “Ne yazık ki bu alanda faaliyet gösteren birçok 
firma, site verilerini işleyip, ziyaretçilerin ilgisine göre paylaşım yapma konusunda yetersiz 
kalıyor. Her gönderinin ilgili ilgisiz herkese yapılması, devasa bir e-posta çöplüğü oluşmasına 
neden oluyor. Onaylı gönderimlerin ticari dönüşümlerinin daha yüksek olduğu gerçeği göz 
önünde bulundurulduğunda, hedefli ve ilgili mesaj paylaşımının hem gereksiz masrafları 
ortadan kaldıracağı hem de daha fazla mutlu müşteri ve ciro getireceği bir gerçek” dedi.

Yeni yasa tüketicileri, cepte ve 
e-postada “çöpten” kurtaracak

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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GÜNDEM e-ticaret
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