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01.11.2018
Sayın İlgili,
Bu özet bilgi notu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumu
(“Kurum”) tarafından “Ticari Elektronik İletilerin Gönderimi” hususunda verilen önemli bir karar hakkında
sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
01.11.2018 tarih ve 30582 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 16.10.2018 tarihli ve 2018/119 sayılı ilke
kararı (“İlke Karar”) ile Kurum; veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümlerine aykırı olarak ilgili kişilerin açık rızaları alınmaksızın, eposta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri, reklam aramaları
yönlendirilmesinin önüne geçilmesini teminen İlke Kararı alınmasına karar vermiştir.
İlke Kararı’nda alınan kararlar nelerdir?
• İlgili kişilerin rızaları alınmadan ve Kanun’un 5. maddesi uyarınca düzenlenen işleme şartları
sağlanmadan, reklam içerikli ileti yönlendiren veri sorumluları ile veri sorumluları adına bu verileri
kullanan veri işleyenler, söz konusu veri işleme faaliyetlerini Kanun’un 15. Maddesinin 7. fıkrası
uyarınca derhal durdurmalıdır.
• Kanun’un 12. maddesi kapsamında veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini
önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını
sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari
tedbirleri almak zorundadır ve kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından
işlenmesi hâlinde, anılan tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.
• Belirtilen şekilde söz konusu faaliyetlerde bulunan veri sorumluları hakkında Kanun’un 18. maddesi
hükümleri çerçevesinde 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezasına hükmedilecektir.
• Bahse konu şekilde işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceği de göz
önüne alınarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele
Geçirme” başlıklı 136. maddesi çerçevesinde, ilgili veri sorumluları hakkında gerekli hukuki işlemlerin
tesisi için konu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 158. maddesi uyarınca ihbaren ilgili
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilecektir.
Bu karar ilgili kişilere açık rızaları alınmaksızın artık e-posta, SMS ve benzeri elektronik iletilerin
gönderilemeyeceği anlamına mı geliyor?
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“ETK”) 6. maddesinde düzenlenen
ticari elektronik ileti gönderme şartlarına bakıldığında; alıcılara ticari elektronik iletilerin, ancak önceden
onayları alınmış olması şartıyla gönderilebileceğinin düzenlendiği görülmektedir.
Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) 5. maddesinde de
hizmet sağlayıcının, 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 önceden onay alınması gerektiği, söz konusu onayın
reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerli olduğu düzenlenmektedir.
Bu doğrultuda geçerli bir onay nasıl alınmalıdır?
Geçerli bir onayın alınmasına ilişkin koşullar ise Kanun, ETK ve Yönetmelik hükümlerinin birlikte
değerlendirilmesi neticesinde tespit edilebilmektedir. Diğer bir ifadeyle, ETK kapsamında gönderilen
SMS, e-posta ve benzeri iletiler bakımından söz konusu iletilerin ETK ile düzenlenen usule uygun olması

ve Kanun ile düzenlenen temel ilkeler ve diğer usul ve esaslara uygun olarak işleme faaliyetinin
gerçekleştirilmesi halinde herhangi bir hukuka aykırılık söz konusu olmayacak ve ayrıca açık rıza
alınmasına gerek kalmayacaktır.
İlke Kararı’nda alınan kararlara uyulmaması halinde karşılaşılabilecek yaptırımlar nelerdir?
Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından Kanun hükümlerine aykırı olarak ilgili kişilerin açık rızaları
alınmaksızın, e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri, reklam
aramaları yönlendirilmesi faaliyetlerinin devamı halinde Kurum, veri sorumluları ve veri işleyenler
hakkında; veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulması, Cumhuriyet
Başsavcılığı’na suç duyusunda bulunulması ve 1.000.000 TL’ye varan tutarlarda idari para cezası
verilmesi gibi yaptırımlar uygulayacağını belirtmiştir.
Yukarıda anılan konular hakkında herhangi bir soru veya yorumunuz bulunduğu taktirde bizimle iletişime
geçmekte lütfen tereddüt etmeyin.
Saygılarımızla,
Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu
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