
İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ’NE KAYIT SÜRESİ İKİNCİ KEZ 
ERTELENDİ

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”), 28 
Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Ticari 
İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ticari elektronik 
iletilerin gönderimi için alınmış onayların Ticari Elektronik İleti 
Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) yüklenme süresini 1 Aralık 2020 
tarihine kadar erteledi. 

Değişiklik ile beraber, hizmet sağlayıcılarının 1 Aralık 2020’ye 
kadar İYS’ye aktaracağı eski tarihli onaylar, 16 Ocak 2021’e 
kadar vatandaşlar tarafından İYS üzerinden kontrol 
edilebilecek. 16 Ocak 2021 tarihinden itibaren ise ileti alıcıları, 
herhangi bir hizmet sağlayıcının ticari elektronik iletilerine 
yönelik onay ve ret taleplerini doğrudan İYS üzerinden 
yönetebilecekler. Buna ek olarak Bakanlık’ın bu tarihleri hizmet 
sağlayıcılarının niteliği ile ticari elektronik ileti onay sayılarının 
büyüklüğünü göz önünde bulundurarak 6 ay daha erteleme 
yetkisi bulunuyor. 

2020 başında yapılan değişiklikle beraber, Ticari İletişim ve 
Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 
kapsamında ticari elektronik ileti gönderimi ile ilgili onay, ret ve 
şikâyetlerin yönetilmesi amacıyla merkezileştirilmiş bir yapı 
olan İYS’nin kurulması öngörülmüştü. Yönetmelik’e göre ticari 
elektronik ileti göndermek isteyen tüm hizmet sağlayıcıları 
önceden aldıkları tüm onayların bilgisini 1 Haziran 2020 
tarihine kadar sisteme yüklemek zorundalardı. Daha önce 1 
Eylül 2020’ye kadar ertelenen bu süre, bu kez de 1 Aralık 2020 
tarihine kadar ertelenmiş oldu. İYS hakkında detaylı bilgi için 
konuya ilişkin hukuk bültenimizi buraya tıklayarak 
inceleyebilirsiniz.

DEADLİNE TO REGISTER COMMERCIAL ELECTRONIC 
MESSAGE CONSENTS IS EXTENDED ONCE AGAİN

On 28 August 2020, the Ministry of Commerce of the Republic 
of Turkey (“Ministry”) published the “Regulation Amending the 
Regulation on Commercial Communication and Commercial 
Electronic Messages” in the Official Gazette and extended the 
deadline for uploading opt-in direct marketing lists to the 
Commercial Electronic Messages Management System 
(“IYS”) through 1 December 2020. 

Following the amendment, service providers must upload 
information on their previously obtained opt-in customer 
consents for receiving commercial electronic messages to the 
IYS by 1 December 2020. Recipients can check the status of 
their earlier opt-in choices through the IYS until 16 January 
2021. Recipients of electronic messages will be able to 
manage their opt-in and opt-out choices directly through the 
IYS after 16 January 2021. In addition, the Ministry was granted 
the discretion to further extend these dates for another 6 
months depending on nature of the service providers and the 
volume of the direct marketing consent information concerned. 

Earlier amendments to the Regulation on Commercial 
Communication and Commercial Electronic Messages 
(“Regulation”) made in early 2020 established the IYS, a 
centralized system to manage opt-in and opt-out requests and 
complaints regarding commercial electronic messages. 
Pursuant to the Regulation, all service providers wishing to 
send commercial electronic messages were obliged to upload 
information on their previously obtained opt-in customer 
consents for receiving commercial electronic messages to the 
IYS by 1 June 2020. That deadline was previously extended 
until 1 September 2020, which is now extended until 1 
December 2020. For further information on the IYS, you may 
review our previous client alert here.
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