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YENİ E-TİCARET KANUNU
15 Temmuz 2015 tarihi itibariyle 29417 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticareti
Düzenleme Kanunu ile izinsiz e-posta adreslerine gönderim yapmak yasaklandı.
Ancak yasaya göre eğer listenizdeki kişiler ile firmanız arasında geçmişe dayalı bir
ticari ilişki söz konusuysa ayrıca izin almanıza gerek yoktur.
Bir diğer konu, eğer gönderim yaptığınız kişinin çalıştığı bölüm ile gönderim
yapacağınız konu birbiriyle ilişkili ise izin almanıza gerek yoktur. Örneğin, e-posta
gönderimi yapacağınız kişi firmada muhasebe bölümünde çalışıyorsa, siz bu
kişiye muhasebe programı satışı veya bilgilendirmesi ile ilgili e-posta gönderimi
yapabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Tacir ve esnaflara izin almadan toplu e-posta gönderimi yapabilirsiniz

İZİNLİ E-POSTA LİSTESİ OLUŞTURMANIN YOLLARI
Yeni yasaya göre gönderimler yapmak için izinli bir e-posta listesi şart. İzinli e-posta listesi oluşturmanın
birçok yolu mevcut.

INBOX ile ücretsiz sunulan web formları aracıyla web sayfanıza
ekleyeceğiniz mini kayıt formunu kullanarak kolayca e-posta kaydı
alabilirsiniz.
Ayrıca kayıt olan kişilere teşekkür e-postası göndermeniz gerekmektedir.
Bu teşekkür e-postasının içerisinde bundan sonra hangi konularda
bilgilendirme e-bültenleri göndereceğinizi belirtmelisiniz.
INBOX ile bu teşekkür e-postasını otomatik gönderebilirsiniz.

Web formlarını kullanmak için paket satın almanıza gerek yok!. INBOX demo hesabınızda 1 yıl
süreyle kullanabileceğiniz web formlarını sitenize ekleyerek kolayca izinli e-posta datanızı
oluşturabilirsiniz.
İzinli e-posta listesi oluşturmanın diğer yolları hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki linkten blog
sayfamızdaki yazıya gidebilirsiniz.

İzinli E-Posta Listesi Oluşturmanın Yolları
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NEDEN E-POSTA LİSTESİ SATIN ALINMAMALI ?
Yeni bir iş kuruyor ya da mevcut işinizi büyütüyorsanız kısa yoldan başarıya ulaşma düşüncesi herkese mantıklı
gelmektedir. Bu kısa yollardan neredeyse herkesin aklına günümüzde popülaritesini gittikçe artıran e-posta
pazarlama faaliyetleri için hazır bir e-posta listesi satın almaktır.
İçerisinde isimler, e-posta adresleri, şirket bilgilerinin olduğu bir liste düşünün. Böyle
bir liste elinizde mevcutken e-posta pazarlama yapmanıza engel hiçbir şey yok gibi
görünüyor. Aslında gerçek şu ki, liste satın almak bu konuda yapabileceğiniz en kötü
iştir. İşe yaramayan ve işe yaramasını beklerken yarardan çok zarar getiren kısa bir
yol.
E-posta listesi satın almak nasıl zarar getirir?
Satın aldığınız bir listenin kalitesine asla güvenemezsiniz. E-posta listesi satan kişiler sattıkları listeyle ilgili tüm
özellikleri anlatırlar fakat bu listeyle karşılaşacağınız sorunlara hiç değinmezler. Bu sorunlar listede güncel
olmayan bilgilerin olması, hatalı e-posta adresleri veya bu e-posta adresi sahiplerinin sizin listesinizde
olduklarından haberdar olmamaları olabilir.
Bir günde 20.000, 50.000 e-posta adresine sahip olmak kulağa hoş gelse de
bu datanın olduğu liste oldukça verimsizdir.
Kendinizden örnek verin. İstemediğiniz e-postaları almak hoşunuza gider mi?
İstemediğiniz e-postalar aldığınızda okumadan siler ya da aynı firmadan çok
fazla e-posta aldıysanız spam olarak işaretleyebilirsiniz.
Siz gönderdiğiniz e-postanın ne kadar faydalı ve yararlı bilgilerle donatıldığını
düşünseniz de alıcı kişi sizi tanımadığı için büyük olasılıkla bu e-posta
dikkatini çekmeyecektir.
Satın aldığınız bir listenin kalitesine asla güvenemezsiniz. E-posta listesi satan kişiler sattıkları listeyle ilgili tüm
özellikleri anlatırlar fakat bu listeyle karşılaşacağınız sorunlara hiç değinmezler. Bu sorunlar listede güncel
olmayan bilgilerin olması, hatalı e-posta adresleri veya bu e-posta adresi sahiplerinin sizin listesinizde
olduklarından haberdar olmamaları olabilir.
Diğer önemli konu, satın alınan listelerin e-posta servis sağlayıcınız ile sorun
yaşamanıza sebep olacak olması. Eğer gönderdiğiniz e-postalar çok fazla
spam şikayeti alırsa e-posta servis sağlayıcınız tarafından kara listeye
alınabilir ve hesabınızın kapanmasına yol açabilirsiniz.
Ayrıca bunun sonucunda ciddi para cezalarına maruz kalmanızda mümkün
olabilir. Bu durumda e-posta servis sağlayıcınız yüksek olasılıkla size karşı
hukuki süreç başlatacaktır. Satın alınmış listelere gönderim yapılması
Elektronik Ticareti Düzenleme Kanunu ile de yasaklanmıştır.

ÖNEMLİ
Satın alınan listelere gönderim yapmak büyük ölçüde ulaşılabilirlik
oranlarınızda soruna yol açacaktır.
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Önemli bir detayda, başka kişilerle aynı listeye sahip olabiliyor olmanız. Onlarda aynen sizin gibi listeyi satın
aldılar ve aynı kişilere sürekli olarak e-posta gönderiyorlar.
Yeni satın aldığınız listede daha önce başkalarından pek çok e-posta almış ve çoktan sıkılmış kişilerin olması bu
kişilerin e-postalarınızdaki tekliflere açık olmayacaklarına sebep olabilir. Ayrıca sıkılmış olduklarından dolayı
yüksek olasılıkla e-postalara filtre uyguluyor olabilirler. Bu durumda sizin bir umutla attığınız e-postalarınız hiçbir
zaman onlara ulaşmayacak.
Bizce oluşabilecek en büyük sorun itibarınızın zarar görmesi. E-posta servis
sağlayıcınızla sorun yaşamak dışında itibar zedelenmesi gibi çok daha ciddi
sorunlarda ortaya çıkabilir. İtibar, online platformda ciddi derecede önemlidir ve
biliyoruz ki itibarınızı geri kazanmak için çok büyük paralar ve zaman harcamak
istemezsiniz.
İnternette e-posta pazarlaması ile ilgili tüm yazıları okuyun. Hepsinde tekrar
tekrar aynı şeyleri göreceksiniz. E-posta listesi satın almayın. Bu açıkça para
ve zaman kaybı. Bunun yerine kendi hedef kitlenizi, sizden haber almaya
hevesli ve çabuk karşılık veren kişilerden oluşturun. Bu şekilde çok daha verimli
bir e-posta pazarlaması yapmış olacaksınız.

İZİNLİ GÖNDERİMLER DİLERİZ

Sorularınız için;
destek@inboxmailmarketing.com

ya da

0 850 840 95 70 (ücretsiz hat)

