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istemin Özeti : Elektronik Haberle ş me Sektöründe Ki ş isel Verilerin
İşlenmesi ve Gizlili ğ inin Korunması Hakkı nda Yönetmelik'in 11.07.2013 tarih ve 28704 say ıl ı
Resmi Gazete'de yay ı mlanan "Elektronik Haberle ş me Sektöründe Ki şisel Verilerin i şlenmesi ve
Gizliliğ inin Korunmas ı Hakk ı nda Yönetmelik ile de ğiştirilen 6. maddesinin birinci f ı kras ı nda yer
alan "... Kurum taraf ı ndan gerekli görülmesi halinde ...ibaresinin, 11. maddesinin birinci
fıkrası n ı n son cümlesinde yer alan "... geçici olarak .2' ibaresinin, ayn ı maddenin üçüncü
fı kras ı nda yer alan "... acil durum halleri ile ....ibaresinin ve 25. maddesinin birinci f ı kras ı n ı n (a)
bendinin iptali ve yürütmesinin durdurulmas ı istenilmektedir.
Danıştay Tetkik Hükimi İsmail B İRSEN'in Düsüncesi : Elektronik Haberle ş me Sektöründe
Kişisel Vörilerini ş lenmesi ve Gizliliğ inin Korunmas ı Hakk ı nda Yönetmelik'in 11.07.2ol3 tarih ve
287$ say ıl ı Rsmi Gazete'de yay ı mlanan "Elektronik Haberle ş me Sektöründe Ki ş isel Verilerin
işleıkı mesi ve c3izlili ğinin Korunmas ı Hakkı nda Yönetmelik'te De ğişiklik Yap ılması na ili şkin
Yönemelik"in 4. maddesiyle de ğ iş tirilen 6. maddesinin birinci f ıkras ı nda yer alan "... Kurum
taraf?ndan gerekli görülmesi halinde ...ibaresi ve 11. maddesinin üçüncü f ı kras ında yer alan
acil durum halleri ile ....ibaresinin yürütmesinin durdurulmas ı na, di ğer maddeler yönünden
ise yürütmenindurdurulmas ı isteminin reddine karar verilmesi gerekti ğ i dü şünülmektedir.
TÜRK M İLLETİ ADINA
Karar veren Dan ıştay Onüçüncü Dairesi'nce, da y al ı idarenin savunmasi al ı nd ı ktan
sonra incelenmesine karar verilen yürütmenin durdurulmas ı istemi, savunman ı n geldiği
görülmekle yeniden incelendi, gere ği görüşüldü:
Dava, Elektronik Haberleş me Sektöründe Ki ş isel Verilerin İşlenmesi ve Gizlili ğinin
Korunmas ı Hakk ı nda Yönetmelik'in 11.07.2013 tarih ve 28704 say ı l ı Resmi Gazete'de
yayı mlanan "Elektronik Haberle ş me Sektöründe Ki ş isel Verilerin i şlenmesi ve Gizlili ğ inin
1
J - fcWTl iF - tF1a44 kodu ıle erışebıl ırsı n ız
UYAP 13Uişinı Sisteminde ver alan bu dokümana http://vatandasuyap.Rovtr adresinden tB20sDn - GALcEg

•' .. 1 NI İ N İ

İİ lUi

ul

T.C.
DANI Ş TAY
ONÜÇÜNCÜ DA İRE
Esas No:201313582
Korunmas ı Hakkı nda Yönetmelik'te De ğişiklik Yap ı
lması na iliş kin Yönetmelik ile de ğiştirilen 6.
maddesinin birinci f ı krası
nda yer alan "... Kurum taraf ı ndan gerekli görülmesi halinde ..
ibaresinin, ii. maddesinin birinci f ı krasın ı n son cümlesinde yer alan '.. geçici olarak
ibaresinin, ayn ı maddenin üçüncü f ıkrası
ncja yer alan "... acil durum halleri ile .....ibaresinin ve
25. maddesinin birinci f ı krasın ı n (a) bendinin
iptali ve yürütmesinin durdurulmas ı
istemiyle
açı lmıştır.
5809 say ılı Elektronik Haberle ş
Kanunu'nun 51. maddesinde, Bilgi Teknolojileri ve
İletiş im Kurumu'nun (Kurum), elektronik me
haberle ş me sektörüyle ilgili ki
ş isel verilerin i ş lenmesi
ve gizliliğ inin korunmas ı na yönelik usul ve esaslar ı
belirlemeye yetkili oldu ğ u belirtilmiş ; bu
kapsamda Kurum taraf ı ndan Elektronik Haberle ş
me Sektöründe Ki ş isel Verilerin İşlenmesi ve
Gizliliğ inin Korunması Hakkı nda Yönetmelik (Yönetmelik) ç
ı karı larak 24.07.2012 tarih ve 28363
sayı lı Resmi Gazete'de yay ı mlan ı p yürürlüğ
e konulmuş , bilahare 11.07.2013 tarih ve 28704
sayı l ı Resmi Gazete'de yay ı mlanan "Elektronik Haberle
ş me Sektöründe Ki ş isel Verilerin
Işl enmesi ve G ızlılığını n Korunmas ı Hakkı
nda Yonetmel ı k'te Değ i ş iklik Yap ı lmasına ll ışkın
Yönetmelik" ile bu Yönetmelik'te de ğişiklikler yap ılm ıştır.
.
Dava d ılekçesı nde Yonetmel ığı
n birden fazla maddesinin iptali ve yurutmes ın4n
durdurulması ıstenıldığı nden, bu maddelerin hukuka ayk
ırı olup olmad ığın ı n ayn ayr ı
dejerlendirilmesi gerekmeed ır.
Yonetmel ığı n 6 maddesinin birinci f ıkrası
nda yer alan " Kurum taraf ından
gerekli görülmesi halinde .....ibaresi yönünden;
Yönetmeliğ in 6. maddesinin birinci f ıkras ı nda, i şletmeci,
şebekenin ve ki ş isel verilerin
güvenliğ ini ihlal eden belirli bir risk olmas ı
durumunda bu risk hakk ı nda Kurumu ve
etkin ve h ızlı bir ş ekilde bilgilendirmel yükümlüdür." düzenlemesi
yer albı aktayken yap ı lan de ğişiklikle bu fıkra, "
İşletmeci, şebekenin ve ki ş isel verilerirı
9üvenlini ihlal eden belirli bir risk olmas ı durumunda bu risk hakk ı
nda Kurumu ve Kurum
tarafı ndan gerekli görülmesi halinde abonelerini/kullan ıc
ıları n, etkin ve h ızl ı bir şekilde
bilgilenÜirmekj y ükümlüdür." şeklinde de ğiştirilmiştir.
Yönetmeliğ in 3. maddesinde, ki şisel yerinin, belirli veya kimli
ğ i belirlenebilir gerçek ve
tüzel ki şilere ili ş kih bütün bilgileri ifade edece ğ
i belirtilmiştir.
Yönetmeliğ in 6. maddesinin birinci f ı krasını
n ilk halinde yer alan düzenleme gere ğince
şebekenin ve ki ş isel verilerin güvenli ğ
ini ihlal eden belirli bir risk olmas ı durumunda bu
durumun abonelere/kullanı cı lara doğ rudan, etkin ve h ızl ı bir ş
ekilde bildirilmesi zorunlu iken;
yap ı lan düzenleme sonucunda, bu tür bir riskin olu
şması durumunda bu risk
abonelere/kullan ı cı lara do ğ rudan bildirilmeyecek, bir riskin abonelere/kullan
ı c ı lara bildirilip
bildirilmemesine Kurum taraf ı ndan karar verilecektir. Bu
ş ekilde hangi risklerin
abonelere/kullan ıcı lara bildirileceğ ini Kurum takdir edecektir.
Anayasa'rıı n 20. maddesinin üçüncü f ı krası
"Herkes, kendisiyle ilgili ki şisel
verilerin korunmas ı n ı isteme hakk ı na sahiptir. Bu hak;nda,
ki ş inin kendisiyle ilgili ki ş isel veriler
nakkı nda bilgilendirilme, bu verilere eri ş me, bunları
n düzeltilmesini veya silinmesini talep etme
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ve amaçları doğrultusunda kullan ı l ı p kullan ı lmad ığın ı öğ renmeyi de kapsar. Ki ş isel veriler,
ancak kanunda öngörülen hallerde veya ki şinin aç ı k r ızasıyla i şlenebilir. Ki ş isel verilerin
korunması na iliş kin esas ve usuller kanunla düzenlenir." kural ı na yer verilmiştir.
Anayasan ı n 20. maddesinde, herkesin, kendisiyle ilgili ki şisel verilerin korunmas ın ı
isteme hakk ı na sahip olduğ u açı kça kurala ba ğlanm ıştı r. Bu düzenleme gere ğince
aboneler/kullan ıcı ları n da kiş isel verilerinin korunmas ın ı isteme hakk ı na sahip oldukları
noktas ı nda tereddüt bulunmamaktad ı r. F ı kran ı n devamı nda ise bu hakk ı n içeriğine ilişkin
düzenlemelere yer verilmektedir. Yap ı lan düzenleme gere ğ ince, aboneler/kullan ıcı lar kişisel
verileri hakk ı nda bilgilendirilme, bu verilere eni ş me, bunları n düzeltilmesini veya silinmesini
talep etme ve amaçlar ı doğ rultusunda kullan ı l ı p kullan ı lmad ığını öğrenme hakk ına sahiptir.
Anayasa'n ı n 20. maddesinin üçüncü f ıkrası nda düzenlenen, kiş isel veriler hakk ı nda
ft bilgilendinilme ve ki şisel verilerin amaçları doğrultusunda kullan ıl ı p kullan ılmad ığın ı öğrenme
hakkı n ı n, kiş isel verilerin güvenli ğ ini ihlal eden belirli bir risk olmas ı durumunda, bujskten
kiş ilerin haberdar olmalar ı n ı da kapsad ığı noktas ı nda duraksama bulunma , t ı gibi
Anayasa'n ı n anı lan düzenlemesinde bu hakk ı n herhangi bir şarta veya ön incel4fteyş b ğ 11
olarak kullan ı labileceğine ili ş kin herhangi bir düzenleme de yer almamaktad ı r.
Yapı lan Yönetmelik de ğişikliğ iyle ise, aboneler/kullan ıcıları n kişis.,veri)ednin
güvenliğ ini ihlal eden belirli bir risk olmas ı durumunda, bu durumun aboneleilki İIanıcılar
tarafı ndan bilinebilmesi Kurum'un takdinine b ırakı lmakta, abonelen/kullan ıcı lar ancak' Kurum
tarafı ndan kendilerine bildirilmesi gerekli görülen risklerden haberdar olabilmektedir.
Bu durumda, anayasal güvence alt ı nda olan kişisel veriler hakk ı nda bilgilendirilme ve
kişisel bilgilerin , amaçları doğrultusunda kullan ı lı p kullan ılmad ığın ı öğrenme hakk ın ı n bir
yansı ması olan abneler/kullan ıcıları n kişisel verilerinin güvenli ğ ini ihlal eden belirli bir risk söz
konusu :P l duğtind ş
, bu durumdan bilgilendirilme hakk ını n Kurum'un takdirine b ı rakılmas ı nda
hukuka iygunlUk irülmemi ştir.
Yönetmeliğ in 11. maddesinin üçüncü fıkras ı nda yeralan "... acil durum halleri ile
ibaresi yönünden;
Yönetmeliğ in 11. maddesinin dördüncü f ı krası nda, "İ lgili mevzuat ın ve yargı
kararları n ı n öngördüğ ü durumlar haricinde, ancak acil yard ı m çağrı ları kapsam ı nda
abonenin/kullan ıcı in, ın r ızası aranmaks ızı n konum verisi ve ilgili ki şilerin kimlik bilgileri
iş lenebilir." düzenlemesine yer verilmi ş ken, maddede yap ılan değiş iklik sonras ı nda bu
düzenlemenin karşıl ığı olarak ayn ı maddenin üçüncü f ı krası nda, "İlgili mevzuatın ve yarg ı
kararları n ı n öngördüğ ü durumlar haricinde, ancak afet ve acil durum halleri ile acil yard ım
çağrı ları kapsam ı nda abonenin/kullan ıcın ı n rızası aranmaksızı n konum venisi ve ilgili ki şilerin
kimlik bilgileri iş lenebilir? düzenlemesi yer alm ıştı r.
Yönetmeliğ in 3. maddesinde, konum verisinin, kamuya aç ık elektronik haberle şme
hizmeti kullan ıcısı na ait bir cihaz ı n coğ rafi konumunu belirleyen ve elektronik haberle şme
ş ebekesinde veya elektronik haberleşme hizmeti aracı l ığıyla iş lenen belirli veriyi ifade edeceği
belirtilmi ştir.
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Düzenlemenin ilk halinde mevzuat ı n öngördü ğ ü haller ve yarg ı
kararları d ışı nda
sadece acil yard ı m çağ rı ları kapsam ı nda abonenin/kullan ı cı n ı
n rızas ı aranmaks ı zı n konum
verisi ve ilgili ki ş ilerin kimlik bilgilerinin i şlenebileceğ
i belirtilmi ş ken, yap ı lan de ğ işiklik
sonras ı nda afet ve acil durum hallerinde de abonenin/kullan ı ı n ı
c n r ızas ı aranmaks ızı n kanuni
verisi ve ilgili ki ş ilerin kimlik bilgilerinin i ş lenebileceğ
i öngörülmü ştür.
Yönetmeli ğ in 3. maddesinde, acil yard ı m çağrı ları n ı rı
, ulusal ve uluslararas ı
düzenlernelerde kabul görmü ş yang ı n, sa ğ lı k, do ğ
al afetler ve güvenlik gibi acil durumlarla ilgili
olarak itfaiye, polis, jandarma, sa ğl ı k ve benzeri kurulu şlara yard ı m talebiyle yap
ı lan ça ğ rı ları
ifade edece ğ i belirtilmiş , tan ı mları içeren 3 maddede veya Yonetmel
ığı n diğ er maddeJertndaJ
"acı l durum hallen"nden neyin anla şı lmas ı gerektiğ ine ili
ş kin herhangi b ı r duzenleMye yer
everilmediğ i gibi, bu kavram ı n içeriğ inin nas ı l doldurulacağı
na iliş kin olarak herhan9 ı bı r
mevzuata at ıf da yap ı lmam ıştı r.
Anayasa'n ı rı 2 maddesinde ifadesini bulan hukuk devleti ı lkesı nı
n unsurları ndan biri de
hukuki bel ırl ı lı k ı lkesıd ı r. Hukuki bel ı rlılı k ilkesi, hukuk duzen ıyle
ı l ış kı içindeki ki şilere devlet
gücü tarafı ndan yap ı lacak uygulamaları önceden görme imkan ı
sunacak düzeyde aç ı k,
anlaşı l ı r, eriş ilebilir, devaml ı , düzenli, tutarl ı ve geleceğ
e yönelik yasal düzenlemelerin
yürürlükte olduğ u bir hukuk sistemini hedefleyen, kamusal gücün kullan
ı m ı n ı hukuk kuralları na
bağ layarak öngörülebili ıjiğ i sağ lamaya hizmet eden bir ilkedir. Bu ilke gere
ğ ince bireylerin
kendilerine uygulanacak kurallar ı n içeriğ ini ve bu kurallar ı n kapsam ı n ı
önceden bilmesi
gerekmektedir. Bu durum, hukuk devletinin bir di ğ er unsuru olan hukuki güvenlik ilkesiyle de
yak ı ndan ilgilidiriHukuki güvenlik ilkesinin amaçlar ı ndan biri de hukuk normiar
ı n ı n öngörülebilir
olmas ı d ı r.
• • Yap ı ln bu de ğerlendirme kapsam ı nda iptali istenilen düzenleme irdelendi ğ inde, "acil
durunü3 ailri'!ndn neyin anla şı lmas ı gerektiğ ine ili ş kin herhangi bir düzenlemeye maddede yer
verilmdiğ i gibi,., bu kavram ı n içeriğ inin nas ı l doldurulacağı na iliş
kin olarak herhangi bir
mevzuata atı f di yap ı lmad ığı görüldüğ ünden, bu düzenleme öngörülebilirlikten uzak, subjektif
değerindirmelerö aç ı k ve uygulamada farkl ı ş ekillerde uygulanmaya müsait oldu ğ undan,
hukuki güvenlik ve hukuki belirlilik ilkelerini sa ğ lamaktan uzak olan düzenlemede hukuka
uygunluk bulunniamaktacl ı r.
Her ne kadar savunma dilekçesinde, bu düzenlemenin Ba şbakanl ığı n ilgili mevzuatı
uyarı nca acil durum ve afet bölgesi ilan edilen yerlerde ve sadece acil durum süresince
uygulanabileceğ i ifade edilmekte ise de, Yönetmelikte bu hususa ili ş kin herhangi bir düzenleme
olmad ığı dikkate al ı nd ığı nda, dayal ı idarenin savunma dilekçesinde belirtti ğ i bu husus dava
konusu düzenlemenin hukuka ayk ı rı l ığı n ı ortadan kald ı racak nitelikte görülmemi ştir.
Yönetmeliğ in 11. maddesinin birinci fıkras ın ı n son cümlesinde yer alan "... geçici
olarak..." ibaresi ile 25. maddesinin birinci f ı kras ın ı n (a) bendi yönünden;
Yönetmeliğ in 11. maddesinin birinci f ı kras ı nda, "i ş letmeciler, abonelerin/kullan ı cı ları n
konum verisini ancak katma de ğ erli elektronik haberle şme hizmetlerinin sunumu halinde
4
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abonelerin/kullan ıcı ları n rızas ı n ı alarak bu hizmetlerin sunumu için gerekli olan ölçü ve sürede
ya da anonim hale getirmek suretiyle i şleyebilir." düzenlemesi yer almaktayken, maddede
yapı lan değişiklik sonrasında fı kra, "Katma değerli elektronik haberle şme hizmetleri sunmak
amacıyla ihtiyaç duyulan ve trafik verisi niteliğinde olmayan konum verilen, anonim hale
getirilerek veya ilgili abonelerin/kullan ıcı ları n işlenecek konum verilen, işleme amac ı ve süresi
hakkı nda bilgilendirilmelerinden sonra r ızalarını n al ı nmas ı kayd ıyla, al ı nan rızaya uygun olarak
sadece katma değerli elektronik haberle şme hizmetlerinin gerektirdi ği ölçü ve sürede işlenebilir.
işletmeciler trafik verisi niteli ğinde olmayan konum verilerinin işlenmesinde abone/kullan ıcı lara
geçici olarak bu verilerin i şlenmesini reddetme imkn ı sağlar.« şeklinde düzenlenmiştir.
11.07.2013 tarih ve 28704 say ıl ı Resm? Gazete'de yay ımlanan yönetmelikle dava
konusu Yönetmeliğin 4. maddesine, Kişisel veriler yurt d ışı na çıkarı lamaz? şeklindeki ikinci
fıkra eklenmi ş, 25. maddesinin birinci f ıkrası n ın (a) bendinde ise, bu düzenlemenin 01101/2014
tarihinde yürürlü ğe gireceği belirtilmi ştir.
2577 sayı l ı idari Yarg ı lama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkras ı nda, Dan ıştay
veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanmas ı halinde telafisi güç veya imkdns ız
zararların doğmas ı ve idari işlemin aç ıkça hukuka aykı rı olması şartları n ı n birlikte
gerçekleşmesi durumunda, da yal ı idarenin savunmas ı alınd ı ktan veya savunma süresi
geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmas ı na karar verebileceği kural ı yer
alm ıştı r.
Dava konusu Yönetmelik de ğişikliğinin bu düzenlemeleri yönünden yukarıda an ı lan
şartların gerçekleşmediği anlaşı ld ığı ndan yürütmenin durdurulmas ı isteminin reddi
gerekmektedir.
Açiklanaii edenlerle, Elektronik Haberle şme Sektöründe Ki şisel Verilerin işlenmesi ve
Gizliliğinin KorımMası Hakkı nda Yönetmelik'in 11.07.2013 tarih ve 28704 sayılı Resm?
Gazete'dé 9 ıırla şan "Elektronik Haberle şme Sektöründe Kiş isel Verilerin i şlenmesi ve
Gizliliğinih Korunmas ı Hakkı nda Yönetmelik'te De ğişiklik Yap ı lması na ilişkin Yönetmelik ile
değ iştirilen 6. maddesinin birinci f ı krası nda yer alan "... Kurum taraf ı ndan gerekli görülmesi
halinde .." ibaresi ile 11:maddesinin üçüncü f ı krası nda yer alan "... acil durum halleri ile
ibaresi yönünden 2b77 sayı l ı Idari Yarg ı lama Usulü Kanunu'nun 27. maddesindeki ko şulların
birlikte oluştuğu anaşıld ığı ndan bu düzenlemelerin yürütmesinin dava sonuçlan ı ncaya kadar
durdurulmas ı na; dava konusu diğ er maddeler yönünden yürütmenin durdurulmas ı isteminin
reddine, bu karar ın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Dan ıştay idari Dava
Daireleri Kurulu'na itiraz yolu aç ı k olmak üzere, 17.03.2014 tarihinde oybirli ğiyle karar verildi.
Başkan
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ÖZGÜR

Üye
Taci
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Üye
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