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Başvuruda Bulunan : Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) 

   Mustafa Kemal Mh. 2146.Sk. No:14/22 06510 Çankaya/ANKARA 

Başvuru Konusu : 4 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 4 Haziran 2021 

tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Elektronik Haberleşme 

Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına 

İlişkin Yönetmelik’in yürürlülük tarihinin 01.01.2021 olarak 

belirlenmesi istemini içerir başvurudur. 

1. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (“TELKODER”), Türkiye’de, 5809 sayılı 

Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca elektronik haberleşme sektöründe tam rekabet ve 

serbestleşmenin gelişmesine doğrudan katkıda bulunmak, sektörde faaliyet yürüten işletmeciler 

arasında yakın dayanışma ve işbirliği oluşturarak hizmet kalitesi ve verimliliğini yükseltmek, 

sektörde yer alan şirketlerin güçlenerek dünyaya açılmaları ve dış pazarda rekabet edebilmelerini 

sağlamak amacıyla, işletmeci şirketler tarafından 26 Haziran 2002 tarihinde kurulmuş bir dernektir. 

2. 5809 sayılı Kanun’un 51.maddesi uyarınca hazırlanan ve TELKODER tarafından da görüş 

sunulan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin 

Korunmasına İlişkin Yönetmelik, yayım tarihini izleyen altı ay sonra yürürlüğe girmek üzere 4 

Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

3. Anılan Yönetmelik’in “mevcut rızaların durumu” başlıklı geçici 1.maddesinin (2) nolu 

fıkrasında, 

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce rızaları alınarak verileri işlenen 

tarafların abonelikleri sona ermesine rağmen açık rızaları olmaksızın verilerinin işlenmeye 

devam etmesi durumunda bu işlem, ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler saklı kalmak 

kaydıyla, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde durdurulur. 
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hükmü bulunmaktadır.  

4. Kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin açık rızasını gerektiren hallerle sınırlı olmak üzere 

getirilen bu düzenlemenin, gerek ticari elektronik iletilerle (İYS) ilgili gerekse de 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu uygulamasıyla çakışan/çakışma olasılığı içeren kısımlarının 

bulunması ve özellikle de uygulamada 5809 sayılı Kanun uyarınca, Kurum’dan alınan 

yetkilendirmeler ile elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmeciler açısından ciddi riskler 

doğuracak niteliktedir.  

5. Yönetmelik hükümlerinde düşülen tereddütlerin giderilebilmesi için, TELKODER tarafından 

Kurum’a başvuru yapılarak, TELKODER üyesi işletmeciler ile Kurum yetkililerinin katılımı ile 

gerektiğinde zoom veya Kurum tarafından tercih edilecek bir online görüşme platformu üzerinden, 

toplantı düzenlenmesi isteminde bulunulmuşsa da bugüne kadar tarafımıza olumlu bir geri dönüş 

yapılmamıştır.  

6. TELKODER üyesi işletmeciler, anılan Yönetmelik hükümlerinin yaşama geçirilmesi konusunda 

teknik ve idari çalışmalar yapmakta olup, Kurum tarafından somut uygulamaya yönelik bir 

bilgilendirme de yapılmadığından, anılan çalışmaların Yönetmelik’in yürürlülük tarihi olarak 

belirlenen 04.06.2021 tarihi itibariyle bitirilmesi mümkün görünmemektedir.  

7. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, uzaktan çalışmanın giderek yaygınlaşması ve 

işletmecilerin birimleri arasındaki iletişimin eskisi gibi sürdürülmesi mümkün olamadığından, yeni 

süreçlerin teknik ve idari tasarımının yapılması öngörülenden daha uzun zaman alabilmektedir. Bu 

husus gözetilerek, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin 

Korunmasına İlişkin Yönetmelik’in yürürlülük tarihinin 01.01.2021 olarak belirlenmesi için 

gereğini saygıyla müvekkil Dernek adına talep ederiz.  
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