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DAVACI : Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
  (TELKODER)

VEKİLİ : Av. Gökhan CANDOĞAN
                                                         [16727-27377-14444] Uets

Bestekâr Sok., No:61/B-3  
                                                         Kavaklıdere / ANKARA

  
DAVALI : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

  Eskişehir Yolu, 10. km., No:276  
                                                         Çankaya/ANKARA

  [35540-00457-80670] Uets
VEKİLLERİ : Av. Aynur YAMAN IŞIK, 

  Av. Hüsnüye AKDOĞAN GÖRMEZ - Aynı adreste

DAVANIN KONUSU :
 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun (Kurul) sabit telefon işletmecilerinin trafiklerine 

ilişkin 18/07/2013 tarih ve 2013/DK-TİB/401 sayılı kararının 1., 2., 3. ve 5. maddelerinin iptali 
istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI :
Temel hak ve özgürlüklere ilişkin sınırlamaların kanunla yapılması gerektiği, 

düzenleyici işlem ile sınırlama getirilemeyeceği, dava konusu Kurul kararıyla işletmecilerin tüm 
ses trafiklerinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı binasına özel hatlarla teslim edilmesinin 
öngörüldüğü, bu durumun mahkeme kararı olmaksızın dinleme yapılmasına imkân tanıdığı, 
tüm trafik bilgisinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı binasına fiziki olarak getirilmesi 
isteğinin makûl olmadığı, haberleşme özgürlüğü ve özel hayatın gizliliğinin ihlâl edildiği, son 
kullanıcıların bu durumu öğrendikleri anda aboneliklerini iptal ettirecekleri, dava konusu Kurul 
kararıyla getirilen yükümlülüklerin ciddi boyutlarda ilk kurulum maliyeti getirdiği, malî 
yükümlülüklerin bununla da sınırlı kalmadığı, işletmecilerin her yıl ciddi bir maliyete katlanmak 
zorunda kalacağı, ölçülülük ilkesinin ihlâl edildiği ileri sürülmektedir.

DAVALININ SAVUNMASI :
Dava konusu Kurul kararı ile sabit telefon hizmeti işletmecilerinin tüm trafik verilerinin 

değil, sadece mahkeme kararıyla ve mahkeme kararında belirtilen gerekçeler ile sınırlı olarak 
trafik verilerinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na teslim edilmesi hususunun 
düzenlendiği, tüm trafik bilgisinin izlenmesi amacıyla bu düzenlemenin yapıldığı, işletmecilerin 
zaten mevzuat gereği kurmak zorunda oldukları altyapılara ilişkin teknik hususların 
düzenlendiği, haberleşme özgürlüğü ve özel hayatın gizliliğinin ihlâl edilmediği,  ölçülülük 
ilkesine aykırı davranılmadığı savunulmaktadır.
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DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ RAMAZAN DEMİREL'İN DÜŞÜNCESİ : 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun sabit telefon işletmecilerinin trafiklerine ilişkin 

18/07/2013 tarih ve 2013/DK-TİB/401 sayılı kararının 1. maddesi, 2. maddesinde yer alan, 
"...tüm trafiğin Kurul tarafından belirlenen lokasyonlara IP (Internet Protocol) protokolü 
üzerinden noktadan noktaya özel hatlar ile teslim edilmesi..."  ve 3. maddesinde yer alan 
trafiğin Kurul tarafından belirlenen lokasyonlara IP (Internet Protocol) protokolü üzerinden 
noktadan noktaya özel hatlar ile teslim edilmemesi durumunda idarî para cezası 
uygulanacağına ilişkin düzenlemelerin iptaline; anılan Kurul kararının 5. maddesi ile 2. ve 3. 
maddelerinin diğer kısımları açısından ise davanın reddine karar verilmesi gerektiği 
düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI MEHMET KARAOĞLU'NUN DÜŞÜNCESİ : 
Dava, sabit telefon işletmecilerinin trafiklerine ilişkin olarak alınan  18.07.2013 tarih ve 

2013/DK-TİB/401 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararının 1., 2., 3. ve 5. 
maddelerinin iptali istemiyle açılmıştır.

Davalı idarenin usule yönelik iddiaları yerinde görülmemiştir.
Anayasa'nın "Haberleşme Hürriyeti" başlıklı 22. maddesinde, "Herkes, haberleşme 

hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
    Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel 

ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya 
birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı 
olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri 
bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı 
yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde 
açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.

 İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir." hükmü yer 
almıştır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda 
alınması" başlıklı 135. maddesinin birinci fıkrasında, bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve 
kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil 
elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla 
iletişiminin tespit edilebileceği, dinlenebileceği, kayda alınabileceği ve sinyal bilgilerinin 
değerlendirilebileceği, Cumhuriyet savcısının kararını derhâl hâkimin onayına sunacağı ve 
hâkimin, kararını en geç yirmidört saat içinde vereceği, sürenin dolması veya hâkim tarafından 
aksine karar verilmesi halinde tedbirin Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılacağı; 
üçüncü fıkrasında, birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında 
tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim 
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bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresinin belirtileceği, tedbir 
kararının en çok üç ay için verilebileceği, bu sürenin, bir defa daha uzatılabileceği, ancak, 
örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkimin bir 
aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebileceği; altıncı 
fıkrasında, bu madde kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin 
değerlendirilmesine ilişkin hükümlerin ancak fıkrada sayılan suçlarla ilgili olarak 
uygulanabileceği; yedinci fıkrasında ise, bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç 
kimsenin, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemeyeceği ve kayda 
alamayacağı belirtilmiştir.

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun Ek 7. maddesinin birinci fıkrasında, 
polisin Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel 
güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri alacağı, emniyet ve asayişi sağlamak üzere, 
ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunacağı, bu amaçla bilgi toplayacağı, 
değerlendireceği, yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaştıracağı, Devletin diğer istihbarat 
kuruluşlarıyla işbirliği yapacağı; 5397 sayılı Kanun ile eklenen ikinci fıkrasında, birinci fıkrada 
belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak, 5271 sayılı Kanun'un, casusluk suçları 
hariç, 250. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin 
önlenmesi amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel 
Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan 
iletişimin tespit edilebileceği, dinlenebileceği, sinyal bilgilerinin değerlendirilebileceği, kayda 
alınabileceği, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emrin, yirmidört saat içinde 
yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulacağı, hâkimin, kararını en geç yirmidört saat içinde 
vereceği, sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbirin derhal 
kaldırılacağı, bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtların en geç on gün içinde yok edileceği, 
durumun bir tutanakla tespit olunacağı ve bu tutanağın denetimde ibraz edilmek üzere 
muhafaza edileceği; onuncu fıkrasında, bu maddede belirtilen telekomünikasyon yoluyla 
yapılan iletişime ilişkin işlemler ile 5271 sayılı Kanunun 135. maddesi kapsamında yapılacak 
dinlemelerin, Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde, Kurum başkanına doğrudan bağlı 
"Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı" adıyla kurulan tek bir merkezden yürütüleceği, 
oluşturulan bu Başkanlığın bir başkan ile daire başkanlıklarından oluşacağı, bu Başkanlıkta 
Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili 
birimlerinden birer temsilci bulundurulacağı, verilen görevleri yerine getirmek üzere yeteri kadar 
da personel istihdam edileceği, Ulaştırma Bakanlığı'nın bu merkezle ilgili altyapıyı hazırlamakla 
yükümlü olacağı kuralları yer almıştır.

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 5397 sayılı Kanun ile 
eklenen Ek 5. maddesinde ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat 
Teşkilatı Kanunu'nun 6. maddesine 5397 sayılı Kanun ile eklenen fıkralar ile, 2559 sayılı 
Kanun'un yukarıda aktarılan hükümleri doğrultusunda telekomünikasyon yoluyla yapılan 
iletişimin tespit edilebileceği, dinlenebileceği, sinyal bilgilerinin değerlendirilebileceği ve kayda 



            T.C.
   D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas   No : 2013/2910
Karar  No : 2019/4233 

  
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  H1FBzzW - 0R1jBzy - Gp8HNOo - +KyAXo=  ile erişebilirsiniz.

alınabileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve bu işlemlerin Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı bünyesinde yapılacağı belirtilmiştir.

10.11.2005 tarih ve 25989 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telekomünikasyon 
Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda 
Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik'in "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinde, "İletişimin dinlenmesi ve 
kayda alınması: Telekomünikasyon yoluyla gerçekleştirilmekte olan konuşmalar ile diğer her 
türlü iletişimin uygun teknik araçlarla dinlenmesi ve kayda alınmasına yönelik işlemleri", 
"İletişimin tespiti: İletişimin içeriğine müdahale etmeden iletişim araçlarının diğer iletişim 
araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit 
edilmesine yönelik işlemleri", "Sinyal bilgisi: Bir şebekede haberleşmenin iletimi veya 
faturalama amacıyla işlenen her türlü veriyi" ifade edeceği belirtilmiş; "Karar veya yazılı emrin 
uygulanması" başlıklı 10. maddesinde ise, hâkim kararları ve yazılı emirlerin işletmecilere 
gönderilmeyeceği, kararlar ve yazılı emirler ile bunların içeriğinin Başkanlığın belirleyeceği 
şekilde elektronik ortamda ilgili kurumlar tarafından Başkanlığa gönderileceği, kararlar ile 
yapılan inceleme sonucunda bu Yönetmeliğe uygun olduğu tespit edilen yazılı emirlerin, ilgili 
kurum görevlilerince Başkanlığın koordine ve nezaretinde yerine getirileceği kuralına yer 
verilmiştir.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 12. maddesinin beşinci fıkrasında, 
işletmecilerin, elektronik haberleşme sistemleri üzerinden millî güvenlikle ve 5397 ve 5651 
sayılı Kanunlar ve ilgili diğer kanunlarda getirilen düzenlemelerle ilgili taleplerin karşılanmasına 
yönelik teknik altyapıyı, elektronik haberleşme sistemini hizmete sunmadan önce kurmakla 
yükümlü oldukları, halen elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin de söz konusu 
teknik altyapıyı, Kurum tarafından belirlenecek süre içerisinde aynı şartlarla ve tüm harcamaları 
kendilerine ait olmak üzere kurmakla yükümlü oldukları kurala bağlanmıştır.

28.05.2009 tarih 27241 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberleşme 
Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin 12. maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde, 
işletmecilerin, elektronik haberleşme sistemleri üzerinden millî güvenlikle, 5397 ve 5651 sayılı 
Kanunlar ve ilgili diğer kanunlarda getirilen düzenlemelerle ilgili taleplerin karşılanmasına 
yönelik teknik altyapıyı, elektronik haberleşme sistemini hizmete sunmadan önce Kurumca 
belirlenecek usul, esas ve standartlarda, tüm harcamaları kendine ait olmak üzere kurmak ve 
güncellemekle yükümlü oldukları, halen elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin de, 
söz konusu teknik altyapıyı, Kurum tarafından belirlenecek usul, esas ve standartlarda, tüm 
harcamaları kendilerine ait olmak üzere kurmak ve güncellemekle yükümlü oldukları, 5397 ve 
5651 sayılı Kanunlar ve ilgili diğer kanunlarda getirilen düzenlemelerle ilgili olarak, tüm 
harcamaları kendilerine ait olmak üzere, ilgili mevzuat gereği verilmesi gereken bilgi, belge ve 
veriyi kurum tarafından belirlenecek usul, esas ve standartlarda eksiksiz ve zamanında 
kanunen yetkili mercie teslim etmekle, her türlü sistemin işletilmesi bakımından, altyapı 
kullanımının sağlanması ile söz konusu sistemlerin çalışır vaziyette tutulması için gerekli 
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donanım, yazılım, bakım, onarım, teknik destek gibi gerekli tedbiri almakla ve bunları etkileyen 
donanım, yazılım, altyapı ve şebekeye ilişkin değişiklikleri Kurum onayını alarak yapmakla 
yükümlü oldukları kuralları yer almıştır.

Dava konusu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararında; "5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine, 6. maddesinin birinci 
fıkrasının (s) ve (ş) bentlerine, 12. maddesinin beşinci fıkrasına, Elektronik Haberleşme 
Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin 19. maddesinin birinci fıkrasının (a), (p), (u) ile 
(ü) bentlerine, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para 
Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik'in 6., 12. ve 19. maddelerine ve 
22.08.2012 tarihli ve 2012/DK-59/406 sayılı Kurul kararına istinaden;

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 5397 sayılı Kanun kapsamında hizmet 
verdiği ilgili kolluk ve güvenlik birimleri tarafından uzun süredir ısrarla talep edilen STH 
işletmecilerine ait tüm yurt dışı giriş ve çıkış trafiklerinin yönlendirilmesi ve takip altına 
alınmasının önemi, son yaşanan Hatay'ın  Reyhanlı ilçesindeki patlamayla da tekrar gündeme 
gelmiş, STH işletmecileri üzerinden geçen trafiğin alınamamasından dolayı istihbarat 
zaafiyetlerinin yaşanmaması için gerekli önlemlerin derhal alınması Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı'ndan talep edilmiş olup, bu kapsamda ilgili taleplerin karşılanması amacıyla;

1- Sabit telefon hizmeti işletmecileri tarafından ilgili mevzuat uyarınca 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın faliyetleri gereği; her bir STH işletmecisinin tüm POP 
noktalarına ait trafiğini Başkanlık Ankara lokasyonuna IP (Internet Protocol) protokolü 
üzerinden noktadan noktaya özel hatlar ile teslim etmesi, 

2- Mevcut STH işletmecileri tarafından, ilgili mevzuat uyarınca Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı'nın faaliyetleri gereği kurulması gereken altyapıların kurulması ile tüm 
trafiğin, Kurul tarafından belirlenen lokasyonlara IP (Internet Protocol) protokolü üzerinden 
noktadan noktaya özel hatlar ile teslim edilmesi işleminin işbu Kurul kararı tarihinden itibaren 
Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmesi, 

3- Mevcut STH işletmecileri tarafından, ilgili mevzuat uyarınca Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı'nın faaliyetleri gereği kurulması gereken altyapılar ile trafiğin Kurul 
tarafından belirlenen lokasyonlara IP (Internet Protocol) protokolü üzerinden noktadan noktaya 
özel hatlar ile teslim edilmemesi halinde idarî para cezası uygulanacağı, buna rağmen gerekli 
altyapıyı kurmayanların yetkilendirmelerinin iptal edileceği yönünde işletmecilerinin 
bilgilendirilmesi, 

4- Bahse konu 22.08.2012 tarih ve 2012/DK-59/406 sayılı Kurul kararının üçüncü 
maddesi (j) bendinin "Yetkilendirilmiş her işletmeci sistemleri nerede olursa olsun, 5397 ve 
5651 sayılı Kanunlar ve diğer kanunlarda getirilen düzenlemeler ile ilgili taleplerin karşılanması 
için gerekli olan her türlü işlem için gerekli olan donanım, sunucu, ağ, güvenlik cihazları vb. 
sistem bileşenlerinin işletmeci tarafından temin edilmesi ve gerekli hat/hatları başka bir 
işletmeciyle ortak kullanabilmesi" şeklinde değiştirilmesi, 
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5- STH işletmecilerine gönderilen Kurum yazılarının, işletmeci tarafından Kuruma 
bildirilen resmi adrese ulaşmaması halinin devamı durumunda yetkilendirmelerinin iptaline 
ilişkin Yetkilendirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde bir düzenleme çalışmasının 
yürütülmesi" hususlarına yer verilmiştir.

Dava konusu Kurul kararının 1. maddesi ve 2. maddesinde yer alan "... tüm trafiğin 
Kurul tarafından belirlenen lokasyonlara IP (Internet Protocol) protokolü üzerinden noktadan 
noktaya özel hatlar ile teslim edilmesi..." ifadesi ile, sabit telefon hatları üzerinde gerçekleşen 
tüm trafiğin, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na teslim edilmesi ile tüm trafiğe ilişkin 
iletişimin hâkim kararı olmaksızın tespitinin sağlandığı, dinlenilmesi ve kayda alınmasının da 
mümkün hale getirildiği , Kurul kararının 1. maddesi ile 2. maddesinde yer alan "...tüm trafiğin 
Kurul tarafından belirlenen lokasyonlara IP (Internet Protocol) protokolü üzerinden noktadan 
noktaya özel hatlar ile teslim edilmesi..." ifadesinin, Anayasanın 22. maddesi ve yukarıda 
aktarılan kanun maddelerinde yer alan haberleşmenin gizliliği ilkesine aykırı olduğu, kanun 
hükümlerini aşar nitelikte düzenlemeler içerdiği anlaşılmaktadır.

Dava konusu Kurul kararının 3. maddesinde yer alan ve trafiğin Kurul tarafından 
belirlenen lokasyonlara IP (Internet Protocol) protokolü üzerinden noktadan noktaya özel hatlar 
ile teslim edilmemesi durumunda idarî para cezası uygulanacağına ilişkin kuralda da hukuka 
uyarlık görülmemiştir.

Dava konusu Kurul kararının 5. maddesi ile 2. ve 3.maddelerinin diğer kısımlarında ise 
anılan Kanun hükümlerine ve hukuka aykırılık saptanmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu Kurul kararının 1.maddesinin, 2. maddesinde yer 
alan "...tüm trafiğin Kurul tarafından belirlenen lokasyonlara IP (Internet Protocol) protokolü 
üzerinden noktadan noktaya özel hatlar ile teslim edilmesi..."düzenlemesi ile 3. maddesinde yer 
alan, trafiğin Kurul tarafından belirlenen lokasyonlara IP (Internet Protocol) protokolü üzerinden 
noktadan noktaya özel hatlar ile teslim edilmemesi durumunda idarî para cezası 
uygulanacağına ilişkin düzenlemenin iptaline, diğer kısımlara yönelik davanın ise reddine karar 
verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları 
dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ :
 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun (Kurul) sabit telefon işletmecilerinin trafiklerine 

ilişkin 18/07/2013 tarih ve 2013/DK-TİB/401 sayılı kararının 1., 2., 3. ve 5. maddelerinin iptali 
istenilmektedir.
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İNCELEME VE GEREKÇE:
İLGİLİ MEVZUAT:
Anayasa'nın "Haberleşme Hürriyeti" başlıklı 22. maddesinde, "Herkes, haberleşme 

hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
    Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel 

ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya 
birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı 
olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri 
bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı 
yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde 
açıklar; aksi hâlde, karar kendiliğinden kalkar.

    İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir."  kuralı yer 
almaktadır.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun "Kurumun görev ve yetkileri" başlıklı 6. 
maddesinde, "(g) Elektronik haberleşmeyle ilgili olarak Bakanlığın strateji ve politikalarını 
dikkate alarak, yetkilendirme, tarifeler, erişim, geçiş hakkı, numaralandırma, spektrum yönetimi, 
telsiz cihaz ve sistemlerini kurma ve kullanma izni verilmesi, spektrumun izlenmesi ve denetimi, 
piyasa gözetimi ve denetimi de dâhil gerekli düzenlemeler ile denetlemeleri yapmak, ı) 
Elektronik haberleşmeyle ilgili olarak, işletmeciler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve 
tüzel kişilerden ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi almak ve gerekli kayıtları tutmak, 
Bakanlık tarafından elektronik haberleşme sektörüne yönelik strateji ve politikaların 
belirlenmesinde ihtiyaç duyulanları, talebi üzerine Bakanlığa iletmek,  l) Yürütülecek elektronik 
haberleşme hizmetleri, şebeke ve/veya alt yapısı ile ilgili yapılacak yetkilendirmelere ilişkin 
hüküm ve şartları belirlemek, uygulanmasını ve yetkilendirmeye uygunluğu denetlemek, bu 
hususta gereken iş ve işlemleri yürütmek ve mevzuatın öngördüğü tedbirleri almak. s) 
Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösterenlerin mevzuata uymasını denetlemek 
ve/veya denetlettirmek, konu ile ilgili usul ve esasları belirlemek, aykırılık hâlinde mevzuatın 
öngördüğü işlemleri yapmak ve yaptırımları uygulamak. ş) Elektronik haberleşme sektörüne 
yönelik olarak, milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi 
amacıyla mevzuatın öngördüğü tedbirleri almak. y) Bu Kanunla verilen görevlere ilişkin 
yönetmelik, tebliğ ve diğer ikincil düzenlemeleri çıkarmak" Kurum'un görev ve yetkileri arasında 
sayılmıştır.

5809 sayılı Kanun'un 12. maddesinin beşinci fıkrasında, işletmecilerin, elektronik 
haberleşme sistemleri üzerinden millî güvenlikle ve 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar ve ilgili diğer 
kanunlarda getirilen düzenlemelerle ilgili taleplerin karşılanmasına yönelik teknik altyapıyı, 
elektronik haberleşme sistemini hizmete sunmadan önce kurmakla yükümlü oldukları, hâlen 
elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin de söz konusu teknik altyapıyı, Kurum 
tarafından belirlenecek süre içerisinde aynı şartlarla ve tüm harcamaları kendilerine ait olmak 
üzere kurmakla yükümlü oldukları kurala bağlanmıştır.



            T.C.
   D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas   No : 2013/2910
Karar  No : 2019/4233 

  
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  H1FBzzW - 0R1jBzy - Gp8HNOo - +KyAXo=  ile erişebilirsiniz.

Aynı Kanun'un 60. maddesinin 1. fıkrasında, "Kurum; mevzuata, kullanım hakkı ve 
diğer yetkilendirme şartlarına uyulmasını izleme ve denetlemeye, aykırılık hâlinde işletmecilere 
bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne kadar idari para cezası uygulamaya, 
milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve kanunlarla getirilen 
hükümlerin uygulanması amaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde tesisleri tazminat 
karşılığında devralmaya, belirlediği süre içerisinde yetkilendirme ücretinin ödenmemesi ya da 
ağır kusur hâlinde verdiği yetkilendirmeyi iptal etmeye yetkilidir." kuralı yer almıştır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun işlem tarihinde yürürlükte bulunan 
"İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması" başlıklı 135. maddesinin birinci fıkrasında, bir 
suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe 
sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, 
hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli 
veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespit edilebileceği, dinlenebileceği, kayda 
alınabileceği ve sinyal bilgilerinin değerlendirilebileceği, Cumhuriyet savcısının kararını derhâl 
hâkimin onayına sunacağı ve hâkimin, kararını en geç yirmidört saat içinde vereceği, sürenin 
dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde tedbirin Cumhuriyet savcısı 
tarafından derhâl kaldırılacağı; üçüncü fıkrasında, birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, 
yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon 
numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve 
süresinin belirtileceği, tedbir kararının en çok üç ay için verilebileceği, bu sürenin bir defa daha 
uzatılabileceği, ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli 
görülmesi hâlinde, hâkimin bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar 
uzatılmasına karar verebileceği; altıncı fıkrasında, bu madde kapsamında dinleme, kayda alma 
ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümlerin ancak fıkrada sayılan suçlarla ilgili 
olarak uygulanabileceği; yedinci fıkrasında ise, bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında 
hiç kimsenin, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemeyeceği ve kayda 
alamayacağı kurallarına yer verilmiştir.

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun işlem tarihinde yürürlükte bulunan Ek 
7. maddesinin birinci fıkrasında, polisin Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, 
Anayasa düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri alacağı, emniyet ve 
asayişi sağlamak üzere, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunacağı, bu amaçla bilgi 
toplayacağı, değerlendireceği, yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaştıracağı, Devletin 
diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapacağı; 5397 sayılı Kanun ile eklenen ikinci fıkrasında, 
birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak, 5271 sayılı Kanun'un, 
casusluk suçları hariç, 250. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı 
suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan 
hâllerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı emriyle, 
telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespit edilebileceği, dinlenebileceği, sinyal bilgileri 
değerlendirilebileceği, kayda alınabileceği, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde verilen 
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yazılı emrin, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulacağı, hâkimin, 
kararını en geç yirmidört saat içinde vereceği, sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine 
karar verilmesi hâlinde tedbirin derhâl kaldırılacağı, bu hâlde dinlemenin içeriğine ilişkin 
kayıtların en geç on gün içinde yok edileceği, durumun bir tutanakla tespit olunacağı ve bu 
tutanağın denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edileceği; onuncu fıkrasında, bu maddede 
belirtilen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişime ilişkin işlemler ile 5271 sayılı Kanunun 135. 
maddesi kapsamında yapılacak dinlemelerin, Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde, Kurum 
başkanına doğrudan bağlı "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı" adıyla kurulan tek bir 
merkezden yürütüleceği, oluşturulan bu Başkanlığın bir başkan ile daire başkanlıklarından 
oluşacağı, bu Başkanlıkta Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma 
Genel Komutanlığının ilgili birimlerinden birer temsilci bulundurulacağı, verilen görevleri yerine 
getirmek üzere yeteri kadar da personel istihdam edileceği, Ulaştırma Bakanlığı'nın bu 
merkezle ilgili altyapıyı hazırlamakla yükümlü olacağı kuralları yer almıştır.

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun işlem tarihinde 
yürürlükte bulunan ve 5397 sayılı Kanun ile eklenen  Ek 5. maddesinde ve 2937 sayılı Devlet 
İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 6. maddesine 5397 sayılı Kanun ile 
eklenen fıkralar ile, 2559 sayılı Kanun'un yukarıda aktarılan hükümleri doğrultusunda 
telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespit edilebileceği, dinlenebileceği, sinyal 
bilgilerinin değerlendirilebileceği ve kayda alınabileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve bu 
işlemlerin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bünyesinde yapılacağı belirtilmiştir.

10/11/2005 tarih ve 25989 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telekomünikasyon 
Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda 
Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik'in işlem tarihinde yürürlükte bulunan "Tanımlar" başlıklı 3. 
maddesinde, "İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması: Telekomünikasyon yoluyla 
gerçekleştirilmekte olan konuşmalar ile diğer her türlü iletişimin uygun teknik araçlarla 
dinlenmesi ve kayda alınmasına yönelik işlemleri", "İletişimin tespiti: İletişimin içeriğine 
müdahale etmeden iletişim araçlarının diğer iletişim araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama, 
aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik işlemleri", "Sinyal bilgisi: Bir 
şebekede haberleşmenin iletimi veya faturalama amacıyla işlenen her türlü veriyi" ifade 
edeceği belirtilmiş; "Karar veya yazılı emrin uygulanması" başlıklı 10. maddesinde ise, hâkim 
kararları ve yazılı emirlerin işletmecilere gönderilmeyeceği, kararlar ve yazılı emirler ile bunların 
içeriğinin Başkanlığın belirleyeceği şekilde elektronik ortamda ilgili kurumlar tarafından 
Başkanlığa gönderileceği, kararlar ile yapılan inceleme sonucunda bu Yönetmeliğe uygun 
olduğu tespit edilen yazılı emirlerin, ilgili kurum görevlilerince Başkanlığın koordine ve 
nezaretinde yerine getirileceği kuralına yer verilmiş; 17. maddesinde de, "a) 2559 sayılı 
Kanun'un Ek 7'nci maddesi, 2803 sayılı Kanunun Ek 5'inci maddesi ve 2937 sayılı Kanunun 
6'ncı maddesi uyarınca, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal 
bilgilerinin değrelendirilmesi ve kayda alınmasına yönelik iş ve işlemleri tek bir merkezden 
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yürütmek, b) 5271 sayılı Kanun'un 135'inci maddesi kapsamında yapılacak iletişimin tespiti, 
dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik iş ve işlemleri tek 
bir merkezden yürütmek, c) (a) ve (b) bentleri kapsamındaki taleplerin bu Yönetmeliğe ve diğer 
ilgili mevzuata uygun olup olmadığını incelemek ve gerektiğinde yetkili mercilere başvuruda 
bulunmak, d) (a) ve (b) bentleri uyarınca gerçekleştirilen işlemler sonucunda elde edilen verileri 
ve bilgileri ilgilisine göre Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne 
ve Jandarma Genel Komutanlığına, talep etmeleri hâlinde mahkemeye ve Cumhuriyet 
başsavcılıklarına iletmek, e) Bu Yönetmelik çerçevinde yapılacak tespit, dinleme, sinyal 
bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması faaliyetleri ile 5651 sayılı Kanunla ve diğer 
mevzuatla verilen görevlerin ifasını olanaklı kılacak her türlü teknik alt yapının, kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşlar ve işletmeciler tarafından kurulmasını sağlamak, 
gerekli alt yapıyı kurmayan işletmecilerin cezalandırıması yönünde girişimde bulunmak" 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın görevleri arasında sayılmıştır.

28/05/2009 tarih ve 27241 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberleşme 
Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin işlem tarihinde yürürlükte bulunan 19. 
maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde, işletmecilerin, elektronik haberleşme sistemleri 
üzerinden millî güvenlikle, 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar ve ilgili diğer kanunlarda getirilen 
düzenlemelerle ilgili taleplerin karşılanmasına yönelik teknik altyapıyı, elektronik haberleşme 
sistemini hizmete sunmadan önce kurumca belirlenecek usul, esas ve standartlarda, tüm 
harcamaları kendine ait olmak üzere kurmak ve güncellemekle yükümlü oldukları, hâlen 
elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin de, söz konusu teknik altyapıyı, Kurum 
tarafından belirlenecek usul, esas ve standartlarda, tüm harcamaları kendilerine ait olmak 
üzere kurmak ve güncellemekle yükümlü oldukları, 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar ve ilgili diğer 
kanunlarda getirilen düzenlemelerle ilgili olarak, tüm harcamaları kendilerine ait olmak üzere, 
ilgili mevzuat gereği verilmesi gereken bilgi, belge ve veriyi kurum tarafından belirlenecek usul, 
esas ve standartlarda eksiksiz ve zamanında kanunen yetkili mercie teslim etmekle, her türlü 
sistemin işletilmesi bakımından, altyapı kullanımının sağlanması ile söz konusu sistemlerin 
çalışır vaziyette tutulması için gerekli donanım, yazılım, bakım, onarım, teknik destek gibi 
gerekli tedbiri almakla ve bunları etkileyen donanım, yazılım, altyapı ve şebekeye ilişkin 
değişiklikleri Kurum onayını alarak yapmakla yükümlü oldukları kuralları yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Aktarılan mevzuatın incelenmesinden, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

tespit edilebilmesi, dinlenebilmesi ve sinyal bilgilerinin değerlendirilebilmesi için, kanunlarla 
belirlenen suçlara ilişkin kuvvetli şüphenin bulunması, başka suretle delil elde edilmesi 
imkânının bulunmaması ve hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yetkili 
mercilerin hâkim onayına sunulmak kaydıyla yazılı emrinin olması gerekmekte, aksi durumda 
ise haberleşmenin gizliliği ilkesinin ihlâl edileceği sonucuna ulaşılmaktadır.
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Bu kapsamda, işletmecilere ait trafiklerin, yukarıda aktarılan şartları taşımaları hâlinde 
ve gizlilik ilkesinin ihlâl edilmemesi kaydıyla ilgili mercilere tesliminin sağlanması gerekmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun "STH İşletmecilerinin Trafikleri" konulu, 
18/07/2013 tarih ve 2013/DK-TİB/401 sayılı kararında, "5809 sayılı Elektronik Haberleşme 
Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine, 6. maddesinin birinci fıkrasının (s) ve 
(ş) bentlerine, 12. maddesinin beşinci fıkrasına, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin 
Yetkilendirme Yönetmeliği'nin 19. maddesinin birinci fıkrasının (a), (p), (u) ile (ü) bentlerine, 
Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer 
Müeyyide ve Terbirler Hakkında Yönetmelik'in 6., 12. ve 19. maddelerine ve 22.08.2012 tarihli 
ve 2012/DK-59/406 sayılı Kurul kararına istinaden;

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 5397 sayılı Kanun kapsamında hizmet 
verdiği ilgili kolluk ve güvenlik birimleri tarafından uzun süredir ısrarla talep edilen STH 
işletmecilerine ait tüm yurt dışı giriş ve çıkış trafiklerinin yönlendirilmesi ve takip altına 
alınmasının önemi, son yaşanan Hatay'ın  Reyhanlı ilçesindeki patlamayla da tekrar gündeme 
gelmiş, STH işletmecileri üzerinden geçen trafiğin alınamamasından dolayı istihbarat 
zaafiyetlerinin yaşanmaması için gerekli önlemlerin derhâl alınması Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı'ndan talep edilmiş olup, bu kapsamda ilgili taleplerin karşılanması amacıyla;

1- Sabit telefon hizmeti işletmecileri tarafından ilgili mevzuat uyarınca 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın faliyetleri gereği; her bir STH işletmecisinin tüm POP 
noktalarına ait trafiğini Başkanlık Ankara lokasyonuna IP (Internet Protocol) protokolü 
üzerinden noktadan noktaya özel hatlar ile teslim etmesi, 

2- Mevcut STH işletmecileri tarafından, ilgili mevzuat uyarınca Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı'nın faaliyetleri gereği kurulması gereken altyapıların kurulması ile tüm 
trafiğin, Kurul tarafından belirlenen lokasyonlara IP (Internet Protocol) protokolü üzerinden 
noktadan noktaya özel hatlar ile teslim edilmesi işleminin işbu Kurul kararı tarihinden itibaren 
Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmesi, 

3- Mevcut STH işletmecileri tarafından, ilgili mevzuat uyarınca Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı'nın faaliyetleri gereği kurulması gereken altyapılar ile trafiğin Kurul 
tarafından belirlenen lokasyonlara IP (Internet Protocol) protokolü üzerinden noktadan noktaya 
özel hatlar ile teslim edilmemesi hâlinde idarî para cezası uygulanacağı, buna rağmen gerekli 
altyapıyı kurmayanların yetkilendirmelerinin iptal edileceği yönünde işletmecilerinin 
bilgilendirilmesi, 

4- Bahse konu 22.08.2012 tarih ve 2012/DK-59/406 sayılı Kurul kararının üçüncü 
maddesi (j) bendinin "Yetkilendirilmiş her işletmeci sistemleri nerede olursa olsun, 5397 ve 
5651 sayılı Kanunlar ve diğer kanunlarda getirilen düzenlemeler ile ilgili taleplerin karşılanması 
için gerekli olan her türlü işlem için gerekli olan donanım, sunucu, ağ, güvenlik cihazları vb. 
sistem bileşenlerinin işletmeci tarafından temin edilmesi ve gerekli hat/hatları başka bir 
işletmeciyle ortak kullanabilmesi" şeklinde değiştirilmesi, 
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5- STH işletmecilerine gönderilen Kurum yazılarının, işletmeci tarafından Kuruma 
bildirilen resmi adrese ulaşmaması hâlinin devamı durumunda yetkilendirmelerinin iptaline 
ilişkin Yetkilendirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde bir düzenleme çalışmasının 
yürütülmesi" hususlarına karar verilmiştir.

Üst hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak için idarece tesis edilen düzenleyici 
işlemler bireysel nitelikte olmayan, genel, soyut ve objektif kurallar içeren işlemlerdir. 
Düzenleyici işlemler bu özellikleri nedeniyle uygulanmakla tükenmeyip, yürürlüğünden sonra 
meydana gelen hukukî ilişkilere uygulanan kurallar içermektedir. Bu nedenle, idarece 
düzenleyici işlem tesis edilirken, yapılan düzenlemenin herkes tarafından anlaşılabilir, farklı 
anlamlara gelmeyecek ve yeni uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına sebep olmayacak nitelikte 
olması, düzenleyici işlemin kapsam ve sınırlarının açık bir şekilde ortaya konulması 
gerekmektedir. Aksi takdirde üst hukuk kurallarının doğru bir şekilde uygulanmasını sağlama 
işlevi yerine getirilemeyeceğinden, düzenleyici işlem tesis etmek suretiyle ulaşılmak istenen 
amaca ulaşılamayacağı açıktır.

Dava konusu Kurul kararının 1. maddesi ve 2. maddesinde yer alan "... tüm trafiğin 
Kurul tarafından belirlenen lokasyonlara IP (Internet Protocol) protokolü üzerinden noktadan 
noktaya özel hatlar ile teslim edilmesi..." ifadesi ile, sabit telefon hatları üzerinden gerçekleşen 
tüm trafiğin, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na teslim edilmesi ile tüm trafiğe ilişkin 
iletişimin hâkim kararı olmaksızın tespitinin sağlandığı, dinlenilmesi ve kayda alınmasının da 
mümkün hâle getirildiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, Kurul kararının 1. maddesi ile 2. maddesinde yer alan "...tüm trafiğin Kurul 
tarafından belirlenen lokasyonlara IP (Internet Protocol) protokolü üzerinden noktadan noktaya 
özel hatlar ile teslim edilmesi..." ifadesinin, Anayasanın 22. maddesi ve aktarılan kanun 
maddelerinde yer alan haberleşmenin gizliliği ilkesine aykırı olduğu, kanun hükümlerini aşar 
nitelikte düzenlemeler içerdiği anlaşılmaktadır.

Dava konusu Kurul kararının 3. maddesinde yer alan ve trafiğin Kurul tarafından 
belirlenen lokasyonlara IP (Internet Protocol) protokolü üzerinden noktadan noktaya özel hatlar 
ile teslim edilmemesi durumunda idarî para cezası uygulanacağına ilişkin kuralda da, tüm 
trafiğin teslim edilmesine ilişkin getirilen yükümlülüğün yukarıda belirtilen gerekçelerle hukuka 
aykırı olduğu görülmektedir.

5397 sayılı Kanun ile 5651 sayılı Kanun ve 5809 sayılı Kanun'un ilgili kurallarının 
birlikte değerlendirilmesinden, elektronik haberleşme sistemleri üzerinden milli güvenlikle ilgili 
olarak kanunlarla getirilen taleplerin karşılanmasına yönelik olarak işletmecilerce yapılacak 
veri, bilgi ve belge tesliminin kamu hizmetinin bir parçası olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 
Anılan hizmetin bedeli karşılığında yerine getirileceğine ilişkin mevzuatta herhangi bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Aksine, yerine getilmemesi durumu yaptırıma bağlanmıştır. 
Ayrıca, mevzuat uyarınca işletmecilere yüklenen bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, kamu 
düzeni ve milli güvenlik gibi önemli bir konuda ciddi risk ve kayıplara neden olacaktır.
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 Bu nedenle, Kurul kararının 5. maddesi ile 2. ve 3. maddelerinin diğer kısımlarının, 
5809 sayılı Kanun'un 12. maddesi ve Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme 
Yönetmeliği'nin 19. maddesinin 1. fıkrasının (u) bendinin uygulanması kapsamında tesis 
edildiği anlaşıldığından üst hukuk kurallarına aykırılık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 18/07/2013 tarih ve 2013/DK-TİB/401 sayılı 

kararının 1. maddesi, 2. maddesinde yer alan "...tüm trafiğin Kurul tarafından belirlenen 
lokasyonlara IP (Internet Protocol) protokolü üzerinden noktadan noktaya özel hatlar ile teslim 
edilmesi..." ibaresi ve 3. maddesinde yer alan trafiğin Kurul tarafından belirlenen lokasyonlara 
IP (Internet Protocol) protokolü üzerinden noktadan noktaya özel hatlar ile teslim edilmemesi 
durumunda idarî para cezası uygulanacağına ilişkin hükümlerinin İPTALİNE,

2. Anılan Kurul kararının 5. maddesi ile 2. ve 3. maddelerinin diğer kısımları yönünden 
ise davanın REDDİNE;

3. Dava kısmen ret, kısmen iptal ile sonuçlandığından, ayrıntısı aşağıda gösterilen 
toplam 222,45-TL yargılama giderinin yarısı olan 111,23-TL'nin davalı idareden alınarak 
davacıya verilmesine, kalan 111,22-TL'nin davacı üzerinde bırakılmasına,

4. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 2.475,00.-TL vekâlet ücretinin davacıdan 
alınarak davalı idareye verilmesine, 2.475,00.-TL vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak 
davacıya verilmesine, 

5. Davalı idare tarafından yürütmenin durdurulması kararına itiraz aşamasında 
yatırılan 68,60-TL harç masrafının yarısı olan 34,30-TL'nin davacıdan alınarak davalı idareye 
verilmesine, kalan 34,30-TL'nin davalı idare üzerinde bırakılmasına,

6. Posta gideri avansından artan tutarın kararın kesinleşmesinden sonra taraflara 
iadesine,

7. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün  içerisinde Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu'na temyiz yolu açık olmak üzere, 11/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
Başkan Vekili
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GÜL
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YARGILAMA GİDERLERİ  :
Toplam Harç    :  131,45.-TL
Posta Gideri    :    91,00.-TL
TOPLAM            :  222,45.-TL


