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ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

VE GİZLİLİĞİN KORUNMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HAKKINDA  

BİLGİ NOTU 

 

I. Genel Bilgi 

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin 

Yönetmelik (“Yönetmelik” veya “Yeni Yönetmelik”), 4 Aralık 2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanmıştır. Yürürlük maddesi uyarınca Yönetmelik, yayımı tarihinden altı ay sonra, 4 

Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Böylece, 24.07.2012 tarihinde ve 28363 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin 

Korunması Hakkında Yönetmelik (“Eski Yönetmelik”) yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yönetmelik, esas itibariyle, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler 

tarafından tüzel kişi abonelikleri dahil elektronik haberleşme hizmeti sunulması kapsamında elde edilen 

veriler bakımından usul ve esasları düzenlemektedir. Bu haliyle Yönetmelik, kişisel verilerin 

korunmasına ilişkin sektörel düzenlemeler içermesi yönünden önemlidir. Aşağıda, Yönetmeliğin 

getirdiği yeni düzenlemelere ilişkin detaylı açıklamalar dikkatinize sunulmaktadır. 

 

II. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler 

Eski düzenlemelere paralel şekilde, Yönetmeliğin 5. maddesinde, kişisel verilerin işlenmesinde 

uyulması gereken ilkeler sayılmıştır.  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde de yer alan bu genel ilkelere ek olarak, 

Yönetmelik, milli güvenlik gerekçesiyle trafik ve konum verilerinin kural olarak yurt dışına 

çıkarılamayacağını düzenlemektedir. Oysa, Eski Yönetmelikte, kişisel verilerin yurtdışına çıkarılması 

kategorik olarak yasaklanmakta ve bu yasağın kapsamına ilişkin bir sınırlama getirilmemekteydi.  

 

III. İşletmecilerin Kişisel Veri ve Hizmet Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri 

Bilindiği üzere işletmeciler, abonelerine ait kişisel verilerin ve sundukları hizmetin güvenliğini 

sağlamak amacıyla Elektronik Haberleşme Kanunu’na, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, ulusal 

ve uluslararası standartlara uygun olarak gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.  

Yeni Yönetmelik ile işletmecilerin yetkilendirdikleri tarafların Yönetmelik hükümlerini ihlal etmesi 

hali de dâhil olmak üzere, sundukları hizmetler kapsamında elde ettikleri verilerin gizliliğinin, 

güvenliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin ve amacı doğrultusunda kullanılmasının temininden 

sorumlu oldukları ayrıca düzenlenmiştir. 

Her ne kadar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“Kurum”), gerektiğinde, işletmecilerden 

alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi ve belge isteyebilir, güvenlik tedbirlerinde değişiklik 

yapılmasını talep edebilirse de, Yeni Yönetmelik ile birlikte, Kurum, değişiklik talebinde bulunmaya ek 

olarak idari yaptırım uygulamaya da yetkili kılınmıştır.  

Öte yandan, işbu Yönetmelikle getirilen yeni düzenleme uyarınca; işletmecilerin, kişisel verilere ve 

ilişkili diğer sistemlere yapılan erişimlere ilişkin kayıtları iki yıl saklama yükümlülüğü bulunmaktadır. 
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Son olarak, işletmeciler tarafından alınması gereken asgari teknik ve idari tedbirler Yönetmeliğin 6. 

maddesinde kapsamlı bir şekilde açıklanmıştır. Buna göre; 

a) Yukarıda açıklanan genel ilkeler çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin güvenlik 

politikaları belirlenmelidir. 

b) Kişisel verilerin istem dışı, yetki dışı ya da mevzuata aykırı olarak tahrip edilmesi, kaybolması, 

değiştirilmesi, depolanması veya başka bir ortama kaydedilmesi, işlenmesi, ifşa edilmesi ve söz 

konusu verilere erişilmesi gibi ihlallere karşı kişisel veriler korunmalıdır. 

c) Kişisel verilere erişimin sadece yetkili kişiler tarafından yapılması ve kişisel verilerin saklandığı 

sistemler ile kişisel verilere erişim sağlamak için kullanılan uygulamaların güvenliği 

sağlanmalıdır. 

 

IV. Güvenliğe İlişkin Risklerin ve İhlallerin Bildirilmesi  

Bilindiği üzere işletmeciler, şebekelerinin ve hizmetin güvenliğini tehdit eden belirli bir riskin 

ortaya çıkması halinde, söz konusu risk hakkında ilgili aboneleri en kısa sürede bilgilendirmelidir.  

Bununla birlikte, kişisel verilerin ihlal edilmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve 

ilgili mevzuata uygun yöntemlerle Kurum’a, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ve ilgili abonelere en 

kısa sürede bildirim yapılmalıdır. 

 

V. Abonelerin Bilgilendirilmesi 

Aboneler, işlenecek kişisel veri türü ile trafik ve konum verisi türleri, kapsamı, işlenme amacı ve 

süresi hakkında açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilmelidir. Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanuna da paralel şekilde, bilgilendirmenin yazılı şekilde yapılması halinde, yazılar en az on iki punto 

büyüklüğünde olmalıdır. 

İkinci olarak, aboneler, her yılın üçüncü çeyreğinde, kişisel verilerinin daha önce vermiş oldukları 

açık rıza kapsamında işlendiğine dair bilgilendirilecektir. Bilgilendirme yapılmadığı halde, daha önce 

verilmiş olan açık rıza kapsamında yapılan veri işleme faaliyeti, bilgilendirme yapılana kadar 

durdurulacaktır.  

Yönetmelikte engelli tarifelerinden yararlanan abonelere yapılacak bilgilendirmelere ilişkin 

düzenlemeler de yapılmıştır. Buna göre; işletmeciler tarafından engelli tarifelerinden yararlanan 

abonelere yapılacak bilgilendirmeler işitsel veya görsel yolla gerçekleştirilecektir.  

Yönetmelik kapsamında yapılacak tüm bilgilendirmeler, işletmeciler tarafından ücretsiz olarak 

yapılacaktır.  

Bilgilendirmenin ardından, abonelerin onaya ilişkin irade beyanları yazılı veya elektronik ortamda 

alınacaktır. Söz konusu irade beyanı, rıza alınan duruma özgü olmalı ve bir sözleşmenin veya hizmetin 

kabulü ya da pazarlama amaçlı haberleşmeye onay verilmesi ve benzer hukuki işlemlere yönelik verilen 

irade beyanları ile birleştirilmemelidir. 

 

VI. Açık Rıza 

 

a. Açık Rıza Temin Etme Şartları 

İşletmecilerin abonelerden açık rıza alacağı hallerde yerine getirilmesi gereken şartlar Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’nda açık rızanın geçerliliğine ilişkin belirlenen kriterler doğrultusunda, 

Yeni Yönetmelikle birlikte düzenleme alanı bulmuştur. Buna göre;  
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İşletmeciler, açık rıza beyanını belirli bir konuya ilişkin ve bilgilendirmeye dayalı olarak ilgili 

işlemden önce almalıdır. Genel nitelikteki rızalar Yönetmelik uyarınca geçersiz kabul edilecektir. 

İkinci olarak, açık rıza beyanı özgür irade ile açıklanmış olmalıdır. Abonelik tesis edilmesi ve 

temel elektronik haberleşme hizmetleri veya cihazların sunulması, abonelerin verilerinin işlenmesine 

yönelik açık rıza verme ön şartına bağlanamaz. Ancak, hediye dakika, SMS ve veri gibi tüketiciye ek 

fayda sağlanması karşılığında aboneden açık rıza talep edilebilir. 

Abonelerin açık rızalarını gösteren kayıtlar, ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan süreler saklı 

kalmak kaydıyla, asgari abonelik süresince işletmeciler tarafından saklanmalıdır. 

 

b. Açık Rızanın Geri Alınması  

İşletmeciler, abonelerin verilerinin işlenmesine yönelik kısa mesaj, çağrı merkezi, internet veya 

benzeri yöntemler üzerinden verdiği açık rızanın, yine basit bir yöntemle her zaman ücretsiz olarak geri 

alınması imkânını sağlamalı ve buna ilişkin bilgilendirme açık rıza alınırken yapılmalıdır. 

Abonelerin daha önceden verdiği açık rızalar, aksi yönde talep olmazsa, aboneliğin sona erdiği 

tarih itibarıyla geri alınmış sayılacaktır. İşletmeciler, açık rızanın geri alınması durumunda, açık rızaya 

dayalı olarak yapılan veri işleme faaliyetini derhal durdurmakla yükümlüdür. 

 

c. Mevcut Rızaların Durumu 

Yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce mevcut rızaların durumuna ilişkin yeni bir 

düzenleme getirilmiştir. Buna göre, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hukuka uygun olarak 

alınmış açık rızalar geçerli sayılacaktır. Ancak, rızaları alınan ve abonelikleri sonradan sona eren 

tarafların verileri işlenmeye devam ediyor ise bu işlem, ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler saklı 

kalmak kaydıyla, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içerisinde (4 Temmuz 2021 

tarihine kadar) durdurulacaktır. 

 

VII. Trafik ve Konum Verilerinin İşlenmesi  

Yönetmeliğin 8. maddesi ile, trafik ve konum verilerinin üçüncü taraflara aktarılacağı hallerde 

temin edilecek olan açık rızaya ilişkin esaslar getirilmiştir.  

Buna göre, trafik ve konum verilerinin üçüncü taraflara aktarılacağı hallerde; aktarılacak verinin 

kapsamı, aktarılacak tarafın adı ve açık iradesi, aktarma amacı ve süresi ile üçüncü tarafın yurtdışında 

olması halinde verinin aktarılacağı ülkenin adına ilişkin bilgilendirme yapılmalı ve ayrıca açık rıza temin 

edilmelidir. Bu bilgilerde değişik olması halinde, tekrar açık rıza alınmalıdır. 

Trafik ve konum verilerinin açık rıza alınarak üçüncü taraflara aktarılması halinde, işletmeciler, bu 

verilerin sadece açık rıza bilgilendirmesinde belirtilen üçüncü taraflarca ve belirtilen amaçlarla 

işlenmesi temin etmekle yükümlüdür. 

Trafik ve konum verilerinin işlenebildiği durumlarda, işletmeciler, işlenebilecek trafik veya konum 

verisinin türü, işleme amacı ve süresi hakkında abonelere bilgi vermekle yükümlüdür. Bilgilendirme 

yükümlülüğü yerine getirilirken, Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nda veri sorumlusunun aydınlatma 

yükümlülüğünü düzenleyen 10. madde hükümleri saklıdır. 
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VIII. İşletmecilerin İspat Yükümlülüğü 

Yönetmelik kapsamında yapılan bilgilendirmelere, açık rızalara, abonelerin talep ve onayına ilişkin ispat 

yükü işletmecilerin üzerindedir. 

 

IX. Yaptırımlar 

Yönetmelik ile işletmecilere ilişkin öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.  

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bilgi notumuzda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen 

açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu 

tutulamaz. 


