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“Telekulak 
Engellensin” 

Tüm yurttașların, sivil toplum ku-
rumlarının, özel ve tüzel kișilerin ha-
berleșmesinin tespitinin yapıldığının 
ortaya çıktığı anımsatılan açıklamada, 
“Türkiye’de temel hak ve özgürlükler 
yerle bir edilmiștir. Yasa bu konuda 
çağdaș normlara uygun düzenleme-
leri içerecek șekilde düzenlenmelidir” 
denildi. 

Çağdaș hukuk düzenlemelerinde 
temel yaklașımın, sosyal düzenin 
korunması ile bireyin temel hak ve öz-
gürlüklerine saygı arasında bir denge 
kurulması olduğunun altı çizilen açık-
lamada șöyle denildi: 

“Elektronik Haberleșme Kanunu’na 
ilișkin yönetmelikler olușturulurken, 

bu konudaki hak ihlallerinin önüne 
geçilmesine ve güvenlik açıklarını 
giderecek düzenlemelerin hayata 
geçirilmesine ihtiyaç bulunmakta-
dır. Yasa bu beklentiyi karșılamak-
tan uzaktır.
Milyonlarca yurttașın haberleșme 
hakkının ve özel yașamının ihla-
linden hiçbir sıkıntı duymayan ve 
adeta korku imparatorluğu yaratan 
siyasi iktidar, özel yașama ve ha-
berleșmeye saygıyı düzenleyen 
Anayasa’nın 13. ve 22. madde-
lerine, Birleșmiș Milletler Medeni 
ve Siyasi Haklar Sözleșmesi’nin 
17. maddesine, İnsan Hakları 
Avrupa Sözleșmesi’nin 8. mad-
desine ve Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu’nun 135. madde 
genel gerekçesine aykırı hareket 
ederek elektronik haberleșme 

alanında keyfi uygulamalar ortaya 
koymuștur.
Aynı zamanda, uluslararası boyutu 
olan bu tip telekulak skandallarıyla 
ülkenin tamamının dinlemeye 
takılması gibi; sözde yasal izin-
lerle gerçekleștirilen ancak insan 
hakları temel hak ve hürriyetlerini 
ihlal eden bu tip uygulamaların 
engellenmesine ilișkin herhangi 
bir düzenlemenin bulunmaması; 
demokratik hukuk devleti olduğu-
muz iddiası ile çelișmektedir.
Kamunun özgürce kullanabileceği 
güvenli haberleșme hakkı; yasal 
güvence altına alınmalıdır. Bu yö-
nüyle düzenleme ‘yasa içeriği ile 
ilgili bilgiye sahip tüm toplumsal 
kesimlerin katkı ve taleplerini dik-
kate alarak’ hazırlanmalıdır.”
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KAMU ACİL DURUM ȘEBEKESİ KURACAK 
Cumhurbașkanı Abdullah Gül tarafından 59, 60, 66 ve 67. mad-
delerinin bir kez daha görüșülmesi için geri gönderilen 5803 
sayılı Elektronik Haberleșme Kanunu TBMM’de değiștirilerek 
yeniden kabul edildi. Kanuna göre, Ulaștırma Bakanlığı genel 
haberleșme altyapısının deprem, sel, yangın, savaș gibi ola-
ğanüstü durumlarda kesintiye uğraması riskine karșı, alternatif 
bir haberleșme altyapısını kuracak. 
Cumhurbașkanı Abdullah Gül’ün iade gerekçeleri doğrultu-
sunda yapılan değișiklikler ile 5 Kasım 2008 tarihinde kabul 
edilen Elektronik Haberleșme Kanunu 11 Kasım 2008 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Elektronik Ha-
berleșme Kanunu ile getirilen düzenlemelerden öne çıkanlar 
șöyle sıralanabilir: 

• Her türlü elektronik haberleșme cihaz, sistem ve șebekele-
rinin kurulması ve ișletilmesine izin verilmesi, gerekli frekans, 
numara, uydu pozisyonu ve benzeri kaynak tahsislerinin 
yapılması ile bunların kontrolü, devletin yetki ve sorumluluğu 
altında olduğu belirtildi.
• Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve görev alanlarıyla ilgili olmak 
üzere Dıșișleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletișim Baș-
kanlığı, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne elektronik 
haberleșmede muafiyet tanındı.
• Ulaștırma Bakanlığı, genel haberleșme altyapısının dep-
rem, sel, yangın, savaș gibi olağanüstü durumlarda kesintiye 
uğraması riskine karșı, önceden alternatif bir haberleșme 
altyapısını kurma, kurdurma ve ihtiyaç olduğunda söz ko-
nusu sistemi devreye alma görevi verildi.
• Telekomünikasyon Kurumu’nun adı, “Bilgi Teknolojileri ve 
İletișim Kurumu” olarak değiștirildi.
• Elektronik haberleșme hizmetlerinde kullanım hakkı sayısı, 
ancak kaynakların sınırlı sayıda ișletmeci tarafından yürütül-

mesinin gerektiği durumlarda ve kaynakların etkin ve verimli 
kullanılmasını amacıyla sınırlandırılabilecek. 
• Televizyon ve radyo yayınları uydu pozisyonu ile ulusal 
çapta verilecek frekans bandı kullanımına ilișkin esaslar 
Ulaștırma Bakanlığı tarafından belirlenecek. Bakanlığın, 
hizmetin bașlama zamanı, yetkilendirme süresi ve hizmeti 
sunacak ișletmeci sayısını belirlemesinin ardından yetkilen-
dirme ișlemi Bilgi Teknolojileri ve İletișim Kurumu tarafından 
gerçekleștirilecek. 

Kampanyalardan Önce İzin Alınacak 

• Tarifeler, ilgili mevzuat ve düzenlemeler ile yetkilendirme 
belgelerindeki düzenlemelere aykırı olmaksızın ișletmeciler 
tarafından serbestçe belirlenecek. İșletmecinin etkin piya-
sa gücüne sahip olduğunun belirlenmesi halinde, Bilgi 
Teknolojileri ve İletișim Kurumu, tarifelerin onaylanması, 
izlenmesi ve denetlenmesine ilișkin yöntemleri ve tarifelerin 
alt ve üst sınırları ile bunların uygulama usul ve esaslarını 
belirleyebilecek. İșletmeci, tarifesini etkileyecek nitelikteki 
kampanyalarını uygulamadan önce izin alacak.
• Bilgi Teknolojileri ve İletișim Kurumu, “elektronik haber-
leșme sektöründe rekabete aykırı davranıș ve uygulamaları 
doğrudan veya șikayet üzerine inceleme, sorușturma ve 
rekabetin tesisine yönelik gerekli tedbirleri alma, görev 
alanına giren konularda bilgi ve dokümanın sağlanmasını 
talep etme” konularında yetkilendirildi.
• Rekabet Kurulu, sektöre yönelik yapacağı inceleme ve 
tetkiklerde, birleșme ve devralmalara ilișkin kararlar da 
dahil olmak üzere elektronik haberleșme sektörüyle ilgili 
vereceği tüm kararlarda, öncelikle Bilgi Teknolojileri ve İle-
tișim Kurumu’nun görüșünü ve yaptığı düzenleyici ișlemleri 
dikkate alacak.


