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BTK, yayınladığı ve 24 Ocak 2013’te yürürlüğe girecek olan “Elektronik 
Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması 
Yönetmeliği” ile, kişisel mahremiyet ihlallerini azaltmayı hedefliyor.
Fatma Ağaç

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin 
Korunması Yönetmeliği, 24 Temmuz 
2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
tarafından hazırlanan “Elektronik Haberleşme 
Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi 
ve Gizliliğin Korunması Yönetmeliği”, 24 
Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecek. 
Bu yönetmelik ile giderek artan kişisel 
mahremiyet ihlallerinin azaltılması 
sağlanacak. Yönetmelikle haberleşmede 
kişisel verilerin gizliliği korunacak. Bu 
kapsamda, cep telefonu kullanıcılarının kişisel 
verilerinin işlenmesi öncesinde rızaları olup 
olmadığı da sorulacak. 

Yönetmelik hakkında açıklama yapan BTK 
Başkanı Tayfun Acarer, kişisel verilerin 

hem rızaya hem de hukuka 
uygun olarak kullanılacağını 
söyledi. Buna göre, verilerinin 
işlenmesine onay verenler, 
kısa mesaj, İnternet 
gibi ücretsiz yollarla bu 
rızalarından vazgeçebilecek. 
Ancak yargı kararları bu 
istisnanın dışında telefon 
abonelerinin ayrıntılı 
faturalarında aranan telefon 
numaralarının tamamının 
görünmesinin de önüne 
geçiliyor. Numaraların sadece 
bir kısmı faturaya yansıyacak. 
Ayrıca, dolandırıcılıkta 
kullanılan ve abonelere resmi 
kurumlardan arandıkları 

izlenimi veren otomatik çağrı yönlendirme, 
GSM firmaları tarafından iptal edilecek
Yönetmeliğin amacı, elektronik haberleşme 
sektöründe kişisel verilerin işlenmesi, 
saklanması ve gizliliğinin korunması için 
elektronik haberleşme sektöründe faaliyet 
gösteren işletmecilerin uyacakları usul 
ve esasları düzenlemek. İlk madde de 
haberleşmenin içeriğine ilişkin verilerin 
saklanmasının bu Yönetmeliğin kapsamına 
dahil olmadığı açıklanıyor. Yani söz konusu 
yönetmelik (örneğin mobil iletişim göz önüne 
alınırsa) arayan kimlik bilgileri, lokasyon 
bilgisi ve trafik bilgileri (hangi numara ne 
zaman aranmış gibi) konuları düzenlerken, 
görüşme içeriklerinin saklanmasını kapsam 
dışı bırakıyor.

Bu yönetmeliğin en önemli vurgularından birisi 
de, ilgili trafik verilerinin ve konum verilerinin 
hiçbir şekilde yurt dışına çıkarılamayacağını 
düzenlemesi. Ayrıca yönetmeliğin önemli 
kısımlarından bir diğeri de kişisel verilerin 
işlenmesine ilişkin ilkeleri belirlemesi. Buna 
göre; 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun 
olarak işlenmesi,
b) İlgili kişinin rızasına dayalı olarak işlenmesi,
c) Elde edilme amacıyla bağlantılı, yeterli ve 
orantılı olması,
ç) Doğru olması ve gerektiğinde 
güncellenmesi,
d) İlgili kişilerin kimliklerini belirtecek biçimde 
ve kaydedildikleri veya yeniden işlenecekleri 
amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 
edilmesi esas olarak gösteriliyor.

“Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel 
Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması 
Yönetmeliği” bu alandaki boşlukları tam 
anlamıyla gidermeye yetecek mi kestirmek 
zor. Ancak bu yönetmeliğin hiç olmazsa 8 
yıllık (2004) ve eskimeye başlamış olan bir 
yönetmeliğin yerini alması olumlu bir gelişme.
 
“Otomatik çağrı yönlendirme konusunda 
önemli bir düzenleme”
BTK Başkanı Acarer yaptığı açıklamada, 
yönetmelikle, abonelerin yakınmalarına yol 
açan otomatik çağrı yönlendirme konusunda 
önemli bir düzenleme yapıldığını belirtti. 
Acarer, kendi rızaları dışında, numaralarına 

çağrı yönlendirilen abonelerin talebi 
üzerine, telefon ve benzeri elektronik 
haberleşme cihazlarına yapılan otomatik çağrı 
yönlendirmelerin, işletmeciler tarafından 
ücretsiz ve basit bir yöntemle teknik olanaklar 
dahilinde iptal edileceğini söyledi. 
Özellikle dolandırıcılık için kullanıcıları resmi 
makamların telefonlarına yönlendirerek, 
gerçekten oradan arandıkları yanılgısına 
düşürme girişiminde bulunanların 
engellenmiş olacağını kaydeden Acarer, 
yönetmelikte, abonelerin ya da kullanıcıların 
kişisel verilerinin rızaya dayalı, hukuka ve 
dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi 
gibi temel ilkeler benimsendiğini ifade etti.
Yönetmelikte, ilgili kişilerin “verinin 
işlenmesi öncesinde özgür iradesiyle verdiği 
ispatlanabilir kabul beyanı”na dayalı “rıza” 
kavramının öne çıkarıldığını belirten Acarer, 
kullanıcıların trafik verisi, konum verisi ve 
diğer kişisel verilerinin işlenmesi öncesinde 
rızalarının alınmasının öngörüldüğünü 
vurguladı. BTK Başkanı, yönetmeliğin, 
kullanıcıların kısa mesaj, çağrı merkezi, 
İnternet ve benzeri yöntemlerle vermiş 
oldukları onaylarını aynı yöntem ile her zaman 
ücretsiz olarak geri almalarına da olanak 
sağlandığını anımsattı.

Yönetmelikte getirilen yeni bir uygulama ile 
ayrıntılı fatura gönderilen abonelerin talep 
etmeleri halinde, işletmeciler tarafından 
fatura ayrıntısında yer alan telefon 
numaralarının bazı rakamlarının gizlenmesi de 
sağlanacak.

Kişisel verilerin gizliliği korunacak
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