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TURK MILLETI ADINA

HOkurn veren Danistay idari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, geregi gorOsOlc10:
Erisim Saglayicilan Birligi onaylanmasina iliskin 30/04/2014 gOnlii,
2014/DK-TiB/236 sayili Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu kararinin iptali ye yUriltmenin durdurulmasi
istemiyle agilan davada; Danistay OntigOncti Dairesince verilen yOrOtmenin durdurulmasi isteminin
kabulune iliskin 20/01/2015 OHO, E:2014/2037 sayili karara, davali idare itiraz etmekte ye karann
kaldinlmasini istemektedir.
5651 sayili Internet Ortaminda Yapilan Yayinlarin atzenlenmesi ye Bu Yayinlar Yoluyla
islenen Suglarla Mucadele Edilmesi Hakkinda Kanun'a, 19/02/2014 gOn10, 28918 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanan 6518 sayili Kanun'un 90. maddesiyle eklenen 6/A maddesiyle, kisilik haklanna saldin ye Ozel
hayatin gizliligini ihlal durumlannda hakim veya Telekomunikasyon Iletisim Baskanligi tarafmdan verilen
erisimin engellenmesi kararlannin uygulanmasini saglamak Ozere Ozel hukuk tOzeI kisiligini haiz Erisim
Saglayicilan kurulmasi Ongortilmus, Birlige elektronik haberlesme sektOrOnde faaliyet
gosterebilmek igin Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu tarafmdan yetkilendirilen ye yetkilendirilecek turn
Internet servis saglayicilan ile Internet erisim hizmeti veren diger isletmecilerin Oye olmasi zorunlu
kilinmis, aye olmayan isletmecilerin faaliyette bulunamayacaklan, Birligin galisma usul ve esaslannin
Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu tarafmdan onaylanacak TOzale belirlenecegi belirtilmis, ayni
Kanun'un 100. maddesiyle eklenen Gegici 3. maddesinin birinci fikrasinda, Birligin kurulusunu bu
Kanun'un yayimi tarihinden itibaren lig ay iginde tamamlayacagi; ikinci fikrasinda, Birligin, mevcut
Internet servis saglayicilan ile erisim hizmeti veren isletmecilerin en az dOrtte birinin katilimiyla imzalanan
Birlik TOzOgirrain Kurum tarafindan incelenerek uygun bulunmasini muteakip faaliyete baslayacagt ye
maddenin devamindaki fikralarda, Birligin kurulusunu tamamlayamamasi ya da anilan isletmecilerin Oye
olmamasi durumunda idari para cezasi uygulanacagi hOkurnlerine yer
Anilan huldimlere istinaden, dava konusu edilen 30/04/2014 ONO, 2014/DK-TIB/236 sayili Bilgi
Teknolojileri ve Iletisim Kurulu karan ile, fiilen erisim hizmeti veren ve imtiyaz sOzlesmesi kapsaminda
faaliyet gosteren 4 isletmeci, gorev sezlesmesi kapsaminda faaliyet gesteren 1 isletmeci ile 7 internet
servis saglayiciligi hizmeti veren isletmeci olmak Ozere toplam 12 isletmeci tarafmdan imzalanan Erisim
Saglayicilan Birligi TOz0g0 onaylandiktan sonra, Internet servis saglayicisi isletmecilerden bid tarafmdan
hazirlanan ve topiam 116 isletmecinin katilimiyIa hazirlanan Tiiza tasarisi davah idareye sunulmus;
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ancak 15/05/2014 gunlii, 233466 sap!i islemle, dava konusu Kurul karari ile:auk onaylandigt icin
basvuru hakkinda islem tesis edilemeyeceginin bildirilmesi uzerine davaci tarafindan bakilan dava
acilmistr.
Dantstay OnugDna) Dairesi'nin 20/01/2015 gunk), E:2014/2037 sayili karanyla, Tiizugun,
5651 sayili Kanun'un Gecici 3. maddesinin ikinci fikrasindaki hOkum uyannca, yetkilendirilmis yani
mevcut 282 internet servis saglaylcisi Ile fiilen erisim hizmeti veren 4 isletmecinin toplaminin en az dortte
bid tarafindan imzalanmast gerektigi halde; fiilen internet servis saglayiciltgi hizmeti sunan isIetmeciler Ile
diger 4 isletmecinin toplaminin dortte bid dikkate alinarak

tonlam 19 isletmeni tarafindan imzalandigi; bu

iliskin dava konusu
durumda, Kanun'da eingetralen yeter savida imzalanmayan Tuzugun onaylanmasina

islemde hukuka uy unluk bulunmadigi. " e yandan, anilan Kanun'un Gecici 3. maddesinin ikinci
fikrasindaki "mevcut" ibaresinden fiilen internet servis saglaylciligi hizmeti sunan isletmecilerin
anlastimasi gerektigine iliskin davali idare yorumunun, yetkilendirilmis tjim isletmecilerin dap
zorunlulugu bulunan Rirligin olusumundaki cogulculuga aykin olacagi gerekcesiyle, dava konusu

isiemin

II
yOriitmesinin durdurulmasina karar
Bu karara davali idare tarafindan itiraz edildikten sonra, 15/04/2015 gunk), 29327 sayili Resmi

Gazete'de yayimlanan 6639 sayili Kanun'un 30. maddesi ile, 5651 sayili Kanun'un, uyusmazligin
cezOmOne esas alinan Gegici 3. maddesinin ikinci fikrasindaki "Mevcut Internet servis saglarctlan"
ibaresi, "bu maddenin yDnirluk tarihi itibanyla abonesi bulunan mevcut Internet servis saglayicilan"
olarak degistirilmis, 40/a maddesinde Ise, 30. maddenin 19/02/2014 tarihinden gecerli olmak Caere
yayimi tarihinde yudirliige girecegi ongaralmustiir.
Dava konusu 'sterna esas alinan 5651 sayili Kanun'un 19/02/2014 tarihinde yOrDrfitge giren
Gecici 3. maddesinin ikinci fikrasinda, 15/04/2015 gUnlii, 29327 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan
6639 sayili Kanun'un 30. maddesi Ile, Birligin Tuziig(InOn onaylanmasi icin aranan imza yeter say's'
hesabinda, abonesi bulunan yani fiilen hizmet veren Internet servis saglayialannin sayisinin dikkate
alinacagi yonlinde degisiklige gidilmesi ye anilan Kanun'un 40/a maddesi Ile, bu degisikligin yOrtirliik
tarihinin, Gecici 3. maddenin yOrlirlDge girdigi 19/02/2014 tarihi olarak belirlenmesi sonucu, Danistay
Onuclinci) Dairesi'nin dava konusu islemin yuditmesinin durdurulmasina iliskin itiraz konusu kararinin
gerekcesi gecersiz hale gelmis ve dava konusu islem, tesis edildigi tarih itibanyla yasal dayanaga
kavusturulmus, boylece 6639 sayili Kanun'un 30. ve 40/a maddelerinin uyusmazlikta uygulanacak kurai
haline gelmistir.
sayili karanyla, ESB
-ga--Redstalerautumuzun..94145/ancb YD Itiraz No:2015/301
tarafindan hazirlanacagini dlizenleyen kuralda yaptlan degisikligin, kamu yaranndan
kimler
zi ade, ar.i kararini bertaraf etme amacini tasidigi belirtilerek, 6216 sa 01 Anayasa Mahkemesinin
6639 sayili
u ye Yargilama Usulleri Hakkinda Kanun'un 40. maddesinin birinci fikrasi geregince j
Kurulu
11.,
Kanun'un 30. ye 40/a maddelerinin, Anayasa'nin Baslangig kisminin clordOnd) fikrasi Ile 2., 6.,7., 9.,
125. ye 138. maddelerin aykin oldu6u

ba vt0q

kanisina ulasilmast nedeniyle Anayasa Mahkemesine

CaLaiYedilna
itiraz Ozanne Anayasa Mahkemesi'nin 07/09/2016 gOn10, E:2015/88, K:2016/156 sayili

karanyla, 5651 sayili Kanun'un gecici 3. maddesinin (2) numarali ftkrasinin birinci cumiesinde, ESB'nin,
mevcut Internet servis saglayialan ile erisim hizmeti veren isletmecilerin en az Mate birinin katilimiyla
imzalanan Birlik TOztigarain, Kurum tarafindan incelenerek uygun bulunmasini muteakiP faallyete
baslayacagi hilkm0 yer aimakta iken itiraz konusu kuralla madde metninde yer alan "mevcut Internet
servis saglayicilan" ibaresinin, "bu maddenin yDrOrkik tarihi itibanyla abonesi bulunan mevcut internet
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Anayasa'da
servis saglayicilan" seklinde degistirildigi, yasamanin genelligi ilkesi geregince
nmemi bir alanin, Ana asalnin temel ilkeleri ile asakla ici hilkumlerine aykin olmamak ka di la
fir ve uygulanabilir ekilde kanunla dOzenlenmesinin kanun kocunun takdirinde
on.
kanun koyucunun, kendisine taninan takdir yetkisi ergevesinde cluzenlemeler yapabilecegi, yasama
organinin mahkeme karadanni degistirememesi ilkesinin, yasama organinin kesinlesmis olan mahkeme
kararlanni kanun yoluyla ortadan kaldiramamasi anlamina gelecegi, mahkeme karannin kanun yoluyla
degistirilememesi ilkesi, maddi hukukta herhangi bir degisiklik yapmaksizin sadece somut mahkeme
kararlannin kanun yoluyla degistirilmesi ya da uygulanmasinin engellenmesi hailed igin sOz konusu
olacagi; internetteki hukuka aykinliklarin erisimin engellenmesi yoluyla giderilebildigi, erisimin
engellenmesinin ise ancak erisim saglayicilar lizerinden gergeklestirilebildigi, igerigin yayindan
gikartilmasi ve igerige erisimin engellenmesi kararlannin uygulanmasinda ortaya gikan infaz edilemezlik
ve muhatap belirsizligi gibi sorunlann ortadan kaldirilmasini saglamak igin kurulan ESB'nin, erisim
saglayicilan ile baglantiyi sagladigi ye erisimin engellenmesi ile ilgili kararlan erisim saglayicilara
iletmekle gorevli oldugu, 5651 sayili Kanun'un 6/A maddesinin (4) numarali fikrasina gore ESB, 5809
sayili Elektronik Haberlesrne Kanunu kapsaminda yetkilendirilen turn internet servis saglayicilan ile
Internet erisim hizmeti veren diger isletmecilerin katilimiyla olustuou, Birligin galisma usul ye esaslan
TUzijkle belirlendigi ve TOzUgun BTK tarafindan onaylanmasiyla birlikte ESB'nin, erisimin
engellenmesine yonelik faalivetlerine baslayabildigi, Kanun'un geoid 3. maddesinin (2) numarali
fikrasinin itiraz konusu kuralla yapilan degisiklikten Onceki birinci curnlesinde, Birlik TOzOgOnun mevcut
internet servis saglayicilan ile erisim hizmeti veren isletmecilerin en az d6rtte birinin katdlmlyla
imzalanmasi OngOrOlmekle birlikte soz konusu cOmlede gegen "mevcut internet servis saglayicilan"
ibaresinden, abonesi bulunan ye fiilen bu hizmeti veren internet servis saglayicilannin mi, yetkilendirilmis
turn internet servis saglayicilannin mi kastedildigi konusunda belirsizlik olusmasi Ozanne itiraz konusu
kuralla madde metninde yer alan "mevcut internet servis saglayicilari" ibaresinin "bu maddenin yOrOdUk
tarihi itibanyla abonesi bulunan mevcut internet servis saglayicilan" seklinde degistirildigi, yapilan
degisikligin mahiyeti gOz OnOnde bulunduruldugunda, kanun koyucunun, kuralda degisiklik yapilmadan
once de Birlik TiizOguntin sektOrde fiilen faaliyette bulunan isletmelerin en az dertte bid tarafindan
hazirlanmasini OngOrclOgii, bu gergevede, kuralin ilk halinde yer alan "mevcut internet servis
saglayicilan" ibaresiyle abonesi bulunan ve Ellen bu hizmeti veren internet servis saglayicilannin ifade
edilmek istendigi, ancak bu ibarenin uygulamada farkii sekilde yorumlanmasi Ozanne kurala agiklik
getirmek ve olusan belirsizligi gidermek amaciyla "bu maddenin yOrCirlOk tarihi itibanyla abonesi bulunan
mevcut internet servis saglayicilan" seklinde degistirildigi sonucuna varildigi, yasamanin genelligi ilkesi
geregince, ESB TOzugunCin kimler tarafindan hazirlanabilecegini belirleme yetkisinin kanun koyucuya ait
oldugu, bu kapsamda, ESB TOzOgOnOn abonesi bulunan mevcut internet servis saglayicilan ile Internet
erisimi hizmeti veren isletmeler tarafindan hazirlanmasini ongoren kuralin kanun koyucunun takdir yetkisi
kapsaminda oldugu, itiraz konusu kuralin ESB TOzUgOn0 hazirlayacak asgari isletme sayisina agiklik
getirmek ye bu konuda uygulamada ortaya gikan belirsizligi gidermek amaciyia ihdas edildigi dikkate
aiindiginda, kamu yaranna aykin bir yOn0 bulunmadigi gibi, yargi karanni etkisizlestirmeye yonelik bir
ne karar verilmiStir
cluzenleme olarak da deg erlendirilemeyecegi gerekgesiyle i tirazin red di
Anayasa Mahkemesinin deginilen karan karsisinda, fiilen erisim hizmeti veren ye imtiyaz
sozlesmesi kapsaminda faaliyet gosteren dart isletmeci, gOrev sozlesmesi kapsaminda faaliyet gOsteren
bir isletmeci ile yedi internet servis saglayiciligi hizmeti veren isletmeci olmak Uzere toplam on iki
isletmeci tarafindan imzalanan Erisim Saglayicilan Birligi TOztigilnun onaylanmasina iliskin dava konusu

3
UYAP

Sisicmindcki bu dokumnn. hup 'nzia, la

artg,

ad cll,den

diO7SQM - 71970bF - rHfMQK8 - QH6umI= flc cri cbilirsi niz.

T.C.
DANISTAY
IDARI DAVA DAIRELERI KURULU
itiraz No : 2015/301
30/04/2014 gunID, 2014/DK-TIB/236 sayili Bilgi Teknolojileri ye Iletisim Kurulu karannin hukuka
aykinligindan bahsetmek murnkun degildir.
Agiklanan nedenlerle, 2577 sayili Idari Yargilama Usulu Kanunu'nun degisik 27. maddesinde
OngOrulen ye yOnitmenin durdurulmasi karan verilebilmesi icin gerekli olan kosullann, dava konusu
uyusmazlikta gerceklesmedigi anlasildigindan, davali idarenin itirazmin KABULONE ve Danistay
OnUciincli Dairesince verilen 20/01/2015 gun10, E:2014/2037 sayili yOrOtmenin durdurulmasi kararinin
kaldirilmasina, davacinin yurlitmenin durdurulmasi isteminin reddine, 08/11/2016 gOnlinde oybirligi Ile
karar verildi.
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