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Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme 

(TCK m.136) 
 

Giriş 
 

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçu; 5237 sayılı Türk Ceza 

Yasası’nın özel hükümler kitabında, kişilere karşı suçlara ilişkin ikinci kısmın “Özel Hayata ve Hayatın Gizli 

Alanına Karşı Suçlar” başlıklı dokuzuncu bölümünde 136. madde düzenlenmiştir.  

 

Türk Ceza Kanunu’nun “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” başlığını taşıyan 136/1 

maddesine göre“Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan 

dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”. 

 

Belirtelim ki suçun adı başlıkta, “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” olarak 

gösterilmiş ise de suçun seçimlik hareketleri tanımda verme, yayma veya ele geçirme şeklinde belirlenmiştir. 

Başlık tam olarak suça ilişkin seçimlik hareketleri yansıtmamaktadır. Eğer seçimlik hareketler başlık yapılıyorsa 

yanlış bir kanı uyandırmamak için başlığın metin içeriğine uyumlu olması yani tüm seçimlik hareketleri 

kapsaması daha yerinde olurdu.  

 
Cinsel saldırı (TCK m.102/2) ve çocuğun cinsel istismarı (TCK m.103/2) suçlarının mağdurlarının 

soruşturma evresindeki beyan ve görüntülerinin CMK m.236 hükmü gereğince kayda alınması halinde,görüntü 
ve ses kaydı şeklindeki bu tür kişisel verilerin suçun konusunu oluşturması durumunda ceza artırılır (TCK 
m.136/2). 
 
 Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçunun kamu görevlisi tarafından 
veya belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanarak işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır 
(TCK m.137). 
 

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçu Re’sen takip edilir (TCK 
m.139). 

 
 Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçunun, bir kamu kurumunun 
verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve 
bu iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenmesi halinde bu suçtan 
mahkûmiyet kararı verildiğinde iznin iptali ve müsadere karar verilir (TCK m.60, m.140). 

 
765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda inceleme konumuzu oluşturan suçun karşılığı bulunmamaktadır. Suç, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Türk hukukunda yerini almıştır.  
 

I. Genel Olarak 
 

“Veri”; belirli bir konu ile ilgili bilinen veya herhangi bir kaynaktan doğrudan ya da dolaylı olarak elde 
edilen bilgilerdir1.“Kişisel veri” ise veri koruması sözlüğünde bir kişiyi belirleyen ya da onun belirlenebilir kılan 
her türlü bilgiyi ifade eder23. Kişiyi belirleyen ya da belirlenebilir ve ulaşılabilir kılan ve korunmaya layık kişiye 
ait bilgi, bilginin sahibince açıklanması uygun görülmeyen bilgidir.  
 

Sosyal hayatta kişi, yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için kamu ve özel kesimdeki çeşitli kurum ve 

kuruluşlardan hizmet almakta veya bu kurum ya da kuruluşlara hizmet vermektedir. Bu hizmet alma ve verme 

sürecinde kişiye ait birçok veri, bu kurum ve kuruluşların kayıtlarına girmektedir. Örneğin; kişi bu ilişkiler 

yumağı içinde vatandaşlık numarası, vergi numarası, araba plakası, telefon numarası, emekli sandığı veya sosyal 

sigorta numaraları gibi birçok numaraya sahip olmak zorundadır. Hastanelerde hastalara, sigorta şirketlerinde 

                                                 
1AyMK, 20.3.2008-167/86 RG 25.6.2008 Sayı:26917.  
2 EG-Datenschutzrihtlinie, Kommentar, Baden-Baden 1997, 109; EG Datenschutzrichtlinie (Kurzkommentar) Köln 1999, 74; 
Başalp, Nilgün, Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması, Ankara 2004, 22. 
3 Akçakoca’ya göre, kişiye ait her türlü veri kişisel veri değildir; kanun koyucu kişisel veri kavramı ile kişiye özel, çok gizli 
olmasa dahi, bilginin sahibince açıklanması uygun görülmeyen verileri anlatmak istemiştir. Akcakoca,Mehmet, “Hekimin 
Sır Saklama Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğüne Aykırı Davranmasının Ceza Hukuku Açısından Doğuracağı Sorumluluk”, 
Erciyes Üniversitesi HFD, II 1-2(2007), 114.  
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sigortalılara, bankaların ve kredili alışveriş yapılan mağazaların müşterilerine ilişkin kayıtlar bu tip 

kayıtlardandır. Her geçen gün otomasyon sistemine kaydedilen kişisel verilerin sayısı artmaktadır. Bu kişisel 

veriler ya kişinin rızası ile ya da kanun gereğince kayıtlara geçirilmektedir. Ülkemizde “Merkezi Nüfus İdaresi 

Sistemi (MERNİS)”, bir tek “vatandaşlık numarası” ile bir kişiye ait nüfustan sağlığa kadar birçok bilgiyi 

bilgisayar ortamında merkezileştirmeyi öngörmektedir.  

 
Yaptığımız alışverişlere ilişkin bilgilerin, internette girdiğimiz sitelerin ve facebook, twitter gibi sosyal 

medya araçlarının kişisel verilerimizi sürekli kaydedip depoladığını biliyoruz. Çeşitli mecralarda bırakılan kişiye 
ilişkin bu veriler bir tuşla bir araya getirildiğinde milyonlarca insanın içinden bir anda kişi bilinir hale 
gelebilmekte bu veriler bu sistemlerden hukuka aykırı olarak ele geçirilerek kötüye kullanılabilmektedir. Bir tuşa 
basılarak sadece kimlik olarak değil kişilik ve karakter olarak toplumda bilinir hale gelmekteyiz. Bir araya 
geldiklerinde sadece kim olduğumuzu değil aynı zamanda eğilimlerimizi ve karakterimizi ortaya koyan bu 
kişisel verilerimiz ekonomik hayat içinde büyük anlam ifade etmekte ve bizlerin büyük ticari şirketlerin 
potansiyel tüketicileri olarak damgalanmamıza neden olmakta ve bu ticari şirketlerin algı operasyonlarının 
hedefi haline getirmektedir. Bu verilerin ekonomik bir değere sahip olduğu, ekonomik piyasada para karşılığında 
satıldığı ve ticaretin konusu haline geldiği de bilinmektedir.  

 
Öte yandan kamu kurumlarında yaptığımız işlemler nedeniyle kaydedilen verilerimiz siyasi iktidarlar 

tarafından kullanıldığında şöyle bir manzara ortaya çıkabilmektedir: Siyasi güç, bu verileri kendi çıkarları için 
yani propaganda konularını belirlemek veya kamuya personel alımında kendi görüşünde olanları tercih etmekte 
kullanabilir. Hukuka aykırı olarak işlenen, aktarılan ve ele geçirilen kişisel veriler, kamu personeli sınavlarında 
mülakatı etkisiz hale getirebilir.  

 
Ayrıca sosyal hayatın internet üzerinden yaşanıyor olması iletişime geçtiğimiz kişilerin sayısını 

artırmakta ve belirli kişiler arasında kalmasını istediğimiz kimlik bilgilerimizin bu sistemden çekilerek umuma 
yayılmasına neden olmaktadır.  
 

Bilgisayar ve enformatikte kaydedilen hızlı gelişme, kişiye ait verilerin, klasik yöntemlerle 
dosyalanması dönemini sona erdirmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere sağlıktan, adli işlemlere kadar uzanan 
değişik sektörlerde, özel veya resmi kurumlarca kişilerin özel hayatına ilişkin bilgilerin bilgisayarlara işlenmesi 
(depolanması) ve duruma göre merkezi bir sistemde toplanması, interkonnekte sistemle birleştirilip kişiler 
aleyhinde kullanılabilmesi ya da bu bilgilerin yayılması mümkün olabilmektedir. 

 
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin çalışmalar Amerika Birleşik Devletleri’nde altmışlı yıllarda 

başlamış, Avrupa’da altmışlı yılların başında önce uluslararası boyutta konu ele alınmış daha sonra 1973 yılında 
İsveç’te, 1979 yılında Almanya’da Veri Koruma Kanunları yürürlüğe girmiştir4. Günümüzde birçok ülkede 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunları yürürlüğe sokulmuştur.  
 

Belirtelim ki bugün artık, kişilik hakkının korunması kavramı altında kişiliğin bütün yönleriyle 
yansımasını ifade eden bilgileri kısaca kişisel verilerimizi konu alan bir disiplin gelişmiştir. Bu disiplin veri 
koruması hukuku olarak adlandırılmaktadır5.  
 

II. Tarihi Süreç 
 
Özellikle, birbirine bağlı bilgi işlem sistemlerinin ortaya çıkması kişisel nitelikteki verilere ulaşmayı, 

kullanmayı ve başkalarına iletmeyi kolaylaştırabilmektedir. Bu tip verilere ulaşmanın engellenmediği hallerde 
kişi, kaydedilen kişisel bilgilerinin ne zaman, nerede ve hangi koşullar altında karşısına çıkabileceğini 
bilemeyecektir. Bu sistemler sayesinde, çok basit nitelikteki kişisel bir veri, çok kolay bir şekilde diğer basit 
nitelikteki verilerle bir araya getirilebilmekte, bu birleşim istenmeyen, tesadüfi ve gereksiz riskler yaratmaktadır. 
Özel hayata ilişkin depolanan dağınık bilgilerin kolayca ulaşılabilir, irtibatlandırılabilir ve ele geçirilerek 
kullanılabilir olması, kişilerin özel hayatı için risk oluşturmaktadır6. Çoğu tercihlerimiz güdülenmiş tercihlerdir. 
Kişisel verilerimize yönelik saldırılar, özel hayatımızı şekillendirme ve dolayısıyla irade özgürlüğümüzü tehdit 
etmektedir. Verilere ulaşılması, verilerin kayda alınması, depolanması ve dağıtımı sınırlanmadığı takdirde, 
internet ortamında, bilgisayarda birkaç tuş dokunuşuyla, birkaç saniye içerisinde, kişinin profilini ve yaşam 

                                                 
4Bayraktar, Köksal, Özel Ceza Hukuku Cilt III, “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Ele Geçirilmesi”, İstanbul 2018, 629; 
Akgül, Aydın, Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul 2014, 166-167. 
5 EG-Datenschutzrihtlinie, Kommentar, Baden-Baden 1997, 109; EG Datenschutzrichtlinie (Kurzkommentar) Köln 1999, 74, 
Başalp, Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması, 22. 
6Kaboğlu, İbrahim Ö., Özgürlükler Hukuku, İnsan Haklarının Hukuksal Yapısı, İstanbul 1999, 195. 
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özelliklerini ortaya çıkarmak ve bu verileri kötüye kullanmak mümkün olabilecektir. Bu kötüye kullanma 
tehdidi, bireyin kendi davranışlarınıkendi serbest iradesiyle belirlemesini engelleyecek ve bireyi yaşamında pasif 
olmaya, sosyal ilişkilerini en aza indirgemeye zorlayacaktır. Böylece Anayasa’daki birçok hakkın kullanımı da 
askıya alınmış olacak; haklar varlıklarını kâğıt üzerinde sürdürecektir. Bu nedenle konunun tüm yönleriyle 
uluslararası ve ulusal mevzuatta düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir.  

 
Kişisel verilere ilişkin çalışmalar Avrupa’da yetmişli yıllara dayanmaktadır. Avrupa Konseyi, yetmişli 

yıllarda elektronik bilgi bankalarında işlenen veriler dolayısıyla bireylerin özel hayatlarının korunması için 

gerekli ilkeleri belirlemek için çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi 1973 ve 1974 yıllarında özel sektör ve kamu sektöründeki elektronik bilgi bankalarında uygulanacak 

ilkeleri belirleyen iki tavsiye kararı almıştır. Bu Tavsiye kararlarına uyan birçok ülke, yetmişli yılların sonunda 

kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasalar kabul etmiştir7. 

 
Kişisel verilerin korunması konusu, 1980 yılında İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 

tarafından da ele alınmış ve konuya ilişkin rehber ilkeler kabul edilmiştir8.  
 
Gelişmiş telekomünikasyon araçlarıyla gerçekleştirilen, ülkeler arasındaki hızlı sınır ötesi bilgi akışı 

karşısında, devletlerin milli mevzuatının yetersiz kalması, bu alanda uluslararası bir sözleşme hazırlanmasını 
zorunlu kılmıştır. Avrupa Konseyi, üye ülkeler arasındaki hukukların birleştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi 
amacıyla “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması”na ilişkin 108 
sayılı Sözleşmeyi, 28 Ocak 1981 tarihinde imzaya açmıştır9. Sözleşme aynı tarihte Konsey üyesi diğer 
devletlerle birlikte Türkiye tarafından da imzalanmıştır. Sözleşme’nin amacı, akit devlet ülkelerinde, uyruğu 
veya ikametgahı ne olursa olsun tüm gerçek kişilerin, temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle kendilerini 
ilgilendiren kişisel nitelikteki verilerin, otomatik bilgi işleme tabi tutulması karşısında özel yaşam haklarını 
güvence altına almaktır (m.1). Devletler, Sözleşme’de öngörülen ilkelerin gereken şekilde uygulanabilmesini 
sağlamak üzere, Sözleşmeyi onaylamadan önce iç hukuklarında etkin yaptırımlar öngörmekle yükümlü 
kılınmıştır. Bu önlemlerin taraf devletlerce, en geç, Sözleşme’nin kendileri bakımından yürürlüğe girdiği tarihte 
alınmış olması zorunludur (Sözleşme m.4,10)10. Sözleşme’nin uygulanabilmesi taraf devletlerin iç hukuklarında 
düzenlemeler yapmasına bağlanmıştır. Bu Sözleşmeyi 01.07.2004’te yürürlüğe giren Ek Protokol izlemiştir11. 
Belirtelim ki Sözleşme’nin bilişim teknolojilerindeki gelişmeler karşısında yenilenmesi ihtiyacının doğması 
üzerine, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 18 Mayıs 2018 tarihinde Sözleşme’nin yeni metnini imzalamıştır. 
Fakat bu yeni metin henüz yürürlüğe girmemiştir12. 

 
Sözleşme’nin 12. maddesine göre bir devlet, verilerin korunması konusunda bunların eşdeğer düzeyde 

korunmasına ilişkin mevzuatı bulunmayan diğer bir devlete sınır ötesi veri aktarımını yasaklayabilmektedir. 
Nitekim Türkiye’de uzun süre yasal düzenleme bulunmamasının eksikliği hissedilmiştir. Örneğin; adli yardım 
anlaşmalarının uygulanması çerçevesinde, başta Almanya olmak üzere, Konseye üye devletler, Türk 
mahkemelerince yapılan kişiler hakkındaki adres tespiti, istinabe gibi istemleri, Türkiye’nin konuya ilişkin 

                                                 
7 Bu ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Fransa, Danimarka ve Norveç bulunmaktadır. Bak. 8 Mayıs 1998 tarihli Dış 
Ticaret Müsteşarlığı, eTicaret Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk Çalışma Grubu raporundaki Kişisel Verilerin Korunması Ve 
Gizliliğin Sağlanması hakkındaki bölüm. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Etik Raporu, https://eticaret.garanti.com.tr 
8 Mahremiyetin ve Kişisel Verilerin Sınırlararası Aktarımının Korunması Hususunda Rehber İlkeleri: Bu ilkeler şunlardır: 1) 
Kişisel veri toplanması ve işlenmesinin sınırlı olması ve ilkelere bağlılığı, 2) Kişisel veride kalite ilkesi, 3) Kişisel veri 
toplama ve işlenmesinde amacın belirginliği ilkesi, 4) Amaca uygun kullanım ilkesi, 5) Kişisel verilerin korunması için 
gereken tedbirlerin alınması (veri güvenliği) ilkesi, 6) Açıklık ilkesi, 7) Kişisel veri konusu kişinin bireysel katılımı ilkesi, 8) 
Sorumlu tutulabilirlik (hesap verilebilirlik) ilkesi olarak belirlenmiştir. Bak.Karaca Dedeoğlu, Ayşegül, “Uluslararası Sağlık 
Turizminde Hastanın Özel Hayatının Gizliliği ve Mahremiyetinin Korunması Hakkı”, 1887-1888, OPUS (Uluslararası 
Toplum Araştırmaları Dergisi), www.dergipark.org.tr; “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (1/541) ve Adalet 
Komisyonu Raporu, TBMM, Yasama Dönemi Yasama Dönemi 26, Yasama Yılı 1), www.tbmm.gov.tr 
9 Sözleşmenin hazırlık çalışmalarına Avrupa Birliği de kurum olarak katılmış ve çalışmayı desteklemiştir. Bak. 8 Mayıs 1998 
tarihli Dış Ticaret Müsteşarlığı, eTicaret Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk Çalışma Grubu raporundaki Kişisel Verilerin 
Korunması Ve Gizliliğin Sağlanması hakkındaki bölüm. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Etik Raporu, 
https://eticaret.garanti.com.tr 
10 Sözleşme 1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin uygulanabilmesi taraf devletlerin iç hukuklarında düzenlemeler 
yapmasına bağlıdır. 24.3.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7.4.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş 
ve Sözleşme uygulanabilir hale gelmiştir. RG. 7.4.2016 Sayısı: 29677.  
11 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici 
Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol (181 Sayılı Ek Protokol), Akgül, 193; Kangal, Zeynel, Kişisel 
Verilerin Ceza ve Kabahatler Hukukunda Korunması, İstanbul 2019, 33. 
12Küzeci, Elif, Kişisel Verilerin Korunması, 3.Bası, Ankara 2019, 131’den aktaran Kangal,KişiselVerilerinCeza ve 
Kabahatler Hukukunda Korunması,34. 
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eşdeğer koruma mevzuatı bulunmadığı için geri çevirmiştir. Aynı şekilde, bu durum Avrupa Birliği ile 
gerçekleştirilen gümrük birliği çerçevesinde, Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi devletler gümrük idareleri 
arasındaki bilgi akışını da olumsuz yönde etkilemiştir13. 
 

Avrupa Konseyi, Sözleşme’de yer alan ilkelerin etkin bir biçimde hayata geçirebilmesi için 
çalışmalarına devam etmekte; Bakanlar Konseyi bu amaçla çeşitli sektörlere ilişkin ilkeleri ortaya koyan tavsiye 
kararları almaktadır14. 

 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da 14.12.1990’da kabul edilen “Bilgisayara Geçirilmiş Kişisel Veri 

Dosyalarına İlişkin Rehber İlkeleri” kabul etmiştir15. 
 
Avrupa Birliği bünyesinde 20 Temmuz 1995 tarihli “Kişisel Verilerin İşlenmesi Karşısında Gerçek 

Kişilerin Korunması ve Verilerin Serbest Dolaşımı Direktifi (95/46ABYönergesi)”16 oluşturulmuştur. Kamu 
güvenliği ve savunma gibi Avrupa Birliği yetkisi dışındaki alanları düzenleyen Yönerge, bütün vatandaşların 
özel yaşamının eşdeğer düzeyde korunmasını ve kişisel verilerin serbest dolaşımını hedeflemekte ve bunun 25 
Ekim 1998 tarihine kadar üye ülkelerce benimsenmesini öngörmekteydi. Yönerge’nin 1.1. maddesinde, üye 
ülkelerin, kişisel verilerin işlenmesinde saygılı davranarak, özellikle mahremiyet hakkı saklı kalmak üzere, 
gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruyacakları belirtilmiştir. Yönerge’de, Avrupa Birliği 
vatandaşlarının bilgi edinme, verilere erişme, doğrulama ve itiraz etme hakları tanınmakta ve ırk, din ve sağlık 
gibi hassas veriler konusunda kişinin izninin alınması gibi ek tedbirler öngörülmektedir. Yönerge’ye göre, 
verilerin işlenmesinden sorumlu kişi ve organlar; veri kullanımının açık ve yasal amaçlar için kullanımını 
sağlamakla, tesadüfi veya yetkisiz erişim ve kullanıma karşı veri güvenliğini korumakla yükümlüdür. Komisyon, 
Yönerge’de belirtilen tedbirleri almayan üye devletler için Avrupa Topluluğu Adalet Divanına başvurma kararı 
almıştır17. 

 
1995 tarihli Avrupa Birliği Yönergesi’ne ek olarak iki Avrupa Birliği Tüzüğü daha çıkartılmıştır. 

Sektörel bazda düzenlemeler öngören Tüzüklerden ilki telekomünikasyon sektöründe, ikincisi ise elektronik 
iletişim sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve mahremiyetinin korunmasıyla ilgilidir18.  

 
Avrupa Birliği vatandaşlarının temel haklarını ve Avrupa Birliği’nin vatandaşlarına karşı 

sorumluluklarını düzenleyen 2000 tarihli Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın19 1. maddesinde insanlık 
onurunun ihlal edilemeyeceği, saygı gösterilmesi ve korunması gerektiği vurgulanmıştır. Şart’ın 8. maddesinde 
kişinye, kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkı tanınmıştır. Şart’a göre, bu tür bilgiler, belirtilen amaçlar 
için ve ilgili kişinin muvafakatine veya yasada öngörülen başka meşru temele dayalı olarak tutulur. Herkes, 
kendisi hakkında toplanmış olan bilgilere erişme ve bunlarda düzeltme yaptırma hakkına sahiptir. Bu kurallara 
uyulması, bağımsız bir makam tarafından denetlenecektir.  

 
Ülkemizde teknolojik gelişmenin zorunlu bir sonucu olarak konuya ilişkin ilk çalışmalar 13.09.1995 

tarihinde başlamıştır. Bu tarihte konuya ilişkin çalışmalar yapmak üzere bir komisyon oluşturulmuştur. Ancak 
komisyon çalışmalarını tamamlayamamıştır. Bunun üzerine 18.09.2000 tarihinde yeniden bir komisyon 
oluşturulmuştur. Komisyon üç yıllık bir çalışma sonucunda 2003 yılında, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
2003 Tasarısı”nı hazırlamış20;ancak Tasarı, 07.04.2016 tarihine kadar yasalaşmayı beklemiştir21.  

 
26.9.2004 Tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile kişisel verilerin kaydedilmesi (TCK m.135), 

verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (TCK m.136) ve verileri yok etmeme (TCK m.138) suç 

                                                 
13Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2003 Tasarısı -Genel Gerekçe. 
14 Polisteki Kişisel Bilgilerin Kullanımı Konusunda Tavsiye Kararı (RegulatingTheUse of Personal Data in ThePoliceSector) 
No. (87)15. Kişisel Verilerin Korunması ve Etik Raporu, www.garantieticaret.comaktaran Üzeltürk, Sultan, 1982 Anayasası 
ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Göre Özel Hayatın Gizliliği Hakkı, İstanbul 2004, 202). 
15 Akgül, 174. 
16 Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu 95/46/EC sayı ve 24 Ekim 1995 tarihliKişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu 
Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Hakkındaki Direktif. 
17 20 Temmuz 1995 (95/46EC)OJ L281/31; “İç Pazar-Kişisel Verilere Serbest Dolaşım Güvencesi”, Güncel Haber, S.6, 
Şubat 2000, www.deltur.cec.eu.int/ghaber6-10.html; 45/2001/EC, Dedeoğlu, G., “Gözetme, Mahremiyet ve İnsan Onuru”, 
www.dergi.tbd.org.tr aktaran Üzeltürk, 101; Akgül, 3, 210. 
18 97/66/EC, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 15.12.1997; 2002/58/EC, 12.7.2002, aktaran Üzeltürk101; Başalp, 27. 
19 Şart, 13-14 Ekim 2000 tarihinde Fransa’nın Biarritz şehrinde gerçekleşen AB Zirvesi’nde devlet ve hükümet başkanlarının 
bilgisine sunulmuş ve kabul edilmiştir. 7 Aralık 2000 “Nice Zirvesi”nde de onaylanmıştır. Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel 
Müdürlüğü, Kasım 2001, http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/hukuk/temelhak.pdf (Erişim Tarihi: 22.12.2007). 
20Başalp, 107, 108. 
216698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7.4.2016 tarihinde yürürlüğe girebilmiştir. Bak. RG 7.4.2016 Sayı:29677. 
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olarak tanımlanmıştır. Ancak bu hükümler kişisel verileri tanımlayan, hak ve yükümlülükleri belirleyen bir alt 
yapıdan yoksun olarak 07.04.2016 tarihine yani Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yasalaşıncaya kadar 
uygulanmıştır.  
 

28 Ocak 1981 Tarihli“Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin 
Korunması”na ilişkin 108 sayılı Sözleşme’nin imzalanmasından yaklaşık 29 yıl sonra, 07.05.2010 tarih ve 5982 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un22 2. 
maddesiyle Anayasa’nın IV. Özel hayatın gizliği ve korunması, A. Özel hayatın gizliliği başlıklarını taşıyan 20. 
maddesine eklenen üçüncü fıkra ile kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı, özel hayata saygı hakkından 
bağımsız bir hak olarak açıkça kabul edilmiştir. Madde 20/3 hükmüne göre, “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel 
verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.’’ Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında 
bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları 
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen 
hallerde veya kişininaçık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla 
düzenlenir”. Kişisel verilerin korunması hakkı mutlak bir hak olmayıp ölçülü olmak kaydıyla kanunla 
sınırlanabilir23. 

 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çalışmalarının devam ettiği süreçte 24.07.2012 tarihinde 

“Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik 
yürürlüğe girmiştir24. 

 

                                                 
22 RG 13.5.2010 Sayı:27580. 
23 17.2.2010 Tarih ve 5952 sayılı; “Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” un; 
“5- (b) Bendinin (1) Numaralı Alt Bendinde Yer Alan “Veri, bilgi ve belgeleri toplamak, tasnif etmek,…” İbaresinin 
İncelenmesi /Dava dilekçesinde; iptali istenen kuralla herhangi bir sınırlama getirilmeksizin Araştırma-Geliştirme Daire 
Başkanlığına “veri, bilgi ve belgeleri toplamak, tasnif etmek” görevinin verildiği, “veri, bilgi ve belgeleri toplama”nın her 
türlü kişisel verileri de kapsama alacağı, veri toplamanın sınırlarına yasal düzenleme getirilmeyerek kişilerin idareye karşı 
korumasız bırakıldığı belirtilerek, kuralın Anayasa'nın 13., 20. ve 25. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. /İptali 
istenen kuralda Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının ana hizmet birimlerinden olan Araştırma-Geliştirme Daire 
Başkanlığının terörle mücadele alanında, veri, bilgi ve belgeleri toplayabileceği, tasnif edebileceği, analiz ve 
değerlendirmeler yapabileceği hükme bağlanmaktadır. /Anayasa'nın 20. maddesinde, herkesin kendisiyle ilgili 
kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu, bu hakkın kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında 
bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsadığı ifade edilmiştir. Maddede ayrıca kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen 
hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla 
düzenleneceği hükmüne de yer verilmiştir. /Anayasa'nın 13. maddesinde, temel hak ve hürriyetlerin, özlerine 
dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla 
sınırlanabileceği, bu sınırlamaların Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin 
gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı belirtilmiştir. /İptali istenen kuralda geçen “veri”, “bir araştırmanın, bir 
tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öğe, muta, done” anlamına gelmekte olup, bilimsel, istatistiki, ekonomik, 
kişisel bilgileri de içine alan bir kavramdır. Kişisel veri kavramı, belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye 
ilişkin bütün bilgileri ifade etmektedir. Kişisel verilerin korunması hakkı, kişinin insan onurunun korunmasının ve kişiliğini 
serbestçe geliştirebilmesi hakkının özel bir biçimi olarak, bireyin hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında 
korumayı amaçlamaktadır. Ancak söz konusu hak sınırsız değildir. Kişisel verilerin korunması hakkı, veri sahibinin mutlak 
ve sınırsız bir veri hakimiyetini mümkün kılmamaktadır. Nitekim Türkiye'nin imzaladığı ancak uygulama kanununun 
yürürlüğe konamaması nedeniyle taraf olmadığı 1981 tarihli ve 108 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması 
Karşısında Kişilerin Korunmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin 9. maddesinde de devlet güvenliği, kamu güvenliği, 
devletin ekonomik menfaatlerinin korunması ve suçlarla mücadele edilmesi, ilgilinin veya üçüncü kişilerin hak ve 
özgürlüklerinin korunması ile verilerin istatistiki veya bilimsel amaçlarla kullanılması durumlarında kişisel verilerin 
korunmasına sınırlamalar getirilebileceği öngörülmüştür. Bu nedenle, kişisel verilerin korunması temel hakkına kamu yararı 
nedenlerine dayalı olarak müdahale edilebilmesine olanak tanınmaktadır. /Terörle mücadele alanında strateji ve politikalar 
geliştirmekle görevli olan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının kendisine verilen görevleri yerine getirebilmesi için 
kişisel veriler de dahil olmak üzere bir takım bilgi ve belgelere ihtiyacının bulunması kaçınılmazdır. İptali istenen 
kuralda, veri ve bilgilerin terörle mücadele alanıyla sınırlı olacağı açıkça ifade edilmiştir. Kuralda kişisel verilerin 
korunmasıyla ilgili olarak Anayasa'nın 20. maddesinde öngörülen güvencelere aykırı bir hüküm de yer almamaktadır. Türk 
Ceza Kanunu'nun kişisel verilerin korunmasına ilişkin cezai hükümleri, Müsteşarlık personeli için de geçerlidir. Bu nedenle, 
dava konusu kuralla Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına terörle mücadele alanıyla sınırlı olmak üzere verilen veri ve 
bilgi toplama yetkisinin özel hayatın gizliliği kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına ölçüsüz bir müdahale 
olduğu söylenemez. Ayrıca, söz konusu düzenlemenin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkını aşırı derecede zorlaştıran 
ya da ortadan kaldıran, dolayısıyla hakkın özüne dokunan bir sınırlama olmadığı da açıktır. /Açıklanan nedenlerle, iptali 
istenen kural, Anayasa'nın 13. ve 20. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir”. AyMK, 19.1.2012-40/8. 
24 Bu Yönetmelik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmediğinden, 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanununun 4, 6, 12 ve 51 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bak. Yönetmelik m.2., RG 24.7.2012 
Sayı:28363. 
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28 Ocak 1981 tarihli “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin 
Korunması”na ilişkin 108 sayılı Sözleşme yaklaşık 35 yıl sonra Türkiye tarafından Kişisel Verilerin Otomatik 
İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair 30.1.2016 tarih ve 6669 sayılı Kanun ile onaylanmıştır25.  

 
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen kanun ise söz konusu hakkın 

Anayasa’da kabul edilmesinden yaklaşık 16 yıl sonra, 28 Ocak 1981 tarihli “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme 
Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması”na ilişkin 108 sayılı Sözleşme’nin imzalanmasından yaklaşık 
35 yıl sonra yürürlüğe girmiştir. 24.3.2016 Tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 
tarihinde ülkemizde yürürlüğe sokularak Anayasa’nın ve Sözleşme’nin gereği yerine getirilmiştir26. Bu tarihten 
itibaren 108 sayılı Sözleşme Türkiye bakımından da sonuç doğurmaya başlamıştır27.  

 
24.03.2016 Tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 17. maddesiyle Türk Ceza 

Kanunu’na yollama yapılarak TCK ile bu Kanun arasında bağlantı kurulmuştur. Bu hükme göre, “Kişisel 
verilere ilişkin suçlar bakımından 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 135 ila 140 ıncı madde 
hükümleri uygulanır. /…kişisel verileri silmeyen veya anonim hale getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138 inci 
maddesine göre cezalandırılır”. 

 
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kişisel verilere karşı işlenen fiilleri yaptırım altına alan yeni suç 

tipleri tanımlanarak Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan Türkiye’nin de 28 Ocak 1981 tarihinde imzaladığı 
“Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tâbi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair 
Sözleşme”nin ilgili hükümlerinin gereği de yerine getirilmeye çalışılmıştır28.  

 
2016/680 Sayılı Gerçek Kişilere Ait Kişisel Verilerin Yetkili Merciler Tarafından Adli Suçların 

Önlenmesi, Araştırılması, Tespit Edilmesi veya Kovuşturulması ya da Mahkûmiyetlerin İnfazı Amacıyla 
İşlenmesi ve Bu Verilerin Serbest Dolaşımı Hakkında 27 Nisan 2016 tarihli Direktif uygulanmaya 
başlanmıştır29.  

 
25 Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GPDR),Kişisel Verilerin 

İşlenmesi Karşısında Gerçek Kişilerin Korunması ve Verilerin Serbest Dolaşımı Hakkında 95/46 sayılı Direktif 
yerine yürürlüğe girmiştir30. Tüzük, Avrupa Birliği’ndeki sorumlular için değil belli şartlar dâhilinde Avrupa 
Birliği dışındaki sorumlular için de uygulanmaktadır.  
 

III. Suçla Korunan Hukuki Değer  
 
Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçu ile birden çok hukuki değer 

korunmaktadır. Bu suçla kişinin; özel hayatı, kişilik hakkı, kişisel verileri üzerinde serbestçe tasarruf etme hakkı, 
maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı gibi birçok hak koruma altına alınmaya çalışılmıştır.  

 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre de otomasyona tâbi tutulmuş kişisel verilere saygı 

hakkı, özel hayata saygı hakkının bir görünüm şeklidir ve kişisel verilerin otomasyonundan ileri gelen tehlikelere 

karşı özel yaşamın korunması da AİHS m.8 kapsamında ele alınmaktadır31.  

 
Türk Ceza Kanunu’nda kişisel verilere ilişkin suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar 

arasında düzenlenerek, bu suçlarla özel hayatın korunmasının birinci sırada amaçlandığı söylenebilir32.  

                                                 
25 Onay kanunu için bak. RG 18.2.2016 Sayı:29628. Sözleşme Türkiye tarafından Bakanlar Kurulu’nun 2016/8576 sayılı 
Kararı ile onaylanmıştır. Bak. RG 17.3.2016 Sayı:9656. 
26 RG 7.4.2016 Sayı:29677. 
27 RG 7.4.2016 Sayı:29677. 
28 TCK m.135-Gerekçe. 
29 2008/977/JHA Sayılı Çerçeve Kararını İlga Ederek Yerine Geçen 27 Nisan 2016 tarihli (AB) 2016/680 sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, Direktif Hakkında Bilgi Notu için bak.https://itlaw.bilgi.edu.tr/media/2019/7/27/law-
enforcement-directive-bilgi-notu.pdf 
30 Avrupa Birliği Resmi Gazetesi, 27 Nisan 2016 tarihinde düzenlenmiştir. 
Kaboğlu, İbrahim Ö.,Özgürlükler Hukuku, İnsan Haklarının Hukuksal Yapısı, İstanbul 1999, 195; Sırların özel hayatın bir 

parçası olduğu hakkında bak.Şen, Ersan, Devlet ve Kitle İletişim Araçları Karşısında Özel Hayatın Gizliliği ve Koruması, 
İstanbul 1996, 233. 

32 Aynı yönde: Arslan, Çetin/ Azizağaoğlu, B.,Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, Ankara 2004, 611; Yokuş Sevük, Handan, 
Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yargıtay Kararları, AİHM Kararları, Ankara 2019, 277; Bayraktar, 634. Kişisel 
verelerin korunmasında iletişim özgürlüğünün de korunan hukuki yararlar arasında olduğu hakkında bak. Bayraktar, 635. 
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Kişiyi, tanımadığı kişiler nezdinde biranda bilinir hale getirecek kişisel özelliklerine,kimliğine ilişkin 

bilgiler ve yaşam şekli başlangıçta özel hayat kapsamında birlikte korunmuştur. Ancak artık günümüzde, kişinin 
tanımadığı ve istemediği kişiler tarafından bilinen bir birey haline getirilmeme hakkı yani kişisel verilerine saygı 
duyulmasını isteme hakkı özel hayata saygı hakkı kapsamında ancak ondan bağımsız bir hak olarak ceza 
hukukunun özel koruması altına alınmıştır. Kişi, sadece kendi istediği, belirli kişilerle ilişki halinde olmak ister. 
Kendi istediği kişiler dışındaki kişilerin kendisine ulaşmasını ve hayatına müdahalesini istemez. Toplumda kişi 
olarak bilinmezlik, kişiye sosyal ve ekonomik hayatını istediği gibi serbest iradesiyle şekillendirme olanağı verir. 
Kişisel verilere saygı hakkı, özel hayata saygı hakkından önce gelen ve bir anlamda özel hayata saygı hakkını 
güvenceleyen bir haktır. Kanaatimizce, kişisel verilere saygı hakkı, kişinin tanımadığı ve tanımayı da istemediği 
kişilerin taleplerinin veya ticari hayatın hedefi olmama hakkı şeklinde de formüle edilebilir. Bu nedenle bizi 
tanımadığımız kişilerce ulaşılabilir kılan ad, soyad, telefon numarası, vatandaşlık numarası gibi sosyal hayatın 
bize verdiği kimlik bilgileri ile bizi diğer insanlardan ayıran doğuştangelensaç, göz rengi, karakter özellikleri 
gibi bizi biz yapan tüm özelliklerimiz kısacası maddi ve manevi kimliğimize ait bilgilerimizin istemediğimiz 
kişilerin eline geçmemesini isteme hakkı, kişisel verilere ilişkin suçlarla korunmaktadır. Maddi ve manevi 
kimliğe ilişkin bilgileri üzerinde mutlak tasarruf hakkı kural olarak bireyin kendisine aittir. Birey bu bilgilerinin 
ne kadarını kiminle paylaşacağına yani kimler tarafından bilinir ve ulaşılabilir olmak istediğine kendisi karar 
vermelidir. Belirtelim ki eğitim, çalışma, sosyal ve ticari hayat bu bilgilerimizin büyük bir kısmının otomatik 
olarak hizmet alınan kurumlara verilmesini zorunlu kılmaktadır. Bir anlamda sosyal yaşam nedeniyle bu 
verilerin çeşitli kurum ve kişilerin eline geçmesi çoğu zaman aslında gerçekten serbest irademizle olmamaktadır. 
Sosyal yaşam verilerimizi paylaşmayı zorunlu kılmaktadır. Ancak bu halde de kişisel verilerin rızayla verilen 
veya verilmek zorunda kalınan yerlerde korunması ve ilgilisinin rızanın dışında el değiştirmemesi yani bu 
verilerin bilinmeyen üçüncü kişilere dağılmaması, bireyin; kişiliğinin korunması ve rahatsız edilmemesi 
bakımından ayrı bir öneme sahiptir. İstenmeyen kişiler tarafından “birey olarak bilinmeme ve ulaşılamama” 
hakkı da diyebileceğimiz bir hakkın bu suçla korunduğunu söylemek mümkündür.  
 

Kişisel verilerimiz, ekonomik hayatta tüketici profillerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 
Bu nedenle bugün ticari hayatta kişisel veriler bir değer olarak alınıp satılmaktadır. Kişi, kişisel verilerini 
örneğin; saç biçimini, göz şeklini ve rengini görsel bir değer olarak pazarlayabilmekte ve bundan kazanç 
sağlayabilmektedir. Bu özelliklerinin açık arzusu hilafına bir sisteme kaydedilmesi ve üçüncü kişilerle 
paylaşılması kişinin maddi açıdan da zarara uğramasına neden olur. Kişinin, kişisel verileri üzerinde fikri 
mülkiyet hakkının bulunduğu ve kişisel verilere yönelik suçlarla kişinin, kişisel verileri üzerindeki mülkiyet 
hakkının korunduğu da söylenebilir33.  

IV. Suçun Maddi (Objektif) Yapısal Unsurları 
 

1. Suçun Maddi Konusu 
 
28 Ocak 1981 tarihli “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin 

Korunması”na ilişkin 108 sayılı Sözleşme’ye göre, “kimliği belirtilen veya belirtilebilen gerçek kişiyle34 ilgili 
tüm bilgiler” kişisel veridir (m.2).  
 

Avrupa Topluluğu Veri Koruma Yönergesi’nin 2. maddesinde de kişisel veri; "Doğrudan doğruya ya da 
dolaylı olarak bir gerçek kişi ile ilintili olabilecek ve onu belirlenebilir kılacak her türlü bilgi" olarak 
belirtilmiştir”35. 
 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı’nda(2003)  kişisel veri kavramı Sözleşme’ye benzer bir 
şekilde, tüzel kişileri de kapsayacak şekilde genişletilerek tarif edilmiştir. Tasarı’ya göre, ‘‘belirli veya kimliği 
belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgiler” kişisel veridir (m.3/1-a)36. Kişinin kimliğini ortaya 
çıkarmaya elverişli olan bilgiye adlandırıcı bilgi de denilmektedir37. 

 

                                                 
33 Bu görüş için bak. Akgül, Kişisel Verilerin Korunması, 74; Zevkliler, Aydın, “Tedavi Amaçlı Müdahalelerde Kişilik 
Hakkına Saldırının Sonuçları”, Dicle Üniversitesi HFD I, (1983), 17; Bayraktar, 633. 
34“Katılan firmaya ait şikâyete konu belgeler, hukuka aykırı olarak kaydedilen gerçek kişiye ait kişisel veriler olarak kabul 

edilemeyeceği …”, Y12.CD, 16.11.2016-10456/12769. 
35YCGK, 17.6.2014-12-1510/331, www.lexpera.com 
36 Bak. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı, m.3/1-a, (Başbakanlığa Sevk Tarihi: 12.7.2005), 
www.kgm.adalet.gov.tr 
37Danışman, Ahmet, Ceza Hukuku Açısından Özel Hayatın Korunması, Konya 1991, 88.  
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1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.135’te düzenlenen kişisel 
verilerin kaydedilmesi suçunun gerekçesinde kişisel veri kavramı, “gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi” olarak 
tanımlanmıştır38.  Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (TCK m.136/1) suçu ile bağlantılı olarak 
ceza mevzuatında kişisel verilerle ilgili bir tanım ve sınırlandırma yapılmadığından, söz konusu hükmün suçta ve 
cezada kanunilik ve belirlilik ilkelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Anayasa Mahkemesi, ulusal ve 
uluslararası mevzuat ile yargı içtihatları dikkate alındığında kişisel veri kavramının belirsiz olduğundan söz 
edilemeyeceği gerekçesiyle suçta kanunilik ve belirlilik ilkesi ile özel hayatın gizliliği ilkesine aykırılık 
bulunmadığı sonucuna varmıştır39.  

 
Anayasa Mahkemesi kişisel veriyi 19.01.2012 tarihli kararında şu şekilde tanımlamıştır:  

“ “Veri”, “bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öğe, muta, done” anlamına 
gelmekte olup bilimsel, istatistiki, ekonomik, kişisel bilgileri de içine alan bir kavramdır. Kişisel 
veri kavramı, belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade etmektedir. 
Kişisel verilerin korunması hakkı, kişinin insan onurunun korunmasının ve kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi 
hakkının özel bir biçimi olarak, bireyin hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı 
amaçlamaktadır. Ancak söz konusu hak sınırsız değildir. Kişisel verilerin korunması hakkı, veri sahibinin mutlak 
ve sınırsız bir veri hakimiyetini mümkün kılmamaktadır. Nitekim Türkiye'nin imzaladığı ancak uygulama 
kanununun yürürlüğe konamaması nedeniyle taraf olmadığı 1981 tarihli ve 108 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik 
İşleme Tabi Tutulması Karşısında Kişilerin Korunmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin 9. maddesinde 
de, devlet güvenliği, kamu güvenliği, devletin ekonomik menfaatlerinin korunması ve suçlarla mücadele 
edilmesi, ilgilinin veya üçüncü kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması ile verilerin istatistiki veya bilimsel 
amaçlarla kullanılması durumlarında kişisel verilerin korunmasına sınırlamalar getirilebileceği öngörülmüştür. 
Bu nedenle, kişisel verilerin korunması temel hakkına kamu yararı nedenlerine dayalı olarak müdahale 
edilebilmesine olanak tanınmaktadır”40. 
 

Nihayet 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Tanımlar başlıklı 3/1-d maddesinde 
kişisel veri“kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade eder şeklinde 
tanımlanmıştır. 

 
Bilginin, kişisel veri sayılması için bulunduğu formatın bir önemi bulunmamaktadır. Örneğin bilgi; 

alfabetik, sayısal, grafiksel, fotografik, görsel ya da akustik bir şekle sahip olabilir41.  
 

Kişisel veri, bilgidir. Örneğin; kişinin adı, soyadı, yaşı, cinsiyeti, göz rengi, hastalıkları, vücudundaki 
herhangi bir özellik, görüntüsü, akrabalarına ilişkin bilgiler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme kurumundaki 
her türlü bilgi, vergi numarası, kişinin okuduğu okulu, okul notları gibi. Kişinin; adı, soyadı, emekli sicil no gibi 
birçok bilginin, kişisel veri olduğunda şüphe yoktur. Bir kişinin vesikalık fotoğrafı, vücut ölçülerini ortaya koyan 
fotoğrafı da kişisel veridir. Zira vesikalık fotoğraf kişinin göz rengini, yüz şeklini ifade eden bir bilgi 
niteliğindedir. Kişinin bu özelliklerini tespit eden bir vesikalık fotoğraf da dolaylı bir kişisel veridir42. Ancak 

                                                 
38 5237 Sayılı TCK m.135-Gerekçe. 
39“9. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarında da belirtildiği üzere, "kişisel veri", "belirli veya kimliği belirlenebilir olmak 
şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade etmektedir. Bu bağlamda adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin 
sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport 
numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde 
bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan 
tüm veriler" kişisel veri  olarak  kabul edilmektedir (E.2013/122, K.2014/74, 9.4.2014; E.2014/149, K.2014/151, 2.10.2014; 
E.2013/84, K.2014/183, 4.12.2014; E.2014/74, K.2014/201, 25.12.2014; E.2014/180, K.2015/30, 19.3.2015). …/14. "Kişisel 
veri” kavramının bu çerçevede doktrin, uygulama ve yargı kararlarında belirlenerek anlam ve içeriğinin gelişip 
değişeceğinde kuşku yoktur. Dolayısıyla başvuru kararında her ne kadar ceza mevzuatında "kişisel veri” ile ilgili bir tanım ve 
sınırlandırmanın yapılmadığı, bu nedenle itiraz konusu kuralın belirsiz olduğu ileri sürülmüş ise de ulusal ve uluslararası 
mevzuat ile yargı içtihatları dikkate alındığında kuralın belirsiz olduğundan söz edilemeyeceği açıktır. Ayrıca itiraz konusu 
kuralla "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma veya ele geçirme" eylemi suç olarak kabul 
edilmekte ve bu eylem nedeniyle verilecek ceza kuralda açıkça belirlendiğinden kuralla hangi somut eylem ve olguya hangi 
hukuksal yaptırımın bağlandığı açıkça ortaya konulmaktadır. Dolayısıyla itiraz konusu kuralda suçta ve cezada kanunilik 
ilkesi ile özel hayatın gizliliği ilkesine aykırılık bulunmamaktadır. /15. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın 20. ve 
38. maddelerine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir”.  AyMK, 12.11.2015-32/102, RG 2.12.2015 Sayı:29550. 
40AyMK, 19.1.2012-40/8, RG 6.3.2013 Sayı:28579 
41Köse,AysunMelike, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK m.135), Ankara 2018, 29; Kangal, Kişisel Verilerin Ceza 
ve Kabahatler Hukukunda Korunması, 23. 
42 Örneğin PVSK m.5- Parmak izi ve fotoğrafların kayda alınması Polis; a) Gönüllü, b) Her çeşit silah ruhsatı, sürücü 
belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak içinbaşvuruda bulunan, c) Başta polis olmak üzere, genel veya özel 
kolluk görevlisi ya da özelgüvenlikgörevlisi olarak istihdam edilen, ç) Türkvatandaşlığınabaşvuruda bulunan, d) Sığınma 
talebinde bulunan veya gerekli görülmesi halinde, ülkeyegiriş yapan sair yabancı, e) Gözaltına alınan, kişilerin parmak izini 
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belirtelim ki kişinin bir hayat olayı içindeki fotoğrafı hangi maksatla kullanıldığına göre kişisel veri özelliği 
gösterebilir. Örneğin bir kişinin bir kimse ile cinsel birlikteliği fotoğraflandığında bu fotoğraf özel hayatın 
belgesidir. Ancak aynı fotoğraf kişinin kimliğine ilişkin birçok bilgiyi de içerdiğinden aynı zamanda kişisel 
veridir.  

 
Ceza Muhakemesi Kanunu m.236’da mağdur ve şikâyetçinin dinlenmesi düzenlenmiştir. Çocukların 

cinsel istismarının vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi (TCK m.103/2) 
durumunda mağdur olan çocukların soruşturma evresindeki beyanları, bunlara yönelik hizmet veren merkezlerde 
Cumhuriyet savcısının nezaretinde, uzmanlar aracılığıyla alınır. Mağdur çocuğun beyan ve görüntüleri kayda 
alınır. Kovuşturma evresinde ise ancak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından mağdur çocuğun beyanının 
alınması veya başkaca bir işlem yapılmasında zorunluluk bulunması hâlinde bu işlem, mahkeme veya 
görevlendireceği naip hâkim tarafından bu merkezlerde uzmanlar aracılığıyla yerine getirilir. Mağdur çocuk 
yargı çevresi ve mülkî sınırlara bakılmaksızın en yakın merkeze götürülmek suretiyle bu fıkrada belirtilen 
işlemler yerine getirilir (CMK m.236/5). Belirtelim ki yetişkinlere karşı işlenen cinsel saldırı suçunun vücuda 
organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda (TCK m.102/2) da mağdur olanların, 
soruşturma evresindeki beyanları bakımından aynı usul uygulanır. Ancak, beyan ve görüntülerin kayda 
alınmasında mağdurun rızası aranır (CMK m.236/6)43. TCK m.136/2 hükmüne göre, mağdur çocukların ve 
mağdur yetişkinlerin beyanını içeren söz konusu görüntü ve ses kayıtları da kişisel veridir ve bu kişisel verilerin 
suçun konusu olması halinde verilecek ceza bir kat artırılmaktadır (TCK m.136/2)44.  
 

Kişisel veriler, kendi aralarında özel nitelikli (hassas) olan kişisel veriler ve özel nitelikli olmayan 
kişisel veriler olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Kişilerin; ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefî inancı, 
dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, 
ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel 
verilerdir (6698 sayılı K. m.6/1). Kişiye ilişkin bu verilerin dışında kalan veriler ise özel nitelikli olmayan kişisel 
verilerdir.Kişisel verileri verme, yayma veya ele geçirme suçu bakımından kişisel verinin niteliği önemli 
değildir. Kişisel veri, kişinin nüfus bilgileri veya ekonomik ve mali bilgileri gibi objektif olabileceği gibi 
güvenilir veya dürüst olduğu gibi değer yargısını ifade eden sübjektif bilgiler de olabilir. Bir gerçek kişiyi 
doğrudan veya dolaylı olarak işaret eden her bilgi kişisel veridir. Bir bilginin kişisel veri sayılabilmesi için o 
bilginin doğruluğunun ispat edilmiş olması gerekli değildir. 

 
Bilginin, kişisel veri olarak kabul edilebilmesi için otomatik veya otomatik olmayan bir yolla veri kayıt 

sistemi içine alınmış bir bilgi olması gerektiği, TCK m.136’da açıkça belirtilmemiştir. Sadece TCK'nın 136/1’in 
gerekçesinde “Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel verileri hukuka 
aykırı olarak başkalarına vermek, yaymak veya ele geçirmek bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır” denmek 
suretiyle suçun konusunu teşkil eden kişisel verinin hukuka uygun veya hukuka aykırı olarak kaydedilmiş 
olmasının suçun oluşumuna etki etmeyeceği söylenmiş ve suçun konusu olabilecek kişisel verinin kaydedilmiş 
bir veri olması gerektiği ifade edilmiştir. Bir yaklaşıma göre; verilecek, yayılacak veya ele geçirilecek verinin 
önceden bir sistemde kayıtlı olması gibi bir şart TCK m.136’nın tanımında yer almamaktadır. Bu nedenle suçun 
oluşabilmesi için kişisel verilerin belirli bir sistemde kaydedilmiş olması gerekli değildir45.  

 
Kanaatimizce, kişisel veri kavramının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun bütünü esas alınarak 

belirlenmesi gerekir. Kişiye ait her türlü veri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunmaz. Bir 
verinin bu Kanun gereğince korunan veri olabilmesi için işlenebilen bir bilgi olması gerekir. Korunan kişisel 
veriler, işlenebilen bilgileri ifade eder. Korunan kişisel veri, … otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, 
muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, elde 
edilebilir, sınıflandırılabilir ya da engellenebilir nitelikteki bilgilerdir (6698 sayılı K. m.3/1-e).Veri kayıt sistemi 
isekişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade edilmektedir (6698 sayılı 

                                                                                                                                                         
alır. … (a) bendi hariç birinci fıkra ile dördüncü fıkra kapsamına giren kişilerin ayrıca fotoğrafları alınarak, ikinci fıkrada 
belirlenen esaslara uygun olarak parmak izi ile birlikte sisteme kaydedilir. /Bu sistemde yer alan bilgiler, kimlik tespiti, 
suçunönlenmesi veya yürütülmekte olan soruşturma ve kovuşturma kapsamında maddî gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla 
mahkeme, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve kolluk tarafından kullanılabilir.  
43 Ceza Muhakemesi Kanunu m.236/7’ye göre, “alınan beyan ve görüntü kayıtları dava dosyasında saklanır, kimseye 
verilmez ve gizliliği için gerekli tedbirler alınır. M.236/8’e göre, beyan ve görüntü kayıtları, yazılı tutanağa dönüştürülür. Bu 
tutanak, talepte bulunan şüpheli, sanık, müdafii, mağdur, vekil veya kanuni temsilciye verilir. Beyan ve görüntü kayıtları bu 
kişilere soruşturma ve kovuşturma makamlarının gözetiminde gizliliği korunmak suretiyle izletilebilir”. 
44 Bu hüküm, 17.10.2019 tarih ve 7188 sayılı Kanun’un 17. maddesi ile eklenmiştir. 
45Kangal, Kişisel Verilerin Ceza ve Kabahatler Hukukunda Korunması, 108. 
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K. m.3/1-h)46. Kanaatimizce korunan kişisel veri, bir kayıt sistemine belirli kriterlere göre kaydedilebilen ve bir 
gerçek kişinin kimliğinin parçası olan her türlü bilgidir. Kişisel verilerin kayıt biçimi önem taşımaz. Suç 
tanımında kişisel verilerin bilgisayar ortamında veya kâğıt üzerinde kayda alınması arasında bir ayırım 
gözetilmemiştir47. Kayıt; mekanik, manyatik, elektronik veya başka bir yöntemle ya da kâğıt üzerinde kayda 
alma şeklinde yapılabilir. Bu nedenle kanun koyucunun kayıt altına alınmış olan kişisel verileri korumayı 
amaçladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim Yargıtay’ın da aynı yönde kararları bulunmaktadır4849. Aksi 
bir yaklaşım, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun (TCK m.134/1) uygulanma alanını kişisel verileri hukuka 
aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suç (TCK m.136) lehine daraltacaktır. 
 

Alenileştirilmiş veriler, kişisel veri olarak söz konusu suç kapsamında korunmaz. Ancak veri sahibinin 
sınırlı bir çevre ile paylaştığı veriler kişisel veri olarak korunur5051. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu m.5/2-d’de bir kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde bu verinin 
ilgili kişinin açık rızası olmasa dahi işleneceği belirtilmiştir. Yargıtay’a göre bu tür veriler ceza hukuku 
anlamında da kişisel veri değildir ve ceza hukukunun veri koruması dışındadır5253.Ancak belirtelim ki 

                                                 
465237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda bilişim suçları; “Bilişim alanında suçlar” bölümünde düzenlenmekle beraber ayrıca, 
çeşitli bölümlerde de bilişim sistemleriyle işlenmesi mümkün olan suç tiplerine yer verilmiştir. "Bilişim alanında suçlar" 

bölümünde yer alan 243. maddesinde bilişim sistemine girme, … suçları düzenlenmiştir. Bunun yanında, "Özel hayata ve 
hayatın gizli alanına karşı suçlar" bölümünde yer alan 135. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, 136. maddesinde 
kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, 138.maddesinde ise verilerin yok edilmemesi suçları bilişim 
suçu olarak nitelendirilebilecek şekilde düzenlenmiştir. YCGK- 17.1.2017-15-867/13. 
47TCk m.135-Gerekçe 
48“TCK'nın 136/1. maddesinin, “Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel verileri 
hukuka aykırı olarak başkalarına vermek, yaymak veya ele geçirmek, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.” şeklindeki 
gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, kişisel verilerin, “verildiği”, “yayıldığı” veya “ele geçirildiği”nin kabul edilebilmesi 
için, kişisel verilerin kaydedilmiş halde bulunması, kaydedilmiş haliyle başkalarına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesi 
gerekir. Kişisel verilerin kaydedilmeden önce öğrenilmesi, hafızada tutulan kişisel verilerin başkalarına açıklanması, kişisel 
verilere salt duyu organları aracılığıyla vakıf olunması, ancak TCK'nın 134/1. maddesinin 1. cümlesinde düzenlenen özel 
hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilebilir. /Bu açıklamalar ışığında incelenen dosyada, elektronik 
mühendisi olan sanığın, teknik servis elemanı olarak çalıştığı sırada, T..Ö.. Tıp Merkezi psikiyatri anabilim dalında tedavi 
gören mağdure hemşirenin, C.. adlı bilgi sisteminde bulunan muayene bilgilerini okuyup, hastane çalışanlarına, mağdurenin 
intihar girişiminde bulunduğunu anlattığı olayda, Dairemizin değişen görüşüne göre; Mağdurenin kişisel verilerini, 
kaydedilmiş haliyle ele geçirip, bu haliyle başkalarına verdiğine veya yaydığına dair hakkında bir delil bulunmayan sanığın, 
mağdurenin özel yaşam alanındaki sağlık bilgilerini okuyup, içeriğini öğrendiği mağdureye ait kişisel verileri başkalarına 
açıklaması eyleminin, TCK'nın 134/1-1. maddesinde tanımlanan özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturacağı 
gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek, sanık hakkında, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme 
suçundan mahkumiyet kararı verilmesi, …”, Y12.CD, 27.10.2014-3107/20959, www.lexpera.com 
49 “katılanın, kim ile, ne zaman, hangi sıklıkla, hangi süreyle görüştüğüne ilişkin bilgiler kişisel veri kapsamında olup 
haberleşme olarak nitelendirilemeyeceği; TCK'nın 136. maddesindeki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme 
suçu yönünden değerlendirme yapıldığında, bu suçun oluşabilmesi için de kişisel verilerin kaydedilmiş halde bulunması, 
kaydedilmiş haliyle başkalarına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesi gerektiğinden, kişisel verileri kaydetmeden duyu 
organları aracılığıyla öğrenen sanığın eyleminin, TCK'nın 134/1-1.cümlesine uyan özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu 
oluşturduğu ve sanığın bu suçtan sorumlu tutularak cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, ..”, Y.12.CD, 20.10.2014-
4022/20289, www.lexpera.com 
50 “Mağdura ait facebook hesabında mağdur tarafından yayımlanan ve mağdurun günlük kıyafetleriyle poz vermiş şekilde 
çektirdiği resimleri, mağdurun başkalarının görmesini ve bilmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ilişkin görüntüler olarak 
kabul edilemeyeceğinden, mağdurun kişisel veri niteliğindeki resimlerini, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması 
nedeniyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle facebook adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden 
yayımlayan sanığın eyleminin, TCK'nın 136/1. madde ve fıkrasında tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele 
geçirme suçunu oluşturduğuna dair yerel mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiştir”. 
Y12.CD, 4.4.2018-7585/3982, www.hukukmedeniyeti.org 
51 “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun maddi konusunu oluşturan “kişisel veri” kavramından, 
kişinin, yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere açıklayarak ancak sınırlı bir çevre ile 
paylaştığı nüfus bilgileri (T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı gibi), adli sicil kaydı, 
yerleşim yeri, eğitim durumu, mesleği, banka hesap bilgileri, telefon numarası, elektronik posta adresi, kan grubu, medeni 
hali, parmak izi, DNA'sı, saç, tükürük, tırnak gibi biyolojik örnekleri, cinsel ve ahlaki eğilimi, sağlık bilgileri, etnik kökeni, 
siyasi, felsefi ve dini görüşü, sendikal bağlantıları gibi kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda 
yer alan diğer bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü bilginin 
anlaşılması gerekir”. Y12.CD, 7.2.2018-6071/1183, www.lexpera.com 
52 “….ancak, herkes tarafından bilinen ve/veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olan kişisel bilgiler, yasal 
anlamda “kişisel veri” olarak değerlendirilemez, aksinin kabulü; anılan maddelerin uygulama alanının amaçlanandan fazla 
genişletilerek, uygulamada belirsizlik ve hemen her eylemin suç oluşturması gibi olumsuz sonuçlar doğurur, bu nedenle, bir 
kişisel bilginin, açıklanan anlamda “kişisel veri” kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, somut olayın özellikleri 
dikkate alınarak titizlikle değerlendirme yapılması, sanığın eylemiyle hukuka aykırı hareket ettiğini bildiği ya da bilebilecek 
durumda olduğunun da ayrıca tespit edilmesi gerekir. …”. Y12.CD, 13.1.2014-33716/74.  
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alenileştirilmiş olan verinin amacı dışında kötüye kullanılması halinde kanımızca unsurları oluştuğunda hakaret 
suçu söz konusu olabilir54.  
 

Alenileştirme; kişinin maddi ve manevi kişilik özelliklerine ilişkin bilgiyi kendi iradesiyle belirsiz 
sayıdaki kişilerin bilgisine sunmasını ifade eder. Kamusal alanda olma zorunluluğumuz nedeniyle kolayca 
ulaşılabilen kişisel verilerimiz, örneğin; sokakta yürürken ortaya koyduğumuz fiziksel özelliklerimiz veya 
aracımızın plakası alenileştirilmiş veriler olarak kabul edilemezler. Bu hallerde bir tercihin sonucu olarak kişisel 
verileri üçünü şahıslarla paylaşma yani alenileştirme söz konusu değildir. Kamudan gizlenmesi mümkün 
olmayan kişisel bilgiler, ilgilisinin serbest iradesi ile alenileştirdiği bilgiler değildir. Bu nedenle bu tür kişisel 
verilerin izinsiz olarak yetkisiz üçüncü kişiler tarafından üzerinde tasarruf edilecek somut bilgiye dönüştürülmesi 
örneğin kişinin yolda yürürken fotoğrafının çekilmesi halinde kişisel verinin hukuka aykırı olarak ele 
geçirilmesinin mi yoksa özel hayatın gizliliğinin ihlalinin mi söz konusu olduğu tartışmalıdır.  

 
Bir kişisel verinin alenileştirilmiş olması, o verinin üçüncü şahıslar tarafından istenildiği gibi kötüye 

kullanılabileceği anlamına gelmemektedir. Alenileştirilmiş olan veri alenileştirilme amacına uygun olarak 
verilmiş veya yayılmış ya da ele geçirilmiş ise kişisel veri olarak TCK m.136 kapsamında korunmazlar. Ancak 
alenileştirilmiş olan veri, alenileştirilme amacına aykırı olarak verilmiş veya yayılmış ise kişisel veri olarak 
korunmaya devam eder55.Belirtelim ki alenileştirilmiş olan veriler ilgilinin rızası olmadan kayıt altına 
alınabilmektedir (KVKK m.5/2-d). 

Herkes tarafından bilinen veya bilinebilir veya kolayca erişilebilir olan bilgiler de kişisel veri olarak 
korunmazlar56. Ancak belirtelim ki telefon numarası ve ad, soyad gibi gerek bilgiyi elinde bulunduranın 
bilgisizliğinden gerekse hizmet veren özel kuruluşların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı 

                                                                                                                                                         
53 “1- Sanığın, katılanın, internette facebook hesabındaki herkese açık profil resmini kopyalayarak rıza olmaksızın kendi 
facebook hesabına koyduğu olayda; resmin ele geçirilemediği ve içeriğinin belirlenemediği gözetildiğinde, sanık tarafından, 
katılanın sürekli takip, denetim ve gözetim altına alınması sonucu elde edilmiş özel hayatın gizliliğini ihlale yol açacak bir 
görüntü bulunmadığı gibi; katılanın, facebooktaki profil resmi, katılanın başkalarınca görülmesi ve bilinmesini istemediği, 
hukuk tarafından gizliliği ve korunması temel bir şahsiyet hakkı kabul edilmiş özel yaşam alanına ilişkin görüntü olarak 
değerlendirilemeyeceğinden, atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı; TCK'nın 136. maddesindeki verileri hukuka 
aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu yönünden değerlendirme yapıldığında, katılanın facebook hesabındaki resmi 
kişisel veri kapsamında kabul edilebilir ise de; sanığın, resmi, katılanın internette facebook hesabındaki herkese açık profil 
resminden elde etmesi ve katılana ait başkaca bir kişisel bilgiye yer vermeden kendi facebook hesabına koyması nedeniyle 
hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yaymadan da söz edilemeyeceğinden, bu suçun da unsurlarının oluşmayacağı 
anlaşılmakla; beraati yerine yazılı düşüncelerle mahkumiyetine karar verilmesi,…”, Y12.CD, 13.10.2014-4081/19490, 
www.lexpera.com 
54 Alenileştirilmiş verilerin amacı dışında kullanılması halinde kişisel veri olarak korunacağı hakkında bak. Kangal, Kişisel 
Verilerin Ceza ve Kabahatler Hukukunda Korunması, 104. 
55 “İncelenen dosya içeriğine göre; katılanın suç tarihinden önce arkadaşları ile birlikte gitmiş olduğu bir işletmenin açılışında 
kıyafeti ile çektirdiği fotoğrafının rızası dahilinde bu tür açılış ve mekanların tanıtımının yapıldığı bir internet sitesinde rızası 
dahilinde yayınlandığı, sanığın ise, katılanın fotoğrafını bu internet sitesinden kopyalayarak, onun bilgisi ve rızası dışında,.. 
isimli arkadaşlık sitesinde "desbuye" takma adı ile yayması şeklinde gelişen olayla ilgili olarak, katılanın yetkisiz üçüncü 
kişilerin bilgisine sunmadığı, ancak sınırlı bir çevre ile paylaştığı fotoğrafının yayılması şeklinde gerçekleşen sanığın 
eyleminin TCK'nın 136/1. maddesindeki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturacağı halde suç 
vasfında yanılgıya düşülerek özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi kanuna 
aykırı, …”, Y12.CD, 10.2.2014-25459/2968, www.lexpera.com 
56“…Kişinin yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere açıklayarak ancak sınırlı bir çevre ile 
paylaştığı nüfus bilgileri (T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı gibi), adli sicil kaydı, 
yerleşim yeri, eğitim durumu, mesleği, banka hesap bilgileri, telefon numarası, elektronik posta adresi, kan grubu, medeni 
hali, parmak izi, DNA’sı, saç, tükürük, tırnak gibi biyolojik örnekleri, cinsel ve ahlaki eğilimi, sağlık bilgileri, etnik kökeni, 
siyasi, felsefi ve dini görüşü, sendikal bağlantıları gibi kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda 
yer alan diğer bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü bilginin 
anlaşılması gerekir; ancak herkes tarafından bilinen ve/veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olan kişisel bilgiler, 
yasal anlamda kişisel veri olarak değerlendirilemez, aksinin kabulü anılan maddenin uygulama alanının amaçlanandan fazla 
genişletilerek uygulamada belirsizlik ve hemen her eylemin suç oluşturması gibi olumsuz sonuçlar doğurur, bu nedenle, bir 
kişisel bilginin, açıklanan anlamda “kişisel veri” kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken somut olayın özellikleri dikkate 
alınarak titizlikle değerlendirme yapılması, sanığın eylemiyle hukuka aykırı hareket ettiğini bildiği ya da bilebilecek durumda 
olduğunun da ayrıca tespit edilmesi gerekir”. Y12.CD, 13.1.2014- 9043/151; Aynı yönde bak.Y4.CD, 10.10.2016, 
15883/13258“TCK'nın 135. maddelerinde düzenlenen “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi” suçunun konusunu oluşturan kişisel 
veri kavramından, kişinin, yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere açıklayarak ancak sınırlı 
bir çevre ile paylaştığı, herkes tarafından bilinmeyen ve/veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olmayan, kişinin 
kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda yer alan diğer bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya 
koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü bilginin anlaşılması gerektiği, belirli veya belirlenebilir bir kişiye ait her türlü 
bilginin, hukuka aykırı olarak kaydedilmesi gerektiğinin anlaşılması karşısında,…’, Y12.CD, 26.4.2017-15816/3462. 
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davranışlarından dolayı kolayca elde edilebiliyor olması veriyi koruma kapsamında çıkarmaz57. Hukuka uygun 
yollardan kolayca ulaşılabilen kişisel veriler söz konusu suç bakımından korunmaya layık değildir.  
 

Bir kişiye ait bilginin kişisel veri olarak korunabilmesi için, o bilginin doğrudan veya dolaylı olarak bir 
gerçek kişiyi işaret etmesi gerekir. Yani veri sahibinin bu verilerle belirlenmesi veya belirlenebiliyor olması 
gerekir. Bilgi (veri); ad, soyad gibi kişinin kim olduğunu doğrudan ortaya koyabilecektürden olabileceği gibi 
örneğin kişinin eğitimi, fiziksel özellikleri, ekonomik durumu, kazancı gibi diğer bilgilerle bir araya gelerek 
kişinin kim olduğunu ortaya dolaylı olarak ortaya koyabilecek türden de olabilir. Her iki tür bilgi de kişisel veri 
olarak korunur. Dolaylı olarak kişiyi belirlemeye yarayan verilerin, suçun konusu olabilmesi için bu tür verilerin 
diğer verilerle bir araya getirilebilme ve kişiyi belirleyebilme ihtimali yaratması gerekir. Örneğin; kişinin 
otomobilinin rengi dahi kişiyi o çevrede bilinebilir kılıyorsa kişisel veri olarak korunur.  
 

Kişisel verinin, hayatta olan gerçek bir kişiye ait bilgi olması gerekir. Kişisel veriler kişiliğin ve özel 
hayatın bir unsurudur.  Özel hayat ve kişilik sadece hayatta olan gerçek kişilere ait değerler olduğundan hayatta 
olan gerçek kişilere ait kişisel veriler özel hayat kapsamında korunmaktadır. Tüzel kişiler, ticari sırlar 
bakımından korunmaktadırlar. Ancak belirtelim ki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı’nda(2003)  
kişisel veri kavramı tüzel kişileri de kapsayacak şekilde genişletilerek tarif edilmiş, daha sonra sadece gerçek 
kişilere ilişkin veriler kişisel veri olarak kabul edilmiştir. Anonim veriler suçun konusunu teşkil etmez. Tek 
başına veya diğer verilerle birlikte olsa dahi gerçek bir kişi ile ilişkilendirilemeyen veri, anonim veridir ve 
korumaya değer bir veri özelliği göstermez. 
 

Belirtelim ki, gerçek kişinin ölümü halinde onu belirlemeye yarayan kişisel verilerin hukuka aykırı 
olarak verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi kişi hayatta olmadığı için onun kişiliğine ve özel hayatına zarar 
vermez.  Ancak ölen bir kişiye ait veriler hayatta olan kişileri de ilgilendiriyorsa yani dolaylı olarak onlara ilişkin 
kişisel bilgileri de ortaya koyuyorsa bu bilgiler de kişisel veri olarak korunur. 
 

Gerçek kişiye ait olmakla beraber kişinin üzerinde tek başına tasarruf edemeyeceği bilgiler, ticari sır 
olarak nitelendirilebiliyorsa TCK m.136’da tanımlanan verileri verme, yayma veya ele geçirme suçunun 
konusunu oluşturmaz.  Bu durumda ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı söz konusu olur ve bu tip verilere 
karşı işlenen suç da TCK m.239’da tanımlanan suçu oluşturur.   
 

Sonuç olarak,“kişisel veri” kavramı altında korunacak bilginin, 1)birgerçek kişinin kimliğine ilişkin 
olması yani bir kişiyi bilinir veya bilinebilir kılan bir bilgi olması 2)alfabetik, sayısal, grafiksel, fotografik, 
görsel ya da akustik formatta herhangi bir bilgi olması, 3)bu bilginin ilgili kişinin kendisi tarafından 
alenileştirilmemiş olması ve 4)tartışmalı olmakla beraber belirli kriterlere göre kaydedilmiş bir bilgi olması 
gerekir. 

 
2. Suçun Faili ve Mağduru 
 

Suçun faili, yetkisiz olarak kişisel veriyi veren, yayan ve ele geçiren herkes olabilir. Kişisel verileri, 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine ve ilgilinin açık arzusuna aykırı olarak veren, yayan veya ele 

geçiren söz konusu suçun faili olabilir. Suç,gerçek kişi olan herkes tarafından işlenebilir, suçun temel şekli özgü 

suç özelliği göstermez.   

 

Verme veya yayma fiilinde fail, kişisel veriler üzerinde hakimiyet kurmuş olup bu veriler üzerinde 

tasarruf imkânı olan kişidir. Söz konusu kişi, hiçbir sıfata sahip olmayan üçüncü kişi olabileceği gibi verilere 

özel bir kurum veya kişi olması nedeniyle sahip olan ya da kamu görevini ifa etmesi dolayısıyla sahip olan kişi 

olabilir. Kişi, bu veriyi hukuka uygun yollardan ele geçirmiş olabileceği gibi hukuka aykırı yollardan da ele 

geçirmiş olabilir58.  

 

Veriyi, yetkili olmadığı halde ele geçiren kişi de fail olabilir. Ele geçirme, sisteme girerek araya kişi 
koymadan veriye ulaşmayı ifade eder niteliktedir. Hukuka aykırı olarak sisteme girerek veriye sahip olan kişi, 
ele geçirme eyleminden dolayı TCK m.136’daki suçun faili olacaktır. Veriyi ele geçiren yetkisiz kişi bu veriyi 
başkalarına ileterek aynı zamanda veren sıfatını da alabilir. Kişisel veriyi yetkisiz olarak veren, ele geçiren 

                                                 
57 Bak.Y12.CD, 26.1.2015-12495/1154. 
58Soyaslan, Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2005, 273-274. 
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herkes aynı zamanda yayan olabilir. Yaymak, verilerin belirsiz sayıda birçok kişinin bilgisine sunulmasını ifade 
eder59. Suç seçimlik hareketli bir suç olduğundan failin ele geçiren ve veren olması halinde suç, tek sayılır. 

Kişisel veriyi hukuka uygun olarak işlemiş olan kişi, kişisel veriyi hukuka aykırı olarak üçüncü kişilere 
vermiş olabilir. Bu halde hem veriyi veren ve hem de veriyi kabul eden kişi TCK m.136’daki suçun faili 
olacaktır.  

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda suçun temel şeklinin özgü suç olarak tanımlanmadığını belirtmiştik. 

Suçun, kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle ya da belli bir meslek 

ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi hali, suçun nitelikli hali olarak öngörülmüştür 

(TCK m.137). Suçun nitelikli hali, özgü suç özelliği taşımaktadır. Suç bu özelliği nedeniyle, görünüşte özgü 

suçtur60. 

 

Ancak belirtelim ki belirli bir hukuki sıfatı olmayan kişilerin kişisel bilgileri edinme, saklama ve verme 

yetkisi yoktur. Böyle bir yetki ve yükümlülük mevzuatla belirli kişiler için öngörülmüştür. Ancak, resmi 

görevlilerin veya belirli bir meslek veya sanatı icra eden kişilerin faaliyetleri dolayısıyla edindikleri kişisel 

bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında başkasına vermesi veya yayması sözkonusu olabilir.  

 

Ele geçirme, yayma veya iki kişi arasında verilerin el değiştirmesine aracılık etmede fail herkes olabilir. 

Ancak verinin nakline aracılık eden kişi de veren kabul edildiğinde veren kişinin herkes olabileceği söylenebilir.   

 

Suçun mağduru, kişisel verileri başkasına verilen, yayılan veya ele geçirilen gerçek kişidir. Her belirli 
veya belirlenebilir gerçek kişi suçun mağduru olabilir. Anonim hale getirilmiş yani belirli veya belirlenebilir bir 
kişiyi işaret etmeyen veri, veriyi verme, yayma veya ele geçirme suçunun konusu olamaz61.  

 
Kişisel verisi başkasına verilen, yayılan veya ele geçirilen kişi bu hareketlerin gerçekleştirildiği tarihte 

yaşamıyorsa TCK m.136’daki suç oluşmaz. Koşulları gerçekleşmişse kişinin hatırasına hakaret suçu söz konusu 
olabilir (TCK m.130/1).  

 
Tüzel kişiler, bu suçun mağduru olamaz (KVKK m./1-d). Bir tüzel kişinin hukuka uygun olarak veri 

kayıt sisteminde bulunan verinin hukuka aykırı olarak verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi halinde de suçun 
mağduru veri sahibidir. Suç özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği 
yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenmiş ise tüzel kişi hakkında güvenlik tedbiri 
uygulanır (TCK m.60,140). 

 
3. Suçun fiil ve netice unsuru 
 
Suçun fiil unsuru, kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek, yaymak veya ele 

geçirmektir. Suç, seçimlik hareketli suçtur; suç hareketi bakımından şekli suç/sırf hareket suçu/soyut tehlike 
suçu özelliği de gösterir62. Suç, kişisel veriyi verme veya yayma ya da ele geçirme fiillerinden birisinin 
yapılmasıyla tamamlanır. Suçun kanuni tanımında bu fiillerden bir zarar veya zarar tehlikesinin meydana 
gelmesi bir unsur olarak öngörülmemiştir. Ancak belirtelim ki ceza hukuku yakın veya uzak bir tehlike 
yaratmayan fiillerle ilgilenmez. Neticesiz suç olmaz. Kişisel verinin verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesinin 
kişinin özel hayatı bakımından daima soyut bir tehlike yarattığı varsayılır. Ancak fiilin cezalandırılabilmesi için 
söz konusu fiillerin kişisel veri sahibi için bir zarar veya somut bir zarar ihtimali yani tehlike doğurup doğurmadı 
araştırılmaz. Kanun koyucu, bu tür hareketlerle suç tanımında belirtilmeyen soyut bir tehlikenin doğacağını 
varsayımsal olarak kabul etmiştir.  
 

Bir başkasına vermek: Kişisel verinin veri sahibi dışında bir kişi tarafından, veriyi almaya yetkisiz 
üçüncü bir kişiye bildirilmesi, açıklanmasıdır. Vermek iki kişi arasında gerçekleşen bir fiildir. Kişisel verinin bir 

                                                 
59 Yayma için bak.Soyaslan, Özel Hükümler (2005), 274. 
60 Basit hali herkes tarafından işlenmekle beraber nitelikli halinin belirli sıfata sahip kişilerce işlenebileceği suçların 
görünüşte özgü suç olarak adlandırılabileceği hakkında bak.İçel, Kayhan/Sokullu-Akıncı, Füsun,/Özgenç, İzzet/Sözüer, 
Adem/Mahmutoğlu, Fatih Selami/Ünver, Yener, İçel Suç Teorisi, İstanbul 2000, 91. 
61 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3/1-b maddesinde anonim hale getirme tarif edilerek anonim veri 
dolaylı olarak tarif edilmiştir. Bu hükme göre, “Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi 
hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,” ifade eder. 
62 Aynı yönde bak. YCGK, 17.6.2014-12-1510/331, www.lexpera.com 
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tek kişiye iletilmesi ile verme gerçekleşir6364. Verilerin birden fazla kişiye verilmesi halinde yayma söz konusu 
olur. Verme, sözle65, yazıyla resimlerle (Dia, CD vb.) veya belgelerin verilmesi ya da gösterilmesi suretiyle 
gerçekleşebilir. Kişisel veriyi içeren bir belgenin gönderilmesi de verme kapsamındadır. Bilgilerin ücret 
karşılığında verilip verilmemesinin bir önemi bulunmamaktadır. Bir görüşe göre bu seçimlik hareketin 
tamamlanabilmesi için kişisel verilerin bir başkasının egemenlik alanına sokulması yeterli olup bu kişinin kişisel 
verinin içeriğini öğrenmiş olması gerekmez66. Diğer bir görüşe göre, kişisel verinin verildiği kişi, kendisine 
açıklananı anlamazsa, suçla korunan hukuki yarar ihlal edilmeyeceğinden bu halde, verme (açıklama) 
gerçekleşmiş sayılmaz67. 

 
Vermek, icrai bir şekilde gerçekleşebilir. Ancak zor da olsa ihmali hareketle de gerçekleştirilebilir68. 

Kişisel veri sisteminin yetkisiz kişilerin girişine imkân verecek şekilde korumasız bırakılması ve yetkisiz 
kişilerin kişisel veriyi öğrenmesi halinde failin bu ihmalini ve ihmalinden yararlanacak kişiyi bilmesi halinde 
vermek gerçekleşmiş olur.  
 

Kişisel veriyi veren kişinin, kişisel verikendisine verilen yetkisiz üçüncü kişiyi tanıyıp tanımaması 
önemli değildir.  

 
Yaymak, kişisel verinin birden fazla belirli kişiye veya belirsiz sayıdaki kişilere rast gele bildirilmesi ya 

da bu bilgilerin birçok kişinin öğrenebileceği şekilde başkalarının bilgisine sunulmasıdır69.Bir görüşe göre, bu 

kişilerin verileri öğrenme imkanına sahip olması yeterlidir. Bu kişilerin verilerin içeriğine vakıf olması 

aranmaz70.Kanaatimizce suçla korunan hukuki yarar ihlal edilmeyeceğinden bu halde, yayma gerçekleşmiş 

sayılmaz. Yaymak icrai bir şekilde gerçekleştirilebilir. Kişisel verinin yayılmasında kullanılacak araçlar, sosyal 

medya (e-posta, toplu sms), telefon, mektup, basın yayın araçları gibi çok farklı araçlar olabilir7172. Yayan 

kişinin bu veriyi hukuka uygun yollardan elde etmiş olması veya zaten veri sahibi ile arasındaki ilişki nedeniyle 

biliyor olması suçun oluşmasını engellemez. Örneğin; bir kişinin aynı üniversitede birlikte çalıştığı arkadaşının 

adı, soyadı ve fotoğrafı ile onun adına herkese açık bir facebook hesabı açması halinde kişisel verilerin 

hukukaaykırı olarak yayılması söz konusu olacaktır73. Yine kişinin görebildiği facebook hesabından görüntüyü 

                                                 
63Aşçıoğlu, Çetin, Tıbbi Yardım ve El Atmalardan Doğan Sorumluluklar, Ankara 1993, 47. 
64“Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde "vermek"; "üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, 
iletmek, düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek" şeklinde açıklanmıştır. Bu seçimlik harekette 
verilerin hukuka uygun ya da aykırı yöntemle elde edilmiş olmasının önemi bulunmamakta olup, önemli olan husus verme 
eyleminin hukuka aykırı olmasıdır”. YCGK, 17.6.2014-12-1510/331, www.lexpera.com 
65 Yargıtay aksi görüştedir: “T..Ö.. Tıp Merkezi psikiyatri anabilim dalında tedavi gören mağdure hemşirenin, C.. adlı bilgi 
sisteminde bulunan muayene bilgilerini okuyup, hastane çalışanlarına, mağdurenin intihar girişiminde bulunduğunu anlattığı 
olayda, …mağdurenin özel yaşam alanındaki sağlık bilgilerini okuyup, içeriğini öğrendiği mağdureye ait kişisel verileri 
başkalarına açıklaması eyleminin, TCK'nın 134/1-1. maddesinde tanımlanan özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturacağı 
gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek, sanık hakkında, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme 
suçundan mahkumiyet kararı verilmesi, …”, Y12.CD, 27.10.2014-3107/20959, www.lexpera.com 
66Kangal,Kişisel Verilerin Ceza ve Kabahatler Hukukunda Korunması, 110. 
67Cierniak, Jürgen,MünchenerKommentar-Strafgesetzbuch, Band:3, §§185-262, München 2003, §203, k.no.48. 
68 Şu örnek kişisel verinin verilmesine uygulanabilir bir örnektir: Ulsenheimer’e göre, sırrın açıklanması ihmali hareketle de 
gerçekleştirilebilir. Hekim, hasta dosyasını açıkta bırakır ve bununla yetkisiz üçüncü kişiler tarafından belgelerin alınmasını 
veya görülmesini mümkün kılmak suretiyle ihmalle de işlenebilir. Ulsenheimer, Klaus,Arzstrafrecht in der Praxis, 
Heidelberg 2003, I §8, k.no.370. 
69Soyaslan, Özel Hükümler (2005), 274; “Büyük Türkçe Sözlüğünde "yaymak"; "birçok kimseye duyurmak, çevreye 
dağılmasına sebep olmak" olarak açıklanmıştır”. YCGK, 17.6.2014-12-1510/331, www.lexpera.com 
70Kangal,Kişisel Verilerin Ceza ve Kabahatler Hukukunda Korunması, 112. 
71Yokuş Sevük, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 279. 
72 Bu seçimlik hareketin mütemadi olduğu hakkında bak. Kangal, Kişisel Verilerin Ceza ve Kabahatler Hukukunda 
Korunması, 97. Kangal’a göre, örneğin internette paylaşılan kişisel verilerin bu ortamda bir süre kalması halinde suç 
mütemadi şekilde işlenmiş demektir. Kanaatimizce, suçun bu seçimlik hareketi de anidir. Kişisel verilerin internete 
paylaşılması ile tamamlanır. Verilerin internet ortamında varlığını sürdürmesi o hareketi mütemadi hale getirmez.  
73 “…katılanla aynı üniversitede çalışan sanığın, katılanın resmi ile adı ve soyadını kullanarak, onun bilgisi ve rızası dışında 
facebook hesabı açtığı olayda; Katılanın günlük kıyafetleriyle poz vermiş şekilde çektirdiği resmi, katılanın başkalarının 
görmesini ve bilmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ilişkin bir görüntü olarak kabul edilemeyeceğinden, katılanın kişisel 
veri niteliğindeki resmini, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt 
bulunmayan bir yöntemle facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde yayımlayan sanığın eyleminin, TCK'nın 136/1. madde ve 
fıkrasında tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında 
yanılgıya düşülerek, yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle sanık hakkında TCK'nın 134/1-1. madde, fıkra ve cümlesinde 
düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,…”, Y12.CD, 13.9.2017-6247/6230, 
www.lexpera.com 
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alarak kendi hesabı üzerinden veya başka bir hesap üzerinden herkesin paylaşımına açması halinde de suç 

oluşur74.  

 

Vermek ile yaymak arasındaki fark, vermede kişisel verilerin bir kişiye ulaştırılmasının, yaymada ise 
eldeki kişisel verinin belirli veya belirsiz birden çok kimseye sunulmasının, ulaştırılmasının söz konusu 
olmasıdır75. Kişisel verileri bir başkasına vermek veya yaymak, kişisel veri üzerinde tasarruf edilmesini ifade 
eder. Kişisel veriyi veren veya yayan kişinin, verileri hukuka uygun veya hukuka aykırı olarak ele geçirmiş 
olmasının suçun oluşması bakımından bir önemi yoktur. 
 

Ele geçirmek,kişisel veri üzerinde hukuka uygun veya hukuka aykırı olarak tasarruf imkanına sahip olan 
kişinin dışındaki üçüncü şahısların, yani kişisel veri üzerinde tasarruf etme yetkisi olmayan kişinin, hukuka 
aykırı olarak kişisel verilere ulaşmasını ifade eder76. Ele geçirmek değişik şekillerde olabilir. Suç, fiili 
bakımından icrai bir suçtur. Suçun fiil unsuru, kişisel veriye hukuka aykırı olarak ulaşıp onu okuyarak, 
fotoğrafını çekerek,kayıtlı olduğu bilişim sisteminden kopya çıkartarak veya not alarak gerçekleştirilebilir7778. 
Fail, kişisel veriye hırsızlık, yağma veya dolandırıcılık yaparak ya da bilişim sistemine girerek ulaşmış olabilir. 
Seçimlik hareketlerin ihmal suretiyle gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Suç, kişisel verilerin ele 
geçirilmesiyle tamamlanır. Bu verilerden kazanç elde edilmiş olması veya kişisel veri sahibine somut bir zarar 
verilmiş olması gerekmez. Sadece sisteme girmek ele geçirmeyi ifade etmez. Ele geçirmeden söz edilebilmesi 
için ulaşılan veri üzerinde hakimiyet kurulmuş olması gerekir. Kişisel verilerin temin edildiği kişi veya kurumun 
bu verileri hukuka uygun veya hukuka aykırı olarak elinde bulunduruyor olmasının ele geçirme bakımından bir 
önemi yoktur.  
 

Belirtelim ki TCK m.136’da “kişisel verilerin”, bir başkasına verilmesinden, yayılmasından veya ele 
geçirilmesindensöz edilmektedir. Vermek, yaymak ve ele geçirmek fiillerinin konusunu “kişisel veriler” 
oluşturur. Verilen, yayılan veya ele geçirilen verinin birden fazla veri olması gerekli değildir. Belirtilen fiillerle 
tek bir kişisel verinin verilmesiyle de suçla korunan hukuki yarar ihlal edilmiştir. Bu fiillere konu olan kişisel 
verilerin aynı kişiye ait olmak kaydıyla çokluğu sadece ihlalin derecesini artırabilir ve TCK m.61/1’e göre temel 
cezanın belirlenmesinde göz önüne alınır.  

 
V. Suçun Manevi (Sübjektif) Yapısal Unsuru 
 
Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma ve ele geçirme suçu, kasten işlenebilen bir suçtur. 

Failin söz konusu hareketleri gerçekleştirmeye yönelten nedenin/saikin bir önemi bulunmamaktadır. Suçun 
taksirli hali düzenlenmemiştir. Dikkatsizlik, özensizlik gibi taksir teşkil eden bir hareketle kişisel verilerin 
başkaları tarafından öğrenilmesine neden olma veya özensizlikle, tesadüfen verileri ele geçirme halinde verme 
ve ele geçirme fiiline ilişkin olarak suçun manevi unsuru gerçekleşmediğinden suç tamamlanmaz. Örneğin; 
kişisel verilerin yer aldığı sistemin özensizlikle açık bırakılması halinde olduğu gibi. Fail, bu halde kayıt 
sistemine girilip kişisel verinin ele geçirileceğini öngörmediği ve bu sonucu yani verilerin ele geçirilmesini 
istemediği için kasten hareket etmiş sayılmaz79. Aynı şekilde ele geçirme ve yayma da tesadüfen gerçekleşmişse 
suçun manevi unsuru gerçekleşmiş olmaz.  

                                                 
74 “bir dönem internet üzerinden tanışıp arkadaş olduğu katılanın daha önce kendi facebook hesabında paylaştığı resimleri, 
katılan ile tartışmaları nedeniyle katılan adına açtığı sahte facebook hesabından katılanın rızası dışında yayınladığı iddia 
edilen olayda, katılanın gündelik kıyafetler ile kamuya açık alanda çekilmiş ve kişisel veri niteliğindeki resimlerini daha önce 
kendi facebook hesabında yayımlamasının bu resimlerin kişisel veri olma özelliğini değiştirmeyeceği gibi üçüncü kişilere 
katılanın rızası dışında yayınlama hakkı da tanımayacağı gözetilmeden sanık hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme 
veya ele geçirme suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde 
sanığın beraatine karar verilmesi,…”, Y12.CD, 14.2.2018-2960-1541, www.lexpera.com 
75Yokuş Sevük, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 279.  
76“Ele geçirme fiili, başkasının hakimiyeti altında bulunan bir kişisel verinin, failin hakimiyeti altına girmesi ile gerçekleşmiş 
olacaktır”. YCGK, 17.6.2014-12-1510/331, www.lexpera.com 
77 Bak. Yokuş Sevük, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 279. 
78 Yargıtay’ın kişisel veriyi okuyarak öğrenme halinde ele geçirmenin söz konusu olmayacağına ilişkin kararı bulunmaktadır.  
“kişisel verilerin, üzerinde yazılı olduğu belgenin bulunduğu yerden alınması ya da kaydedilmiş haliyle başka bir nesne 
üzerine taşınarak (örneğin; yazının başka bir kağıt, defter vb. nesne üzerine geçirilmesi, taşınabilir belleğe veya CD'ye 
aktarılması gibi işlemlerle) sabitlenmesi, böylece istenildiğinde tekrar kullanılabilmesi olanağını sağlayan her türlü faaliyet, 
kişisel verileri “ele geçirme” kapsamında değerlendirilebilir ise de, kişisel verilerin kaydedilmeden önce öğrenilmesi, 
hafızada tutulan kişisel verilerin başkalarına açıklanması, kişisel verilere salt duyu organları aracılığıyla vakıf olunması, 
ancak TCK'nın 134/1. maddesinin 1. cümlesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında 
değerlendirilebilir”. Y12.CD, 14.2.2018-2960/1541, www.lexpera.com 
 
79Donay, Süheyl,Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, İstanbul 1978, 163. 
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Suç, olası kastla da işlenebilir80. İlgili, kişisel verilerin yer aldığı sistemi kısa süreliğine korumasız 

bıraktığını bilir ve kimse sisteme girmez girerse de girer şeklinde bir düşünceyle sisteme girilerek kişisel verilere 
ulaşılmasına imkân yaratırsa olası kastla hareket etmiş olur.  

 
VI. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 

 
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi suç olarak 

tanımlanmıştır. Kanun koyucu, kişisel verilerin “hukuka aykırı olarak” el değiştirmesini cezalandırdığını, 
hukuka aykırılık unsurunu suç tanımında ayrıca ve özel olarak vurgulayarak ortaya koymuştur. Verilerin hukuka 
uygun olarak el değiştirmesi halinde fail cezalandırılamayacaktır.  

 
Belirtelim ki kanun koyucunun suç tanımlarında hukuka aykırılığı ifade eden özel kavramlara yer 

vermesi, kuşkusuz bir anlam taşımaktadır. Kanun koyucu bu tür suçlarda kastın hukuka aykırılığı kapsayıp 
kapsamadığının özellikle araştırılmasını istemektedir. Hukuka özel aykırılığın arandığı suçlarda, kastın hukuka 
aykırılığı kapsadığı varsayımıyla hareket edilemez, failin fiilinin hukuka aykırılığını bildiğinin ayrıca ispat 
edilmesi gerekir8182. Kanaatimizce, bu düzenleme şekli biçimsel ve maddi hukuka aykırılık kavramları ile de 
yakından ilgilidir. Bu hallerde hâkimin, somut olayda biçimsel hukuka aykırılığın araştırılması ile yetinmeyip 
maddi hukuka aykırılığı da araştırması gerekir. Örneğin fail daha üstün menfaatleri korumak için bu tür bir fiil 
işlemiş ise kastın haksızlığı (hukuka aykırılığı) kapsadığını söylemek mümkün olmayacaktır. Nitekim, Yargıtay 
da 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun uygulandığı dönemde, bazı kararlarında hukuka aykırılık bilinci veya cürmi 
kast ifadeleri ile bu hususa işaret etmekteydi83.  

Kişisel verilerin ülke içinde ve ülke dışına aktarılmasının yani yetkili üçüncü kişilere verilmesinin, 
yayılmasının koşulları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.8 ve 9’da gösterilmiştir. Bu koşullara 
uygun olarak kişisel verilerin üçüncü kişiye veya kişilere verilmesi halinde fail cezalandırılmaz, eylem hukuka 
uygun olur.  

 
 
 
 
 

                                                 
80 Bu husus tartışmalıdır. Bak. Yokuş Sevük, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 280, dn.102; Kangal, Kişisel Verilerin 
Ceza ve Kabahatler Hukukunda Korunması, 121. 
81“bir kişisel bilginin, açıklanan anlamda “kişisel veri” kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, somut olayın özellikleri 
dikkate alınarak titizlikle değerlendirme yapılması, sanığın eylemiyle hukuka aykırı hareket ettiğini bildiği ya da bilebilecek 
durumda olduğunun da ayrıca tespit edilmesi gerekir”. Y12.CD, 24.2.2014 24278/4421, www.lexpera.com 
82“…sanığın eylemiyle hukuka aykırı hareket ettiğini bildiği ya da bilebilecek durumda olduğunun da ayrıca tespit edilmesi 
gerekir. /Bu açıklamalar ışığında incelenen dosya kapsamına göre; katılan ... ile eşi olan tanık ..... arasında görülen boşanma 
davasında, katılan ...'nin sosyal ve ekonomik durumunun tespiti amacıyla mahkemece yazılan müzekkereye cevap olarak 
gönderilen, .... Hastanesi Başhekimi imzalı, “2004/694 sayılı yazınızda adı geçen davalı Dr. ... hastanemizin kadrolu doktoru 
olmayıp, konsultan hekimi olarak Genel Cerrahi biriminde Temmuz-2004'ten beri, ayda 2 (iki) nöbet tutmuş olup; günlük 
nöbet ücreti de yaklaşık; 75,000,000 TL (Yetmişbeşmilyon) olarak tespit edilmiştir. Durum bilgilerinize arz olunur.” 
şeklindeki 5.1.2005 tarihli yazı örneğini, boşanma davasının sona ermesi ve kararın kesinleşmesinden sonra, anılan davada, 
tanık ...'ın vekilliğini üstlenen sanık avukat ...'dan 27.03.2008 tarihinde temin eden diğer sanık ...'un, .... Askeri Hastanesi 
Baştabipliğince alınan 28.03.2008 tarihli ifadesi sırasında, kendisi gibi tabip albay olarak görev yapmakta iken emekliye 
ayrılan katılan ...'nin, özel hastanede çalışmasına rağmen aldığı yan ödemede kesinti yaptırmadığının delili olarak sunduğu 
iddialarına konu olayda, Sanık ...'un, söz konusu belge örneğini, tanık ...'ın onayı ile sanık avukat ...'dan aldığına dair 
savunması, gerek sanık ..., gerek tanık ...'ın anlatımlarıyla doğrulanmadığı gibi, sanık ...'un beyanlarına üstünlük tanınması 
halinde dahi, tanık ...'ın boşanma davasının tarafı olduğu nazara alındığında, müvekkilinin talimatı ile hareket eden ve onun 
talebini yerine getiren sanık ...'ın eyleminde atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleşmeyeceği, Ayrıca; aleni duruşma 
sırasında dosyaya konulan 05.01.2005 tarihli yazı örneğini, gerektiğinde ilgili mahkemeden ve/veya hastaneden temin 
edebilecek olan makam dışında, üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir 
iddia ileri sürülmeyen sanık ...'un, 3. Kolordu Komutanlığı Adli Müşavirliğine gönderdiği 7.2.2008 tarihli şikayet 
dilekçesinde ve Gümüşsuyu Askeri Hastanesi Baştabipliğince alınan 28.03.2008 tarihli ifadesinde katılan hakkında 
bahsettiği açıklamalarını delillendirme amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırılık bilinciyle hareket ettiği de kabul 
edilemeyeceğinden, Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suçlar açısından sanıkların kastlarının bulunmadığı gerekçeleri 
gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılanın sübuta ilişkin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının 
reddiyle, beraate ilişkin hükümlerin isteme uygun olarak ONANMASINA, 24.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi”. 
Y12.CD, 24.2.2014-24278/4421, www.lexpera.com 
83 5377 Sayılı Kanunla Türk Ceza Kanunu’nun 30/4. maddesine eklenen fıkra dolayısıyla, hukuka aykırılık unsurunun tüm 
suçlarda maddi hukuka aykırılık şekline dönüştürüldüğünü belirtmiştik. Söz konusu görüş doğrultusunda, bu düzenleme 
şeklinin anlamını yitirdiğini söylemek mümkün olacaktır.  
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a. İlgilinin rızası 
 

Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası 
çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez (TCK m.26/2)84.Kişisel veri üzerindeki hak, kişilik 
haklarındandır. Bu hak, devredilemez ve dokunulamaz (Ay m.12, Medeni K. 23-24). İlgilinin rıza verme 
yetkisini başkasına devretmesi sözkonusu değildir. 
 
 Kişisel verilerin geleceğini belirleme hakkı, üzerinde mutlak surette tasarruf edilebilecek bir haktır. 
İlgili, kişisel verisinin açıklanması konusunda veri taşıyıcısına izin verebilir85. Kişisel veri sahibinin rızasının 
hukuken etkili olmasının koşulu, ilgilinin karar verme özgürlüğünün olmasıdır.Kişisel Verilerin Korunma 
Kanunu kapsamında kişisel veri kaydeden ilgili kurumlara verilecek olan rızanın koşulları,Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu m.3/1-a’da gösterilmiştir. Bu hükümde açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye 
dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanmıştır. Veri sahibinin, Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu m.11’deki hakları konusunda bilgilendirilerek alınan rızası aydınlatılmış rızadır (6698 sayılı K. m.11). 
 

Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışında aktarılması istisnai haller86 hariç ilgili kişinin açık rızası ile 
yapılabilir (6698 sayılı K. m.8/1, m.9/1-2)87. 
 

Kişinin rızasının kapsamı, kişisel veri üzerindeki korumanın ne derece ortadan kalktığını belirlemek 
bakımından önem taşır. Veri sahibi ilgili, kişisel verilerinin bir kısmının korunmaya devam edilmesini istemiş; 
belirli bir kısmının ise açıklanmasına izin vermiş olabilir. Kişi neyin açıklanmasına rıza verdiğini bilmelidir. 
Matbu bir şekilde yapılan rıza açıklamaları, kişisel veriyi yedinde tutan kişiye verilen açık bir mektup değildir88.  
İlgilinin bir hizmeti almasının kişisel verinin kaydına onay vermesi koşuluna bağlanması halinde geçerli bir 
rızadan söz edilemez89.  

                                                 
84 Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları m 9/2; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı’nın 6. 
maddesinde de kişisel verilerin kişinin açık rızasıyla işlenmesinin bir hukuka uygunluk nedeni olduğu kabul edilmiştir.  
85 Hastanın açık rızası bulunsa da, açıklamanın hasta için zararlı sonuçlar doğuracağı durumlarda hekimin sırrı koruması 
gerektiği hakkında bak.Karlıkaya, Esin/Hot, İnci,“Sağlıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Belgeler Işığında “Hekim Sırrı ve 
Gizlilik” Kavramları”, Sağlık Hakkı, 2 (Haziran 2007),14. 
866698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/2’ye göre, şu hallerden birinin varlığıhâlinde, ilgili kişininaçık rızası 
aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesimümkündür: a) Kanunlarda açıkçaöngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle 
rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir 
başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 
doğrudandoğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri 
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgilikişinin kendisi tarafından 
alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Bu hallerde 
kişinin rızasının bulunmaması hukuka aykırılıkla sonuçlanmaz. 
87 Özel nitelikte olmayan kişisel verilerin ilgilinin açık arzusu aranmaksızın işlenebildiği hallerde bu veriler yine ilgilinin açık 
arzusu aranmaksızın başka bir kuruma aktarılabilir.  Şu hallerden birinin varlığı halinde ilgili kişinin özel nitelikli olmayan 
kişisel verileri açık rızası olmasa dahi aktarılabilir (6698 sayılı K. m.5/2): a) Kanunlarda açıkcaöngörülmesi halinde, b) Fiili 
imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin 
kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde, c) Bir sözleşmenin 
kurulması veya ifasıyla doğrudandoğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin 
gerekli olması halinde, ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde, d) 
İlgilikişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri 
işlemenin zorunlu olması halinde, f) İlgilikişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde (KVK K. m.5/2). Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, özel 
nitelikli kişisel veriler de sağlık ve cinsel hayata ilişkin olanlar hariç kanunlarda öngörülen hallerde başka kurumlara 
aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkinkişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî 
teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır 
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın 
başka kuruma aktarılabilirler (6698 sayılı K. m.8/2-b). Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkindiğer kanunlarda yer alan 
hükümler saklıdır (6698 sayılı K. m.8/3). Kişisel veriler, yurt dışına da ancak ilgili kişininaçık rızası ile aktarılabilir. Kişisel 
verilerin açık rıza aranmadan kaydedileceği ve ülke içinde başka kurumlara aktarılabileceği hallerde bu veriler yurt dışına da 
aktarılabilir87. Ancak aktarımın yapılabilmesi için ayrıca, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; a) Yeterli korumanın 
bulunması, b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli 
bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişininaçık rızası aranmaksızın yurt 
dışına aktarılabilir (6698 sayılı K. m.9/1-2). 
88 Bak. Laufs, Adolf,Arzrecht, München 1993, k.no.427; Feyzioğlu, Metin,Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, Ankara 
1996, 165. 
89 “Veri sorumlusu tarafından Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi kapsamında sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel veri işlenmesi durumunda ayrıca açık rıza alması ve de açık rızayı üyeliğin ve hizmetin dolayısıyla 
sözleşmenin bir koşulu olarak dayatmasının; 
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İlgilinin rızası, açık olabileceği gibi zımni de olabilir. Hâkim, fiilin gerçekleştiği zamandaki maddi ve 

manevi koşulları gözönünde tutuğunda, mağdur failin fiilini bilseydi rıza vermesi kuvvetle muhtemeldi 
diyebiliyorsa zımni rıza vardır90. İlgilinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde kişisel verinin saklı tutulmasında 
menfaatinin kalmadığının ortaya çıması halinde veya ilgiliye rızasının zamanında sorulmasının mümkün 
olmadığı hallerde zımni rızanın varlığı kabul edilebilir91. Özellikle hastanın derhal bulgulardan haberdar edilmesi 
gereken durumlarda en yakın aile bireylerine haber verilmişse zımni rıza var kabul edilir92.  
 

Fail, hukuka uygunluk sebeplerinin maddi şartlarında hatasından yararlanır93. Bu hatanın kaçınılmaz 
olması ve suçun taksirli şeklinin bulunmaması halinde fail hakkında suç kasten gerçekleştirilmediği için beraat 
kararı verilir (CMK m.223/2). Örneğin; bir hekimin hastasının kişisel verilerinin açıklanmasına rızasının var 
olduğunu zannederek hastasına ait kişisel verileri açıklaması halinde fail cezalandırılmaz. Failin, dikkatsizlik 
veya özensizlik nedeniyle tehlikenin varlığı konusunda yanılgıya düşmesi sonucu değiştirmez. Çünkü, kişisel 
verilerin açıklanması suçu taksirle işlenebilen bir suç değildir.  
 

b. Hakkın kullanılması  
 
 Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez (TCK m.26/1). Kişinin belirli bir konuda hak sahibi olup 
olmadığı yürürlükteki mevzuata göre belirlenir. 
 

Anayasa’ya göre herkes, meşru vasıta ve yollardan yararlanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı 
veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir (Ay m.36/1).Savunma hakkı 
kapsamında kişisel veri niteliğindeki bilgilerin verilmesi veya yayılması halinde fiil, hakkın icrası hukuka 
uygunluk nedeniyle suç teşkil etmeyecektir. Hekimin kendi menfaatleri, hastasının tedavisine ve hastalığına 
ilişkin bilgilerin açıklanmasını gerektirebilir. Örneğin, hekim, kendisine yöneltilen taksirle ölüme sebebiyet 
verme veya taksirle yaralanmaya sebebiyet verme iddialarına karşı ya da kendi onurunu zedeleyen, gerçek dışı 
iddialara karşı veya ücret alacağını mahkeme önünde ispatlayabilmek için ya da tazminat davasında, kendisine 
sakladığı olayları yazılı veya sözlü olarak açıklayabilir9495. Bu halde savunma hakkının kullanılıyor olması bir 
hukuka uygunluk nedeni oluşturacak ve hekimin eylemi kişisel verileri verme veya yayma suçu oluşturmayacak, 
hekim cezalandırılmayacaktır. 

 
Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu kişilere ihbar ve şikâyet hakkı vermektedir (Ay m.74, CMK 

m.158). Özellikle yargı mercilerine verilen ihbar ve şikâyet dilekçeleri, kişisel verileri içerebilir. Bu şekilde 
verilerin açıklanması, ihbar ve şikâyet hakkının kapsamı içinde hukuka uygun olarak değerlendirilir. İhbar 
etmenin TCK m.278-280’de olduğu gibi kanunda bir yükümlülük olarak gösterildiği ve bu yükümlülüğün yerine 
getirilmemesinin suç olarak tanımlandığı hallerde, kişisel verileri içeren bir ihbarın yapılması hakkın icrası 
olmayıp kanun hükmünü icra niteliğindedir. 
 

                                                                                                                                                         
- Diğer kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda açık rıza alınmasının ilgili kişinin yanıltılması ve yanlış 
yönlendirilmesi dolayısıyla veri sorumlusunca hakkın kötüye kullanılması anlamına geleceği,- Ayrıca hizmetin açık rıza 
şartına bağlanmış olmasının açık rızayı sakatlayacağı,dikkate alındığında, bu durumun Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan 
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ve işlenme amacı ile bağlı, sınırlı ve ölçülü olma ilkelerine aykırılık teşkil 
etmesi nedeniyle, Kurul tarafından Kanunun 12 nci maddenin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya 
yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 inci 
maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir”. KVK Kurulu Kararı, Açık Rızanın Hizmet Şartına 
Bağlanması, www.kvkk.gov.tr/Icerik/4214/Kurul-Kararlari 
90Önder, Ayhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler II, İstanbul 1989, 240. 
91 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı m.6/3-b’ye göre, kişinin rızasını açıklayamayacağı bitkisel hayat, akıl 
hastalığı gibi durumlarda, kendisinin veya başkasının hayatını veya beden bütünlüğünü korumak amacıyla kişisel verilerin 
açıklanması halinde, kişinin rızasının olduğu varsayılır. Belirtelim ki, başkasının hayatına veya beden bütünlüğüne yönelik 
bir tehlikenin bertaraf edilmesi için kişisel verinin açıklanmasının cezalandırılamaması ilgilinin zımni rızası ile değil 
zorunluluk hali ile açıklanabilir.  
92Ulsenheimer, I §8, k.no.375. 
93 Hukuka uygunluk nedenlerinde hatayı düzenleyen bir hükme TCK m.30’da yer verilmemiştir. Bu halin TCK m.30/1 ve 
30/3 kapsamında değerlendirilip, bu halde failin kastından bahsedilemeyeceği hakkında bak. Özgenç, İzzet, Türk Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2006, 377-382. 
94Ulsenheimer, I §8, k.no.379; Brenner,Günter,ArztundRecht, Stutgart-New York 1983. 114; Disiplin mahkemelerindeki 
muhakemede de hekimin sırrı açıklamakta haklı menfaati olduğu hakkında bak.Rieger, Hans-Jürgen,LexikondesArztrechts, 
Berlin.New York, 1984, k.no.1661.  
95 Örneğin, bir hastasına müdahale etmek için hız sınırını aşarak trafik suçu işlemişse veya sırrın açıklanmasından dolayı 
yargılanıyorsa zorda kalma durumunun olduğunu ispat etmek için sırrı açıklayabilir. Stellamor, Kurt /Steiner,Johannes 
Wolfgang,HandbuchdesösterreichischenArztrechts, Band I: ArztundRecht, Wien 1999, 176. 
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 Kişisel verilerin yayılması haber verme hakkı çerçevesinde de kabul edilebilir. Ancak bu halde kişisel 
verinin açıklanmasının haber niteliğinde olması gerekir. Açıklanan kişisel verinin haber değerine sahip 
sayılabilmesi için verinin gerçek ve güncel olması ve verinin açıklanmasında kamusal yarar bulunması gerekir. 
Örneğin; fuhuş yaparak HIV virüsü buluşturan bir kişinin kamuyu uyarmak amacıyla kimliğinin ve hastalığının 
açıklanması gibi96. 
 
 Bilim ve sanat özgürlüğü (Ay m.27) ve ifade özgürlüğü (Ay m.25-26)kapsamında kalan kişisel veri 
açıklamaları da cezalandırılmaz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, kişisel verilerin resmi istatistik ile 
anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla veya kişisel verilerin millî 
savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya 
kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla 
ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi söz konusuysa bu kişisel verilerin verilmesi veya yayılması ya da 
ele geçirilmesi hukuka uygun olacaktır (KVKK m.28/1-b,c). 
 

c. Kişisel verinin açıklanmasını emreden kanun hükmünü yerine getirme - görevin yerine 
getirilmesi 

 
Kanun koyucu, verinin yetkili üçüncü kişilere verilmesini kendisi de emretmiş hatta bu emre 

uyulmamasını suç olarak tanımlamış olabilir. Bu halde kanun hükmünün yerine getiriliyor olması verinin 
açıklanmasını hukuka uygun kılar (TCK m.24/1)9798.Örneğin; Çocuk Koruma Kanunu m.6’da sağlık kuruluşları 
için, korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bildirme yükümlülüğü 
öngörülmüştür. Bu yükümlülüğü yerine getirerek çocuklara ilişkin kişisel verinin açıklanması hukuka uygundur, 
suç oluşturmaz.  
 

Sigortalı hastalar bakımından, ödemeyi yapacak kuruma çıkarılacak faturalarda kural olarak kişisel veri 
oluşturan açıklamalarda bulunulması da suç oluşturmaz. Ancak süre ve içerik olarak talep edilenden fazla kişisel 
verinin açıklanması suç teşkil edecektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, M.S/İsveç davasında, kişisel 
verilerin bir kamu kurumuna gönderilmesinin kişinin özel hayatını ihlal edip etmediğini incelemiştir99. Bu 
olayda, başvurucu M.S, bir kamu kurumu olan Sosyal Sigorta Kurumu’na, iş kazası sebebiyle sigorta tazminatı 
alabilmek için dava açmıştır. Sosyal Sigorta Kurumu’ndan talep edilen dosyadan, kurumun klinikten M.S 
hakkındaki tıbbi verileri talep ettiği ve kliniğin, kurumun sadece belli tarihler arasındaki kayıtları talep etmesine 
rağmen kuruma talep edilen süre dışındaki bilgileri de gönderdiği anlaşılmıştır. Gizli kalması gereken tıbbi 
verilerin bir kamu makamına açıklanmasıyla birçok kişi tarafından görülmesi söz konusu olmuştur. 

 
5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 11. maddesinde adli sicil ve arşiv bilgilerinin gizli olduğu, bu 

bilgilerin görevlilerce açıklanamayacağı ve bu kanun hükümlerine göre verilen kişi, kurum ve kuruluşlarca 
veriliş amacı dışında kullanılmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu Kanunu’nun 7. maddesinde100 adli sicil bilgileri 
verilebilecek olanlar; 8. maddesinde101 ise adli sicil bilgilerini verebilecek olanlar açıkça gösterilmiştir. 
Kanun’da belirtilen kişilere bu bilgilerin verilmesi halinde suç oluşmaz. Buna karşılık örneğin; adli sicil 
bilgilerinin özel bir kuruluşa, vekili olmayan kişilere verilmesi halinde diğer unsurların da gerçekleşmesi ile söz 
konusu suç oluşabilir.  

 

                                                 
96Kangal, Kişisel Verilerin Ceza ve Kabahatler Hukukunda Korunması, 127. 
97Zafer, Hamide, Faile Yardım Suçu ve Müdafiin Bu Suçtan Sorumluluğu, İstanbul 2004, 325-326. 
98 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı m.6/3-a’da da, “Kanunun öngördüğü bir zorunluluk dolayısıyla, kamu 
yararına veya resmi olarak verilmiş bir görevin yerine getirilmesi amacıyla veri işlenmesi”nin hukuka uygun sayılacağı 
belirtilmiştir. Tasarı m.3/1-c’ye göre, kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin otomatik olan veya olmayan yollarla elde 
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,değiştirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması veya 
başka bir şekilde elde edilebilir hale getirilmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kullanılmasının sınırlanması amacıyla 
işaretlenmesi veya tasniflenmesi veya kullanılmasının engellenmesi gibi bu veriler üzerinde gerçekleştirilen bir işlem ya da 
işlemler bütününü ifade eder.   
99Doru, S.Rasim, (Çev), M.S. ve İsviçre Davası, 27 Ağustos 1997 (74/1996/693/885), İÜHFM, C. LXXIV, S. 1, 2016, 513-
527. 
100 Adli sicil bilgileri verilebilecek olanlar — Adli sicil bilgileri, kullanılış amacı belirtilmek suretiyle; a) İlgili kişiye veya 
vekâletnamede açıkça belirtilmek koşuluyla vekiline, b) Kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarına, Verilebilir. /Yabancı devletler tarafından istenilen adli sicil bilgileri mütekabiliyet esasına göre verilir (Adli 
Sicil K. m.7).  
101 Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler — Adli sicil bilgileri; mahalli adlî sicillerde Cumhuriyet başsavcılıklarınca, 
asliye mahkemelerinin bulunmadığı ilçelerde kaymakamlıklarca, merkezî adlî sicilde ise Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve 
İstatistik Genel Müdürlüğünce verilir (Adli Sicil K. m.8). 
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Ceza Muhakemesi Kanunu 75, 76 ve 78. maddeleri, şüpheli ya da sanığın veya diğer kişilerin vücudu 
üzerinde dış veya iç beden muayenesi yapılması ve vücutlarından kan ve benzeri biyolojik örneklerle saç, 
tükürük, tırnak gibi örnekler alınması veya bu işlemlerle elde edilen örnekler üzerinde moleküler genetik 
incelemeler yapılmasına ilişkin olup bir suçla ilgili delil elde etmek için yapılan bu inceleme sonuçları kişisel 
veri niteliğindedir ve başka amaçlarla kullanılamazlar. Dolayısıyla soruşturma evresinde dosyayı inceleme 
yetkisine sahip olan kimselere bu verilerin verilmesi ve kovuşturma evresinde bu verilerin tartışmaya açılması bu 
suçu oluşturmaz. Ancak bu verileri soruşturma evresinde hukuka aykırı olarak öğrenenlerin savunma amacı 
dışında başka bir amaçla bu verileri başkasına vermesi veya aleni duruşmada öğrenenlerin başkalarına vermesi 
bu suçu oluşturabilir. 

 
Noter ve noterlik katipleri görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları, kanunların emrettiği haller dışında 

açıklayamazlar (Noterlik K. m.52)102. Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk 
görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir; sonuca varmak için bütün kamu görevlilerinden her türlü 
bilgiyi isteyebilir (CMK m.161). Noterlerin kişisel veri niteliğindeki verileri Cumhuriyet savcılarına vermesi 
halinde suç oluşmaz103. Aynı bilgiler mahkemelere verildiğinde de suç oluşmaz (CMK m.332).  

 
Polis Vazife ve Salahiyet K m.5’da parmak izi ve fotoğrafların kayda alınması ve depolanması 

düzenlenmiştir. Bu sistemde yer alan bilgiler, kimlik tespiti, suçunönlenmesi veya yürütülmekte olan soruşturma 
ve kovuşturma kapsamında maddî gerçeğin ortaya çıkartılması amacıyla mahkeme, hâkim, Cumhuriyet savcısı 
ve kolluk tarafından kullanılabilir. Hâkim, Cumhuriyet savcısı ve kolluk adli görevleri gereğince bu verilere 
ulaşabilir ve bu verileri birbirlerine verebilirler.  
 

Kişisel veriyi kaydeden kişinin tanıklıktan çekinme hakkı yoksa tanıklık yapma yükümlülüğü Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nun emrinden doğmaktadır (CMK m.47, 53)104. 
 

d. Emrin yerine getirilmesi  
 

Ceza Muhakemesi Kanunum.161/4-5’e göre, Cumhuriyet savcısı, kamu davasını açmaya yer olup 
olmadığına karar vermek üzere yaptığı araştırmalar çerçevesinde, “... bütün kamu görevlilerinden her türlü 
bilgiyi isteyebilir”. Bu bilgilere kişisel veriler de dahildir.“Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun 
dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu 
görevlileri ile Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya 
ihmalleri görülen kolluk amir ve memurları hakkında Cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya soruşturma 
yapılır”. Cumhuriyet savcının söz konusu hükme göre kişisel verileri ilgili kişilerden talep etmesi kanunun 
kendisine verdiği yetkinin kullanılmasını ifade ederken kamu görevlisinin kişisel veriyi vermesi ise emrin yerine 
getirilmesi teşkil eder.  

 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332. maddesine göre de suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında 

Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından yazılı olarak istenilen bilgilere on gün içinde cevap 
verilmesi zorunludur. Eğer bu süre içinde istenen bilgilerin verilmesi imkânsız ise sebebi ve en geç hangi tarihte 
cevap verilebileceği aynı süre içinde bildirilir. Bilgi istenen yazıda yukarıdaki fıkra hükmü ile buna aykırı 
hareket etmenin Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesine aykırılık oluşturabileceği yazılır. Bu durumda 
haklarında kamu davasının açılması, izin veya karar alınmasına bağlı bulunan kişiler hakkında, yasama 
dokunulmazlığı saklı kalmak üzere, doğrudan soruşturma yapılır. Bu hüküm kapsamında kişisel verilerin el 
değiştirmesi suç teşkil etmeyecektir. Bu hükümler çerçevesinde kişisel verileri talep eden kanun hükmünün 
kendisine tanıdığı talep etme yetkisini kullanırken kişisel veriyi gönderen kamu görevlisi de emri yerine getirir. 
 

VII. Kusuru Etkileyen Nedenler 
 
Ceza Muhakemesi Kanunu m.223/3-b’ye göre, yüklenen suçun bağlayıcı emrin yerine getirilmesi 

suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit ya da kusuru kaldıran hatanın etkisiyle işlenmesi hallerinde 
suç oluşur; ancak faile ceza verilemez. Kanun koyucu bu hallerde failin kusuru105 bulunmadığı gerekçesiyle ceza 
verilmesine yer olmadığına karar verileceğini belirtmiştir. 

                                                 
10218.1.1972 Tarih ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu, RG 5.2.1972 Sayı:14090. 
103 Verilerin idari makamlara verilmesini öngören düzenlemenin tüzük de olabileceği hakkında bak. AMK, 11 Aralık 1964-
138/71, AMKD 2, Ankara 1965, 209. Bu tür düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğine dair eleştiri için bak. Şen, Özel 
Hayatın Gizliliği ve Koruması, 91. 
104 Y12.CD, 13,1,2014-33731-58. 
105 Öğretide, kusur kavramı, suçun manevi –sübjektif –kast- unsurundan ayrı bir kavram olarak ele alınmaktadır. Kusur, failin 
irade etme yeteneği ile yakından ilgili olmakla beraber kastı etkileyen bir hal olarak değil, failin kınanmasını ve 
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1. Zorunluluk hali 
 

Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup bilerek neden olmadığı ve başka suretle 

korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak 

zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen 

fiillerden dolayı faile ceza verilmez (TCK m.25/2). 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/2-b’de ve m.8/2’de de “fiili imkânsızlık nedeniyle 

rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da 

bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde,” veri sahibinin açık rızası 

olmasa dahi işlenebileceği ve üçüncü kişilere aktarılabileceği ifade edilerek zorunluluk haline özel olarak yer 

verilmiştir.  

 

Kamusal yarara yönelik soyut bir tehlikenin varlığı halinde de kişisel veriyi/sırrı saklama yükümlülüğü 
ihlal edilebilir. Kamusal refah ve iyilik, gizlilikle elde edilen kişisel menfaatten önde gider106.  
 

2. Hata 
 
Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlere107 ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya 

düşün kişi bu hatasından yararlanır ve cezalandırılmaz (TCK m.30/3, CMK m.223/3-d). Örneğin; hekimin, 
hastasının kişisel verilerini hastasının ya da üçüncü bir kişinin hayatına yönelik bir tehlikenin var olduğunu 
zannederek açıklaması halinde fail hatasından yararlanır ve cezalandırılmaz. 
 

Veri sorumlusunun üçüncü kişiye verdiği bilginin kişisel veri olduğunu bilmemesi halinde unsur hatası 
söz konusu olur. Bu halde fail, kasten hareket etmiş sayılmaz. Suçun taksirli hali de bulunmadığı için 
cezalandırılmaz (TCK m.30/1).  

 
Fail, kaçınılmaz nitelikte olup haksızlık bilincini etkileyen hukuki hatasından da yararlanır (TCK 

m.30/4)108. Ancak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki kişisel veri tanımlanmıştır. Bu tür 
verilerin korunması için sistemler, birimler ve sorumlular belirlenmiştir. Bir verinin kişisel veri olduğunu 
bilmemek şeklindeki bir hata kaçınılmaz olmayacağından failin bu hatasından yararlanması pek mümkün 
değildir.  

 
VIII. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler  

 
Kişisel verilerin verilmesi suçunun, kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye 

kullanılmak suretiyle veya belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi 
halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır (TCK m.137). Failin belirli bir hukuki sıfata sahip olması suçu ve 
dolayısıyla cezayı ağırlaştıran (nitelikli)hal olarak tanımlanmıştır. Suçun nitelikli hali, fail bakımından özgü suç 
özelliği göstermektedir.  

 
Kamu görevi yapan kişi kamu otoritesini temsil eder. Kamu otoritesinin sağladığı güç, suçun 

işlenmesini kolaylaştırır. Bu nedenle failin cezası artırılır.Kamu görevlisi deyimi Türk Ceza Kanunu’nda 

tanımlanmıştır. Bu tanıma göre kamu görevlisi deyimi, kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme 

yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişiyi ifade eder (TCK m.6/1-c). Bu 

                                                                                                                                                         
cezalandırılmasını engelleyen ayrı bir unsur olarak görülmektedir. Failin kınanmasının mümkün olmadığı hallerde, failin 
kastı olduğundan dolayı fiil suç teşkil etmekte ancakcezalandırılamamaktadır. Bu öğretiye göre, işlemiş olduğu haksızlık 
bakımından failin kınanabildiği, yani hukukun icaplarına göre davranışlarını yönlendirme imkânına sahipken aksi yönde 
davrandığı hallerde failin kusurlu olduğundan bahsedilebilecek ve gerçekleştirmiş olduğu haksızlıktan dolayı 
cezalandırılabilecektir. Failin irade etme yeteneğini etkileyen haller ise şöyle belirtilmektedir. Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, 
sağır ve dilsizlik, arizi nedenler, cebir veya tehdit, zorunluluk hali, emrin yerine getirilmesi, haksız tahrik, kusurluluğu 
etkileyen hata, hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılması. Bak. Özgenç, 312-373. 
106Deutsch, Erwin,Medizinrecht, Heidelberg-New York, 1997, k.no.379. 
107 Ceza sorumluluğunu kaldıran haller, kınanabilirliği etkileyen haller olarak belirtilmektedir. Örneğin Fail, zorunluluk hali, 
emrin yerine getirilmesi, cebir veya tehdit, haksız tahrikin maddi koşullarında kaçınılmaz bir hataya düşmüşse failin eylemi 
suç oluşturur ancak fail kınamaz ve cezasızlık kararı verilir (CMK m.223/3-d).   
108 İşlenen fiilin haksızlık oluşturduğu konusundaki hata, diğer bir söyleyişle haksızlık yanılgısı halinde kast vardır; ancak fail 
cezalandırılmaz. Bak.Özgenç, 384. 
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tanıma göre; avukat, noter, bilirkişi, tercüman ve hatta tanık tanıklık109 görevinin ifasından dolayı kamu 

görevlisidir. Kamu görevi ile görevlendirilen kişi kamu görevinin yerine getirilmesi sırasında görevinin gerekli 

kıldığı yükümlülüklere uygun davranmak zorundadır. Kamu görevlisinin, ancak bu görevin kendisine verdiği 

yetkiyi kötüye kullanarak bu suçu işlemiş olması halinde nitelikli hal söz konusu olur. Yetkiyi kötüye kullanma, 

görevin ifası dolayısıyla, görev esnasında olabileceği gibi görevin dışında da olabilir110.Kamu görevlisinin kişisel 

verilerin işlenmesi ile ilgili bir görevinin bulunması gerekir. Örneğin, bir bilirkişinin, adli makamlarca kendisine 

tevdi edilen dosyadaki şüpheli veya sanığın özel hayatına ilişkin fotoğraflarını bir yayın organına vermesi 

halinde suçun bu nitelikli hali gerçekleşmiş olur. Aynı şekilde bir müdafi avukatın, müvekkilinin delil olarak 

kullanılmak üzere kendisine teslim ettiği özel hayatına ilişkin fotoğraflarını bir yayın kurumuna vermesi halinde 

suçun nitelikli hali oluşur.    

 
Bazı meslek ve sanatların icra ediliyor olması bu suçların işlenmesini kolaylaştırabilir. Meslek ve sanat, 

kişinin geçimini sağlamak için yaptığı işi ifade eder.Meslek ve sanatı öğrenme süreci de meslek ve sanatın icrası 

kavramına dahildir. Belirtelim ki “meslek ve sanat” ibaresinin “meslek veya sanat” olarak anlaşılması gerekir111. 

Failin meslek veya sanatının sağladığı kolaylıktan yararlanarak suçu işlemesi halinde, fail daha ağır bir şekilde 

cezalandırılır. Meslek veya sanat ile işlenen fiil arasında bağlantı olması gerekir. Örneğin, bir bilgisayar 

tamircisinin sistemde depolanan başkalarına ait kişisel verileri ele geçirmesi (TCK m.137); yine aynı şekilde bir 

doktorun mesleğinden dolayı edindiği hastasına ait kişisel verileri yayması (TCK m.137) halinde suçun nitelikli 

hali oluşur. 

 
Bu suç açısından özel/şahsi cezasızlık nedeni veya cezayı hafifleten özel kanuni nedenler 

öngörülmemiştir. 
 
IX. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
1. Teşebbüs 
 
Suç, sırf hareket/şekli/biçimsel suç özelliği göstermektedir. Bu nedenle verme, yayma ve ele geçirme 

hareketleri bölünebildiği ölçüde teşebbüs hükümleri uygulanır112.  
 
Kişisel verinin bir başkasına sözlü verilmesi ile suç tamamlanır ve suça teşebbüs söz konusu olmaz113. 

Buna karşılık, örneğin; kişisel verilerin belge vermek suretiyle açıklanması halinde, belgenin üçüncü kişiye 
verilmeden ele geçirilmesi halinde teşebbüs hükümleri uygulanır. Aynı şekilde, ünlü bir sanatçının utanç verici 
bir hastalığının doktoru tarafından televizyonda açıklanacağına dair uzun tanıtıcı reklamlardan sonra, doktor 
programda bu konuda henüz konuşmaya başlamışken yayının mahkeme kararıyla durdurulması halinde de 
teşebbüs sözkonusu olur114. Yayma ve ele geçirme hareketlerine de teşebbüs mümkündür. 
 

2. İştirak 
 
Kişisel verileri verme, yayma veya ele geçirme suçu iştirak bakımından özellik göstermez. İştirakte 

bağlılık kuralı gereğince, failin kasti ve hukuka aykırı olarak veri verme, yayma veya ele geçirme fiilinin icrasına 
başlamış olması koşuluyla suça katılanlar cezalandırılır. Örneğin hekimin kişisel veriyi açıklaması hukuka uygun 
ise hekimin fiiline iştirak edeler cezalandırılmaz (TCK m.40).İştirakte bağlılık koşulu gerçekleştiğinde kişisel 
verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme eylemlerine azmettirme ve yardım etme söz konusu 
olabilir. Bu suça müşterek faillikde söz konusu olabilir. 

 
Suç, seçimlik hareketli bir suç olduğundan aynı failin bir kişisel veriyi önce bir kişiye hukuka aykırı 

olarak vermesi ve daha sonra aynı veriyi yayması halinde gerçekleştirmesi halinde ilk verme fiili ile suç 
tamamlanır, yayma fiili cezalandırılmaz. Ancak yayma eylemine iştirak söz konusu olabilir.  

                                                 
109 Tanıkların, kamu görevi gören özel şahıslardan olduğu hakkında bak. Artuk, Mehmet Emin/Gökcen, Artuk/ 
Yenidünya, Ahmet Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2004, 258-259. 
110Soyaslan, Özel Hükümler (2005), 274. 
111Kangal, Kişisel Verilerin Ceza ve Kabahatler Hukukunda Korunması, 118. 
112 Aynı yönde: Parlar, Ali/Hatipoğlu, Muzaffer,5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu I, Ankara 2007, 1041; Malkoç, 
İsmail, Açıklamalı-İçtihatlı 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu (Madde 1-188), I, Ankara 2007, 913. 
113Donay,Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, 111-112. 
114Akçakoca,Mehmet, “Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğüne Aykırı Davranmasının Ceza Hukuku 
Açısından Doğuracağı Sorumluluk”, EÜHFD II, 1-2 (2007), 118. 
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3. İçtima 
 
Suçların içtimaı bakımından suça ilişkin özel bir norm bulunmamaktadır. Ceza Kanunu’nun genel 

hükümlerinde yer verilen ve tüm suçlar için geçerli olan içtima kuralları bu suç bakımından da geçerlidir (TCK 
m.42-44).  

 
Aynı kişiye örneğin bir hastaya ait verilerin aynı fail tarafından zaman aralıklarıyla hukuka aykırı olarak 

verilmesi, yayılması veya elde edilmesi halinde birden fazla suç oluşur. Ancak bu farklı zamanlarda gerçekleşen 
suçlar bir suç işleme kararına bağlandıklarında zincirleme suç hükümleri uygulanabilir ve zincirleme suç 
kuralları gereğince ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar arttırılır (TCK m.43/1). 

 
Tek bir eylemle, farklı kişilere ait verilerin elde edilmesi veya verilmesi veya yayılması halinde de aynı 

neviden fikri içtima kuralları uygulanır (TCK m.43/2)115116. Tek bir eylemle failin aynı mağdura ilişkin birden 
çok veriyi vermesi, yayması veya ele geçirmesi halinde tek bir ihlal söz konusu olur.  

 
Kişisel verinin açıklanması aynı zamanda hakaret suçunu (TCK m.125) da oluşturulabilir. Bu halde bir 

fiille birden fazla farklı suç oluşur (TCK m.136, m.125). Bu iki suç arasında fikri içtima kuralları uygulanır. Fail, 
en ağır cezayı gerektiren suçun cezası ile cezalandırılır117. 

 
Seçimlik hareketlerden birden fazlasını yapan kişiye tek suçun cezası verilir. Yani, kişisel veriyi ele 

geçirip daha sonra bir başkasına veren fail, tek bir suçtan dolayı sorumludur118. Ancak bu hal, TCK m.61 
gereğince temel cezanıntespitinde alt sınırdan uzaklaşılarak göz önünde tutulur.  

 
Kişisel verinin açıklanmasının aynı zamanda hakaret (TCK m.125)119 veya özel hayatın gizliliğini ihlal 

(TCK m.134/1) suçunu oluşturması halinde kişisel verileri verme suçu ile bu suç arasında farklı neviden fikri 
içtima sözkonusu olur. Fail, en ağır cezayı gerektiren suçun cezasıyla cezalandırılır (TCK m.44)120. 

 
Kişisel veriyi önce hukuka aykırı olarak kaydedip sonra yetkisiz bir başka kişiye veren veya yayan fail, 

hem kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmekten (TCK m.135/2), hem de hukuka aykırı olarak vermekten 
sorumlu olur (TCK m.136). 
 

Güvenlikli bir bilişim sistemine girmek ve orda kalmak olarak tanımlanan “hack” TCK m.243 

kapsamında cezalandırılabilir. Bu hükme göre, bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı 

olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir (TCK 

m.243/1). Yetkisiz olarak bir bilişim sistemine girilerek verinin ele geçirilmesi halinde TCK m.136 ve 243/1 

hükümleri arasında fikri içtima kuralları uygulanır ve fail ağır cezayı gerektiren suçun cezasıyla cezalandırılır. 

 
 

                                                 
115 Aynı yönde Malkoç I, 913. 
116 “…birbirine yakın zaman dilimi içerisinde yayımlanan mağdurlara ait fotoğrafların tamamında mağdur ...'nın ve iki 
adedinde ise her iki mağdurun görüntülenmiş olması nedeniyle verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu 
birden fazla kişiye karşı tek bir fiille ve mağdur ...'ya karşı bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda 
birden fazla defa işlemesinden dolayı sanık hakkında TCK'nın 136/1, 43/1 ve 136/1, 43/2. maddesi atfıyla 43/1. maddeleri 
gereğince mahkumiyet hükümleri kurulması gerektiği gözetilmeden, zincirleme suç hükümleri uygulanmaksızın, eksik 
cezalar hükmedilmesi, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma sebebi sayılmamıştır”. Y12.CD, 7.3.2018-3259/2540, 
www.lexpera.com 
117 “Bununla birlikte sanığın eylemi, aynı zamanda katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olması 
nedeniyle TCK'nun 125. maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası uyarınca alenen hakaret suçunu da oluşturmaktadır. /Bu 
nedenle hukuki anlamda tek fiil sayılmasıgereken eylem ile hem TCK'nun 136. maddesinde düzenlenen kişisel verileri 
hukuka aykırı olarak yayma suçu, hem de aynı kanunun 125/1-4 maddesinde düzenlenen alenen hakaret suçu oluştuğundan, 
sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nun 44. maddesindeki farklı nev’iden fikri içtima hükümlerinin uygulanması ve oluşan 
suçlardan en ağır cezayı gerektiren kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçundan sanığa ceza tayin edilmesi 
gerekmektedir”. YCGK, 17.6.2014-12-1510/331, www.lexpera.com 
118 Tüketen ve tüketilen norm ilişkisi: Seçimlik hareketli suçlarda cezalandırılmayan hareketler hakkında bak. İçel, Kayhan, 
Suçların İçtimaı, İstanbul 1972, 197-200; Aynı sonuç için bak.Hakeri, Hakan, Tıp Hukuku, Ankara 2007, 479; Malkoç I, 
913; Arslan/Azizağaoğlu, 610. 
119Akçakoca, 111. 
120Yokuş Sevük, Handan, “Tıp Ceza Hukukunda Kişisel Verilerin Açıklanması”, V. Türk-Alman Tıp Hukuku 
Sempozyumu”, 28 Şubat-1 Mart 2008 Ankara, Tebliğ Metni. 
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X. Yaptırım  
 

 Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirmesuçunun faili,iki yıldan dört yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.136). Suçun, kamu görevlisi tarafından ve görevin verdiği yetkinin 
kötüye kullanılmak suretiyle veya belirli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle 
işlenmesi halinde faile verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır (TCK m.137). 

 
Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçunun işlenmesi dolayısıyla, tüzel 

kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur (TCK m.140). Kasten işlenen suçlarda fail, 
hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya 
tacir olarak icra etmekten yasaklanabilir (TCK m.53/1-e). Örneğin; serbest çalışan sağlık mesleği mensubu, 
mahkûm olduğu cezanın infazı tamamlanıncaya kadar mesleğini icra etmekten yoksun bırakılır. Bu yoksunluk 
ceza mahkûmiyetine kendiliğinden eklenir. Fail, koşullu salıverilme süresi tamamlanıncaya kadar mesleki 
faaliyetini yerine getiremeyecektir. Hâkimin yoksun bırakma konusunda takdir hakkı bulunmamaktadır. 

 
XI. Zamanaşımı 
 
Verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçunda, dava zamanaşımı süresi, 

seçimlik hareketlerden birinin yapıldığı gün işlemeye başlamak koşuluyla sekiz yıldır (TCK m.66/1-e). Dava 
zamanaşımını kesen sebeplerin varlığı halinde, zamanaşımı süresi en fazla oniki yıl olabilir (TCK m.67/4). 

 
 Dava zamanaşımının belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller itibariyle suçun daha ağır cezayı 
gerektiren nitelikli hali de göz önünde bulundurulur (TCK m.66/3). Suçun kamu görevlisi tarafından ve görevin 
verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi ya da belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan 
yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde zamanaşımı TCK m.136’da belirtilen cezalar yarı oranında artırılarak 
belirlenecektir121. Bu durumda dava zamanaşımı süresi 66/3’deki yollama nedeniyle 66/d uyarınca onbeş 
yıldır122. 

XII. Muhakemeye İlişkin Kurallar 
 
Verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçu, adli makamlarca resen soruşturulur 

ve kovuşturulur (TCK m.139). Bu suçu yargılama görevi, asliye ceza mahkemelerinindir123. 
 
Verileri hukuka aykırı olarak veren veya yayan ya da ele geçiren failin, mağdurun özel yaşamını ve gizli 

alanını ihlal etmiş olmasından dolayı ayrıca disiplin hukuku ve medeni hukuk sorumluluğu da sözkonusu olur124. 
  
Kişisel veriler ve sırlar üzerindeki hak, kişilik haklarındandır. Kişilik hakları saldırıya uğrayan kişi, 

olaya uyduğu ölçüde özel hukuk çerçevesinde; tecavüzün önlenmesi, tecavüzün durdurulması ve tecavüzün 
hukuka aykırılığını tespit davaları açılabilir (MK m.24/a)125. Ayrıca, Borçlar Hukuku kapsamında haksız fiil 
sayılan bu saldırılardan dolayı maddi ve manevi tazminat davaları da açılabilir (Türk BK m.49, 56)126127. 
Koruyucu davalarda zamanaşımı söz konusu değilken, tazminat davaları Türk Borçlar Kanunu’nda öngörülen 
zamanaşımı sürelerine tabidir.  Ancak, aynı zamanda suç teşkil eden haksız fiilden doğan zararların talep 
edilmesi için öngörülen zamanaşımı için, daha lehe olmak koşuluyla, suçun Türk Ceza Kanunu’ndaki 
zamanaşımı süresi geçerlidir (Türk BK m.72). 

 

 
 
 
 

                                                 
121 Aynı yönde bak.Parlar/Hatipoğlu I, 1043. 
122Parlar/Hatipoğlu I, 1042. 
123 26.9.2004 Tarih ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yetkileri Hakkında Kanun m.10-12, RG 7.10.2004 Sayı:25606. 
124Stellamor, Kurt/Steiner, JohannesWolfgang,HandbuchdesösterreichischenArztrechts, Band I: ArztundRecht, Wien 
1999, 176-177. 
125 Koruyucu davalar da denilen bu davalar ve özellikleri hakkında bak. Helvacı, Serap, Türk İsviçre Hukuklarında Kişilik 
Hakkını Koruyucu Davalar, İstanbul 2001, 128-172. 
126Deutsch, k.no.371. 
127Helvacı, 176-185. 
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