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GİRİŞ 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak iletişim araçları da gelişmiş ve çeşit-

lenmiştir.1 Özellikle elektronik teknolojileri ile bilgisayar teknolojilerinin birleş-

mesiyle telekomünikasyon sistemi içinde yer alan çok sayıda iletişim aracı günde-

lik hayatımıza girmiştir. Bizzat bu araçlarla işlenen suçlar olduğu gibi,2 iletişim 

araçları suç delillerinin ve faillerinin gizlenmesi, suçtan kaynaklanan faydanın 

elde edilmesi için de kullanılmaktadır.3 Birden fazla kişinin karıştığı suçlarda ve 

özellikle organize şekilde4 işlenen suçlarda, suça karışan kişiler veya organizasyo-

                                                                          
1 Bilinen en eski haberleşme yöntemlerinden biri, yakın köyler arasında ateş yakarak dumanla 

haberleşme yöntemidir. Haberlerin iletilmesinde güvercinlerden ve atlardan da istifade edilmiş-
tir. Yazının icadı ve kağıdın bulunmasından sonra insanlar yazı yazarak bu yazılı metinleri 
posta kuryeleri vasıtasıyla birbirlerine ulaştırmak suretiyle haberleşmeye başlamışlardır. Mo-
dern haberleşmenin başlangıcını posta hizmetleri oluşturmaktadır. 19. Yüzyılda telgraf ve tele-
fonun icat edilmesiyle uzaklara ses iletimi mümkün hale gelmiştir. Zamanla telefonla haber-
leşmede gelişmeler olmuş ve posta hizmetleri yanında telekomünikasyon hizmetleri ile haber-
leşme alanı genişlemiştir. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ve bilgisayarın iletişimde kulla-
nılması ile telekomünikasyon alanında yeni iletişim imkânları ortaya çıkmıştır. Bugün elektronik 
ve bilgisayar teknolojisi sayesinde telekomünikasyon alanında yeni iletişim hizmetleri insanlı-
ğın hizmetine sunulmaktadır. AKTAN, C. Can, “Posta ve Telekomünikasyon Hizmetlerinde 
Deregülasyon ve Özelleştirme”, (http://www.canaktan.org/ekonomi/regulasyon/posta.htm (Eri-
şim tarihi:15.03.2007); Meydan Larousse, Sabah Gazetesi Yayını, C.8, İstanbul 1992, s. 280-
281.  

2 Siber suçlar, elektronik ortam içerisinde işlenebilen suçlardır. Bu suçlar internet veya benzeri 
network (ağ) sistemleri aracılığıyla işlenebildikleri gibi bu ağ sistemlerine karşı da işlenebilir. 
BECENİ, Yasin, “Siber Suçlar”, http://hukukcu.com/modules/smartsection/item.php?itemid 
=83bU (Erişim tarihi: 02.05.2007). Bu konuda geniş bilgi için bkz. BECENİ, Yasin, “Türk Huku-
ku’ndaki Bilişim Suçlarının Tasnif Şekilleri” Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, Bilişim ve Hukuk 
Yargılama Hukuku, 3-7 Ocak 2006, Ankara 2006, s. 57 vd; SINAR, Hasan, İnternet ve Ceza 
Hukuku, İstanbul 2001, s. 69 vd; KESKİN, Serap, “Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesinde 
Ceza Muhakemesine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, (İHFM, C.LIX, S. 1-2, 2001, s. 155-
179; KETİZMEN, Muammer, Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları, Ankara 2008, s.32 vd.  

3  Bu konuda geniş bilgi için bkz. YILDIZ, Sevil, Suçta Araç Olarak İnternetin Teknik ve Hukuki 
Yönden İncelenmesi, Ankara 2007, s. 38 vd.  

4 Organize suçluluk, belirli suç tiplerini belirten bir terim olmayıp, çeşitli suçların hazırlanması, 
işlenmesi veya suçtan faydalanmak hususunda bir tarzı ifade eder. Organize suçlulukta hiye-
rarşik yapı, üyeler arasında işbölümü, gerek içeriye gerekse de dışarıya karşı gizlilik 
sözkonusudur. O nedenle, organize suçlulukla mücadele edilmesi,  bu tür organizasyonlar ve 
bunların işlemiş oldukları suçlara ilişkin delil elde edilmesi çok zordur. Mevzuatımızda organize 
suç ve organize suçluluk tanımı yoktur. 5320 sayılı yasanın 18/d maddesi ile yürürlükten kaldı-
rılan 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun (ÇASÖMK) 1. madde-
sindeki çıkar amaçlı örgütün tanımı organize suçluluk tanımı olarak kabul edilebilir. 4422 sayılı 
yasanın 1. maddesinde; çıkar amaçlı suç örgütü,“doğrudan veya dolaylı biçimde bir kurumun, 
kuruluşun veya teşebbüsün yönetim ve denetimini ele geçirmek, kamu hizmetlerinde, basın ve 
yayın kuruluşları üzerinde, ihale, imtiyaz ve ruhsat işlemlerinde nüfuz ve denetim elde etmek, 
ekonomik faaliyetlerde kartel ve tröst yaratmak, madde ve eşyanın azalmasını ve darlığını, fi-
yatların düşmesini veya artmasını temin etmek, kendilerine veya başkalarına haksız çıkar sağ-
lamak, seçimlerde oy elde etmek veya seçimleri engellemek maksadıyla zor veya tehdit uygu-
lamak veya kişileri kendilerine tâbi kılmaya zorlamak veya mensupları arasında her ne suretle 
olursa olsun açık veya gizli işbirliği yapmak suretiyle yıldırma veya korkutma veya sindirme 
gücünü kullanarak suç işlemek için” kurulan örgüt şeklinde tanımlanmıştır. Organize suçluluk 
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na mensup kişiler arasındaki bilgi alışverişinde telefon, teleks, faks gibi iletişim 

araçları ile internet ortamı ve diğer modern iletişim araçları da yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. O nedenle, amacı maddi gerçeği bulmak olan ceza muhakeme-

sinin, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi denetlemesi doğal karşılanmalı-

dır. Bu, aynı zamanda amacı adaleti ve hukuksal güvenliği sağlamak olan hukuk 

devletinin de bir gereğidir.5  

Ancak, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesiyle Anaya-

samızda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve çeşitli uluslar arası belgelerde 

teminat altına alınan iletişim özgürlüğü ve gizliliği ile özel hayatın gizliliği ihlal 

edilmektedir. Teknolojik gelişmeler, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

başkaları tarafından gizlice dinlenmesi ve/veya kaydedilmesine de olanak tanımak-

tadır. Dolayısıyla iletişim araçlarının gelişmesi özel hayatın gizliliği ve onun bir 

                                                                                                                                                                                                          
yere ve zamana göre değişim gösterdiği için doktrinde de organize suçluluğun üzerinde uzlaşı-
lan bir tanımı yapılamamıştır. Özbek/Doğan, organize suçluluğu; genel olarak kazanç ve güç 
elde etmek çabasına yönelik olarak belirli suçların planlı ve sistemli bir şekilde işlenmesi veya 
işlenmesi için bir örgüt veya çetenin oluşturulması olarak tanımlamışlardır. (ÖZBEK/DOĞAN, 
CMK İzmir Şerhi, Ankara 2005, s. 513) Sözüer’e göre, organize suçluluk; “münferiden veya 
topluca, yüksek bir önemi haiz suçların belli bir plana göre, birçok kişi tarafından, uzun veya 
belirsiz bir süre ile iş bölümü esaslarına göre, meslekî veya ticarî benzeri yapıların kullanılması 
veya, cebir ya da korkutucu diğer araçların kullanılması veya, siyaset, basın, kamu idaresi, ad-
liye ve ekonomi üzerinde etkide bulunarak, kazanç veya güç elde edilmesidir. (SÖZÜER, 
Adem, “Organize Suçluluk Kavramı ve Batı Ülkelerinde Bu Suçlulukla Mücadele ile İlgili Ge-
lişmeler”, Hukuk Araştırmaları, M.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, C.9, S.1-3, 1995, s. 255-256)   Bir 
başka tanıma göre ise, organize suçluluk; genel anlamda birden fazla kişinin "hiyerarşik dü-
zende", "disiplinli", ''sürekli", "kamu düzenini bozduğu varsayılan", "aynı amaca yönelik" suçları 
işlemek için oluşturdukları örgütlenmedir.(ÖZEK, Çetin, “Organize Suç”, Prof.Dr. Nurullah 
Kunter'e Armağan, İstanbul 1998, s.19) Organize suçluluğu tanımlamaktaki zorluk karşısında 
bazı yazarlar tarafından bu suçluluk türünün özellikleri liste şeklinde verilmeye çalışılmıştır. Bu 
özellikler için bkz. (DİNÇKOL, Abdullah, “Türkiye’de Organize Suçluluk ve Sosyoekonomik 
Yapı”, http://www.iticu.edu.tr/kutuphane/dergi/d1/M00006.pdf) (Erişim tarihi: 03.04.2008); ÖZ-
BEK/DOĞAN, CMK İzmir Şerhi, s. 511-512;  ERDEM, M.Ruhan, Ceza Muhakemesinde Orga-
nize Suçlulukla Mücadelede Gizli Soruşturma Tedbirleri, Ankara 2001, s. 37. 

5 Hukuk devleti, “insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyucu adil bir hukuk düzeni kuran ve 
bunu devam ettirmekle kendisini yükümlü sayan, bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine 
bağlı olan devlet” şeklinde tanımlanmıştır. (Anayasa Mahkemesi, 25.5.1976, 1976/1 E, 
1976/28 K. AMKD, S.14, s. 189) Hukuk devleti, kısaca, insan haklarını gerçekleştiren, güvenli-
ği ve adaleti sağlayan devlet olarak tanımlanabilir. Görüldüğü üzere esas itibariyle hukuk dev-
letinin üç temel öğesi bulunmaktadır. Bunlar, kısaca, insan haklarının gerçekleştirilmesi, adale-
tin sağlanması ve güvenliğin temin edilmesidir. Toplum halinde yaşamak için güvenliğin ve 
sosyal düzenin sağlanmış olması lazımdır. Hukuk devleti de insan hakları ve adaletin yanında 
güvenliği sağlamak ve bu bağlamda suçlulukla mücadele etmek zorundadır. O nedenle, suçlu-
lukla mücadele etmeyen veya edemeyen ve güvenliği sağlayamayan devlete hukuk devleti 
denemez. (ÖZTÜRK, Bahri/ERDEM, M.Ruhan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 11. Baskı, Ankara 
2007, s. 163-167, 834) Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi, adaletin gerçek-
leşmesi ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunacağından, telekomünikasyon yoluyla yapı-
lan iletişimin denetimi hukuk devleti ilkesinin uygulamada gerçekleşmesine de katkıda buluna-
caktır.  
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parçası olan iletişimin gizliliği bakımından büyük tehdit oluşturmaktadır. Bilginin, 

depolanabildiği, çoğaltılabildiği ve saniyeler içinde dünyayı dolaşabildiği günü-

müzde özel hayatın gizliliğine yönelik saldırılar çok daha ağır neticeler verebilmek-

tedir.6 Gerçekten, daha önceleri dinlemeyi yapan görevlinin, ancak suçla ilgili oldu-

ğunu düşündüğü konuşmaları kaydetme yoluna gitmesi mümkün iken, günümüzde 

tüm iletişim denetlenmekte ve kaydedilmektedir.   Özellikle internet üzerinden ya-

pılan iletişimin denetiminde, gönderilen bütün dokümanlar, resimler, ses içeren 

dosyalar (voice mail), videoların ele geçirilmesi mümkündür. Ayrıca internet üze-

rinden yapılan telefon görüşmeleri dinlenebilir ve/veya kaydedilebilir. İnternet üze-

rinden yapılan iletişimin izlenmesi ile gönderici veya alıcının kimliğini belirlemeye 

elverişli bilgilerin, örneğin e-mail adresi, IP adresi, dijital imzanın ele geçirilmesi 

mümkündür.7 O nedenle, kötüye kullanılmaya elverişli olan “telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi” tedbirine başvurulması sıkı koşullara tabi 

tutulmalıdır. Bireyin temel hak ve özgürlüklerine müdahale niteliğindeki telekomü-

nikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi için, denetimin esas ve usullerinin 

kanunla düzenlenmesi ve yapılacak düzenlemenin hakkın özüne dokunmaması, 

demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olmaması 

lazımdır. (AY 13 md) Anayasamızın 20. maddesinde “özel hayatın gizliliği”, 22. 

maddesinde de “haberleşme özgürlüğü ve gizliliği” temel bir hak olarak kabul 

edilmiş; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve 

genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebep-

lerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olma-

dıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de 

kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin özel hayatın 

gizliliğine ve iletişim özgürlüğü ve gizliliğine müdahale edilemeyeceği belirtilmiş-

                                                                          
6 DEMPSEY, James X. Communıcatıons Prıvacy In The Dıgıtal Age: Revıtalızıng The Federal 

Wıretap Laws To Enhance Prıvacy, Albany Law Journal of Science & Technology, Volume 8, 
Number 1, 1997. http://www.cdt.org/publications/lawreview/1997albany.shtml (Erişim tarihi: 
15.6.2008); YARDIMCI, M.Murat, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İç-
tihatları ve Türk Hukukunda İletişimin Denetlenmesi,  Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Sakarya 2008, s. 6.  

7 FREIWALD, Susan, "Online Surveillance: Remembering the Lessons of the Wiretap Act" . 
Alabama Law Review, Vol. 56, No. 9, 2004, s. 43. http://ssrn.com /abstract=784125 (Erişim ta-
rihi: 24.5.2008). 
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tir. Yine, TBMM tarafından onaylanmakla Anayasamızın 90. maddesine göre bir iç 

hukuk hükmü haline gelen AİHS’nin 8. maddesinde de özel hayatın gizliliğine mü-

dahale teşkil eden telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetiminin yasayla 

düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Buna rağmen ülkemizde yakın bir zamana 

kadar bu konuda yasal düzenleme yapılmamıştır. Uygulamada postada elkoymaya 

ilişkin CMUK’un 91. maddesinde yer alan “sanığa gönderilen mektuplar ve sair 

mersule ve telgrafların posta ve telgrafhanelerde zaptı caizdir” şeklindeki hüküm 

kıyas yoluyla uygulanarak telefon ve benzeri araçlarla yapılan haberleşmeler Ana-

yasaya ve AİHS’nin 8. maddesi hükümlerine aykırı olacak şekilde denetlenmiştir. 

Nitekim AİHM, CMUK’un 91 ve 92. maddelerine dayanılarak telefonla yapılan 

iletişimin denetlenemeyeceğine karar vermiştir.8   

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi hukukumuzda ilk kez 

30.7. 1999 tarihinde kabul edilen 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mü-

cadele Kanunu (ÇASÖMK) ile düzenlenmiştir. Ancak, 4422 sayılı yasada düzen-

lenen denetim tedbirinin yalnızca bu kanunda düzenlenen suçlar bakımından uy-

gulanması mümkündü.9 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK’nın 

135 ve devamı maddelerinde bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuştur-

mada telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi kapsamlı bir şekilde 

düzenlenerek yasal bir zemine kavuşturulmuştur.10  

                                                                          
8 Ağaoğlu/Türkiye, Başvuru No:27310/95,12 Aralık 2005. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view. 

asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=a%u011Fao%u011Flu&sessionid=7745541
&skin=hudoc-en (Erişim tarihi:06.05.2007). 
Karara konu olan olayda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphe duyulan M.Ş.Ağaoğlu’nun 
telefonları dinlenmiş ve yargılanıp mahkûm olduğu davada delil olarak kullanılmıştır. Başvuru-
cu, telefon konuşmalarının polis tarafından dinlenmesinin CMUK’nın 91 ve 92. maddelerine 
dayandırıldığını, oysa sözkonusu maddelerde mektup, telgraf ve diğer gönderilere el konulma-
sına ilişkin kuralların yer aldığını, bu kuralların telefonların dinlenmesine imkân tanımadığını 
ileri sürmüştür. Mahkeme, başvurucunun dinlendiği sırada Türkiye’de telefon dinlemeye olanak 
tanıyan bir yasanın bulunmadığını, CMUK’nın 91 ve 92. maddelerinde sözü edilen gönderi tür-
lerinin telefon dinlemeyi içermemesi nedeniyle benzetme yoluyla genişletilmiş yorumlara da-
yandırılan Hükümetin görüşlerini yerinde bulmamış ve yasal dayanağı bulunmayan telefon din-
leme işleminin Sözleşmenin 8. maddesine aykırı olduğuna karar vermiştir. Bkz. DİNÇ, Güney, 
“Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması”, İnsan Hakları (Konferanslar) 14 Nisan 2006-26 
Mayıs 2006 Ankara, Ankara Barosu İnsan Hakları Hukuku İnsan Hakları Merkezi Yayınları, 
Ankara 2006, s. 55-56.     

9 4422 sayılı kanun, 1.5.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5320 sayılı yasanın 18/d maddesi ile 
yürürlükten kaldırılmıştır.  

10 İletişimin denetlenmesi Almanya’da 1968, Avusturya'da 1974, İsviçre'de 1979, İngiltere'de 
1985, İtalya'da 1988, Fransa'da 1991 yılından beri yasal düzenlemeye kavuşturulmuş bulun-
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Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetiminin yalnızca ceza mu-

hakemesinde başvurulan bir tedbir olmadığını belirtmek gerekir. Sözkonusu tedbi-

re suçun önlenmesi amacıyla veya ulusal güvenlikle ilgili konularda istihbarat 

amacıyla da başvurulması mümkündür. 5397 sayılı yasayla 2559 sayılı PVSK’nın 

Ek-7, 2803 sayılı JTGYK’nın Ek-5, 2937 sayılı MİT Kanunun 6. maddelerinde 

yapılan değişiklikle polis ve jandarmanın önleme amaçlı, Milli İstihbarat Teşkila-

tının ise ulusal güvenlikle ilgili istihbarat faaliyeti kapsamında denetim tedbirine 

başvurmasının esas ve usulleri düzenlenmiştir.11 

Gerek suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla başvurulan ve önleme amaçlı 

tedbir olarak adlandıracağımız tedbir, gerekse de ulusal güvenlikle ilgili olarak 

istihbarat faaliyeti kapsamında başvurulan ve istihbarat amaçlı tedbir olarak ad-

landırılabilecek olan tedbir idari niteliktedir ve idare hukuku çerçevesinde değer-

lendirilmelidir. CMK’nın 135 ve devamı maddelerinde düzenlenen telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbiri ise ceza muhakemesinin 

                                                                                                                                                                                                          
maktadır. Bugün hemen tüm devletlerde ceza muhakemesinde soruşturma ve kovuşturma or-
ganlarına telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine olanak sağlayan yasal 
düzenlemelere yer verilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.AKMANLAR, Bülent, “Avru-
pa Konseyi Üyesi Bazı Devletlerde Telefon Konuşmalarının Dinlenmesi ve Telekomünikasyo-
nun Kaydedilmesi”, S.4, YD, 1982. s. 666 vd.    

11 Yakın zamana kadar kolluk kuvvetlerinin ve Milli İstihbarat Teşkilatının idari nitelikte telekomü-
nikasyon yoluyla yapılan iletişimi denetlemeleri konusunda yasal bir düzenleme bulunmamak-
taydı. 5397 sayılı yasayla 2559 sayılı PVSK’nın Ek-7, 2937 sayılı MİT Kanunun 6 ve 2803 sa-
yılı JTGYK’nın Ek-5. maddelerinde yapılan değişiklikle idari nitelikteki denetim tedbiri yasal bir 
zemine kavuşmuştur. Bu tarihe kadar jandarma ve polis ile Milli İstihbarat Teşkilatı kendi görev 
ve teşkilat kanunları ile kendilerine verilen görev ve yetki kapsamında bu tedbire başvurmuş-
lardır. Ancak, 2559 sayılı PVSK’nın Ek. 7/1. maddesinde; “ Polis, Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu ted-
birleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak üzere, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bu-
lunur, bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaştırır. 
Devletin diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar” denilmekte ise de, sözkonusu maddede 
polise telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi yetkisi verilmemiştir. Aynı şe-
kilde 2803 sayılı yasanın 7. maddesinde, jandarmaya “Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini 
sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini ön-
lemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak” görevi verilmiş ise de bunun için telekomüni-
kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi yetkisi verilmemiştir. Kolluk kuvvetlerine bu ko-
nuda yetki veren yasal bir düzenleme bulunmamasına rağmen, kolluk kuvvetleri önleme amaç-
lı olarak telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi denetlemişlerdir. Yapılan denetimin yasal 
zemininin bulunmadığı kanun koyucu tarafından da kabul edilmiştir. Gerçekten, 5397 sayılı 
yasanın genel gerekçesinde gerek önleyici gerek milli güvenliği korumak amaçlı olarak tele-
komünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetiminde zorunluluk olduğu belirtildikten sonra, 
“Anayasanın koruma altına aldığı özel hayat ve haberleşme özgürlüğüne, devlet tarafından, 
suç öncesi yapılacak olan müdahalelerin, AB standartlarına uygun olarak bir kanunla yapılma-
sı ve sınırlama sebeplerinin bu kanunda gösterilmesi” gerektiği belirtilmekte ve devamla, “Ül-
kemizde önleyici amaçlı istihbarat dinlemesi düzenlenmediğinden, hazırlanan Teklif ile bu 
önemli eksiklik giderilecektir” denilmektedir. 5397 sayılı yasanın gerekçesi için bkz. 
http://www.tbmm.gov.tr /sirasayi/donem22/yil01/ss962m.htm. (Erişim tarihi: 04.03.2007). 
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sağlıklı bir şekilde yapılmasını ve yargılama sonunda verilecek hükmün yerine 

getirilmesini sağlama amacı taşıyan bir koruma tedbiridir.12 CMK’nın 135. mad-

desinde de belirtildiği üzere, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin deneti-

mine ancak işlenmiş bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturma kap-

samında başvurulabilir.  

Bu çalışmamızda kullanılan “tedbir” veya “denetim”den koruma tedbiri nite-

liğindeki telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbiri anla-

şılmalıdır. İdari nitelikteki önleme amaçlı ve ulusal güvenlikle ilgili istihbarat 

faaliyeti kapsamında başvurulan telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin de-

netlenmesi inceleme alanımızın dışında kalmaktadır. Ancak, konumuzla ilgili ol-

duğu yerde ve ölçüde idari nitelikteki bu tedbirlere değinilecektir.  

Dört bölümden oluşan bu çalışmamızın temel hükümler başlığını taşıyan birinci 

bölümünde; denetim, iletişim ve telekomünikasyon kavramları, denetimin hukuksal 

niteliği, tedbirin bazı temel hak ve özgürlüklerle ilişkisi, telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin gizliliğinin dayanakları ve sınırlandırılması konuları ile denetim 

şekilleri incelenecektir. İkinci bölümde denetimin koşulları irdelenecek, denetim ka-

rarı çeşitli yönleriyle ele alınacaktır. Üçüncü bölümde ise; denetim sonucu elde edilen 

kayıtların ve diğer delillerin muhafaza edilmesi, imha edilmesi, tedbirden ilgililerin 

haberdar edilmesi ve idari ve yargısal denetim konuları açıklanmaya çalışılacaktır. 

Denetim sonucu elde edilen delillerin değerlendirilmesi sorunu başlığını taşı-

yan dördüncü bölümde; hukuka uygun şekilde elde edilen deliller, hukuka aykırı 

şekilde elde edilen deliller, tesadüfen elde edilen deliller ve önleme amaçlı dene-

tim sonucu elde edilen delillerin soruşturma ve kovuşturmada delil olarak kulla-

nılması sorunu ele alınacaktır. Sonuç kısmında ise tespitlerimiz ve önerilerimiz 

yer alacaktır.   

 

                                                                          
12 Tedbirin hukuksal niteliği konusunda bkz. 1.Bl., II.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 
TEMEL BİLGİLER 

I. KAVRAMLAR 

A. GENEL OLARAK  

Ülkemizde yakın zamana kadar telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

denetimine ilişkin yasal bir düzenleme yapılmamış, 1412 sayılı CMUK’un 91. 

maddesindeki postada elkoymaya ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanmak 

suretiyle telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim denetime tabi tutulmuştur. 

Ülkemizde ilk kez 30.7.1999 yılında kabul edilen 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç 

Örgütleriyle Mücadele Kanunuyla (ÇASÖMK) bu kanunda yazılı örgütlü suçlar 

bakımından tedbire ilişkin yasal düzenleme yapılmış ve tedbiri ifade etmek üzere, 

“iletişimin dinlenmesi, tespiti” terimi tercih edilmiştir. 

Doktrinde sözkonusu tedbiri ifade etmek bakımından çeşitli terimler kulla-

nılmıştır. Örneğin, “telefon konuşmalarının koruma tedbiri olarak gizli dinlenme-

si”,13 “haberleşme araçlarının dinlemeye alınması”,14 “haberleşmenin dinlenme-

si”,15 “uzakla haberleşmenin kontrol edilmesi”,16 “telefon, faks, teleks, bilgisayar 

gibi araçlarla yapılan haberleşmenin gizlice denetlenmesi”17, “komünikasyon araç-

larıyla yapılan haberleşmenin denetlenmesi”18, “iletişimin dinlenmesi”,19 “telefon 

dinleme”,20 “iletişimin izlenmesi”,21 “telefon, teleks, faks gibi araçlarla yapılan 

                                                                          
13 TOSUN, Öztekin, “Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbiri Olarak Gizli Dinleme”, İHFM, C.41, 

1976, s.85 vd. 
14 YURTCAN, Erdener, Ceza Yargılaması Hukuku, 12. Bası, İstanbul 2007, s. 370; YURTCAN, 

Erdener, “Haberleşme Araçlarının Dinlemeye Alınması”, Güncel Hukuk Dergisi, S.10, Ekim 
2004, s. 28.  

15 CİHAN, Erol/ YENİSEY, Feridun, Ceza Muhakemesi Hukuku, 2. Bası, İstanbul 1997, s.258  
16 YENİSEY, Feridun, Hazırlık Soruşturması ve Polis, İstanbul 1987, s.138. 
17 ÖZTÜRK, Bahri, Delil Yasakları, Ankara 1995, s. 60. 
18 ÖZTÜRK, Bahri/ ERDEM, M.Ruhan / ÖZBEK, Veli Özer, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hu-

kuku, 5. Bası, Ankara, 2000 s. 629.  
19 KUNTER, Nurullah / YENİSEY, Feridun, Arama, Elkoyma ve İletişimin Denetlenmesi,  İstanbul 

2000, s.110. 
20 CENTEL, Nur / ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2003, s.268.  
21 DÖNMEZER, Sulhi, “Çetelerle Mücadele Amacıyla 4422 Sayılı Kanunla Kabul Edilen Koruma 

Tedbirleri”, Yargı Reformu Sempozyumu, İzmir 2000, s. 268.   



 

 22

haberleşmenin denetlenmesi”22 ve “uzakla yapılan haberleşmenin denetlenme-

si”,23“elektronik takip”24 gibi.  

Öncelikle belirtelim ki, iletişim teknolojisindeki gelişmeye paralel olarak ile-

tişim araçlarına yenileri katıldığından ve mevcut olanların fonksiyonlarında da 

değişmeler olduğundan iletişim araçlarının belirtildiği, “telefon konuşmalarının 

koruma tedbiri olarak gizli dinlenmesi”, “ “telefon, faks, teleks, bilgisayar gibi araçlar-

la yapılan haberleşmenin gizlice denetlenmesi”, “telefon dinleme”, “telefon, teleks, 

faks gibi araçlarla yapılan haberleşmenin denetlenmesi” gibi terimlerin kullanılması 

isabetli değildir. Kaldı ki iletişim araçları sayılanlardan ibaret de değildir.  

İletişimin “dinlenmesi”, “izlenmesi”, “kontrol edilmesi” de tedbiri açıklamakta 

yetersiz kalmaktadır. Gerçekten, telekomünikasyon araçlarıyla yapılan iletişim 

yalnızca dinlenebilen bir iletişim değildir. Örneğin, faks cihazı ile gönderilen 

metnin veya internet ağı üzerinden gönderilen e-postanın içeriği ancak okunabilir. 

Ayrıca, bu terimler iletişimin tespitini ve kayıt edilmesini kapsamamaktadır. O neden-

le, “telefon konuşmalarının koruma tedbiri olarak gizli dinlenmesi”, “haberleşme araç-

larının dinlemeye alınması”, “haberleşmenin dinlenmesi”, “uzakla haberleşmenin 

kontrol edilmesi”, “iletişimin dinlenmesi”, “telefon dinleme”, “iletişimin izlenmesi” 

gibi terimler de tedbirin kapsamını belirtmek bakımından yetersiz kalmaktadır. “Ha-

berleşmenin dinlenmesi”, “iletişimin dinlenmesi”, “telefon dinleme”, “iletişimin iz-

lenmesi gibi terimler, arada bir vasıta bulunmadan kişiler arasında yapılan iletişi-

min, dinlenmesini de ifade etmeye elverişlidir ki25 bu tür iletişim konumuzun dı-

şında kalmaktadır. Şüpheli veya sanığın elektronik cihazlar aracılığıyla izlenmesi 

anlamına geldiği ve iletişimin dinlenmesi ve/veya kaydedilmesi anlamını içerme-

mesi nedeniyle “elektronik takip” terimi de elverişli değildir.  

                                                                          
22 SÖZÜER, Adem, “Türkiye’de ve Karşılaştırmalı Hukukta Telefon, Teleks, Faks ve Benzer 

Araçlarla Yapılan Özel Haberleşmenin Bir Ceza Yargılaması Önlemi Olarak Denetlenmesi”, 
İHFM, C.LV, S.3, 1997, s.65 vd.    

23 GÖKÇEN, Ahmet, Ceza Muhakemesi Hukukunda Basit Elkoyma ve Postada Elkoyma, Ankara 
1994, s. 188. 

24 GELERİ, Aytekin/İLERİ, Hakan, Organize Suçlarla Mücadelede Gizli ve Örtülü Yaklaşımlar, 
Ankara 2003, s.102. 

25 ERDEM, M.Ruhan / ÖZBEK,Veli Özer, “4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle mücadele 
Kanunu Çerçevesinde Uzakla Haberleşmenin Denetlenmesi”, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Arma-
ğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir 2000, s. 251. 
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Doktrinde, aynı yerde bulunmayan kişiler arasındaki, araya telefon, faks, te-

leks gibi bir araç sokulmak suretiyle yapılan haberleşmenin ceza muhakemesi 

amacıyla denetlenmesini ifade etmek üzere “uzakla yapılan haberleşmenin de-

netlenmesi” teriminin kullanılmasının daha doğru olacağı belirtilmektedir.26 Bu 

görüş sahiplerine göre, burada kullanılan “uzak” kelimesi, araya bir vasıta so-

kulması anlamına gelmekte olup, haberleşen kişilerin uzak mesafelerde bulun-

ması gerektiği anlamına gelmeyip, yan yana bulunan iki ayrı odadaki kişinin 

telefon ve benzeri araçlarla haberleşmesi de uzakla yapılan haberleşmedir. Bu-

nunla birlikte, “uzak” kelimesi araya bir vasıta sokulması anlamını vermeye el-

verişli olmayıp, haberleşen kişilerin uzak mesafelerde olması gerektiğini akla 

getirmektedir. Ayrıca, “uzakla haberleşme” terimi mektup ve benzeri araçlarla 

yapılan haberleşmeyi kapsam dışında tutmaya da elverişli görünmemektedir. 

Gerçekten, mektup, kart ve benzeri araçlar da haberleşme aracı olduğuna göre, 

uzakla haberleşmenin denetiminin mektup ve benzeri araçların denetimini kap-

sadığı düşünülebilir. Oysa burada sözkonusu olan telekomünikasyon araçlarıyla 

yapılan iletişimdir. Mektup ve benzeri araçlarla yapılan haberleşmenin denetimi 

postada elkoyma hükümlerine göre yapılmakta olup, inceleme alanımızın dışın-

da kalmaktadır. O nedenle, “uzakla haberleşmenin denetlenmesi” terimi, tedbiri 

ifade etmeye elverişli değildir. 

2003 tarihinde TBMM’ne sunulan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarı-

sında,27 tedbirin düzenlendiği bölüm, “telekomünikasyon yoluyla yapılan haber-

leşmeye girme” başlığını taşımaktaydı. Tedbirin düzenlendiği 107. maddenin baş-

lığı ise “dinleme ve kayda alma” şeklinde idi. Öncelikle, 107. maddenin başlığı ile 

bölüm başlığı arasında uyumsuzluk bulunduğunu belirtmek gerekir. “Girme” söz-

cüğü, telefonla yapılan konuşmanın dinlenmesi, bilgisayar üzerinden yapılan ileti-

şimin izlenmesini kapsayabilir ise de, iletişimin kayıt edilmesi ve tespitini ifade 

etmekte yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, denetim yalnızca dinleme ve kayıt etmekten 

ibaret olmadığından 107. maddenin başlığı da isabetli değildi.  

                                                                          
26  ERDEM/ÖZBEK, s. 250-251. 
27 Adalet Komisyonunda büyük değişikliklere uğramakla beraber 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanununa esas teşkil eden tasarı, Adalet Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 
3.12.2002 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmasına karar verilen ve 7.3.2003 tarihinde de 
TBMM’ne sunulan tasarıdır. Bu tasarı “CMK Tasarısı” olarak anılacak, daha önce hazırlanan 
tasarılara yapılacak atıflar ise bu tasarıların hazırlandığı yıllar belirtilmek suretiyle olacaktır. 
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5271 sayılı CMK’da tedbiri ifade etmek üzere, “telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin denetlenmesi” terimi tercih edilmiştir. Her türlü iletişim aracı ile 

yapılan iletişimin denetiminin tedbirin kapsamında bulunmadığı anlamını vermesi 

ve ayrıca tedbirin kapsamındaki iletişim araçlarının tek tek sayılması yerine bu 

araçların hepsini ve teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkacak yeni iletişim 

araçlarını da kapsayacak nitelikte olması nedeniyle 5271 sayılı CMK’da “teleko-

münikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi” teriminin kullanılması isa-

betli olmuştur.28 Ayrıca, gizli dinleme, kaydetme, tespit etme gibi kelimeler yerine 

bunların hepsini kapsayacak şekilde denetim sözcüğünün kullanımı da aynı şekil-

de isabetlidir.  

“Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişiminin denetlenmesi” terimi, tele-

komünikasyon kavramı kapsamında bulunan tüm araçlarla yapılan iletişimin ted-

birin kapsamında bulunduğu izlenimini vermektedir. Oysa aşağıda da açıklanaca-

ğı üzere telekomünikasyon kavramı kapsamında olmalarına rağmen radyo ve tele-

vizyon gibi kitle iletişim araçları ile yapılan kamuya açık bu tür iletişimin dinlen-

mesi, kayıt edilmesi, izlenmesi, tespit edilmesi ve bu suretle elde edilen delillerin 

ceza muhakemesinde delil olarak kullanılabilmesi CMK’nın 135. maddesindeki 

şekil ve koşullara tabi değildir. Tedbirin kapsamında olan iletişim, kişiler arasında 

gerçekleşen, kamuya açık olmayan ve kişilerin özel hayatlarının gizliliği kapsa-

mında bulunan iletişimdir. O nedenle, CMK’da “telekomünikasyon yoluyla yapı-

lan bireysel iletişimin denetlenmesi” şeklinde bir teriminin kullanılması daha ye-

rinde olurdu.  

Tedbirin düzenlenmiş olduğu bölüm başlığı ile madde başlığının uyumlu olmaması 

da eleştirilmelidir. Gerçekten, tedbirin düzenlendiği bölüm, “telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin denetlenmesi” başlığını taşıdığı halde, 135. maddenin başlığı, “ileti-

                                                                          
28 Burada “telekomünikasyon” sözcüğünün iletişim aracı anlamında kullanıldığı anlaşılmaktadır.  

Aslında telekomünikasyon; “işaret, sembol, ses ve görüntü ile elektrik sinyallerine dönüştürü-
lebilen her türlü verinin; kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektro kimya-
sal, elektro mekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması” 
anlamına gelmektedir. (Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla 
Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin 
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 4/j md. (Bu yönetmelik İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 
olarak adlandırılacaktır). Telekomünikasyon sözcüğünün bu anlamda kullanılması halinde 
meydana gelecek ifade bozukluğu için bkz. 1. Bl., I, C.   
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şimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması” şeklindedir. Aynı konuyu ifade etmek için 

iki farklı terimin kullanılması isabetli olmamıştır. Ayrıca, CMK’nın 135. maddesinde 

sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve mobil telefonun yerinin yerinin tespiti de düzen-

lendiği halde madde başlığında buna yer verilmemesi de bir eksikliktir.29 O nedenle, 

CMK’nın 135. maddesi başlığının bu maddede yer alan bütün denetim şekillerini kap-

sayacak şekilde değiştirilmesi, keza 135. madde başlığı ile bölüm başlığının da uyumlu 

hale getirilmesi yararlı olacaktır.  

B. DENETİM 

CMK’da kullanılan “denetim” kavramının kapsamını belirlemek büyük önem 

taşımaktadır. Ancak, önce karşılaştırmalı hukukta bu kavramdan ne anlaşıldığının 

incelenmesinde yarar vardır. CMK’daki “denetim”i ifade etmek üzere, karşılaş-

tırmalı hukukta kullanılan “interception”30 kavramına konu itibariyle daha geniş 

bir anlam verilmekte ve CMK’da kullanılan “denetim”in aksine, bu kavram tele-

komünikasyon yoluyla yapılan iletişiminin denetlenmesinden daha geniş bir kap-

samda kullanılmaktadır. Amerika’da31 araya bir vasıta sokulmadan yapılan ko-

nuşmaların dinlenmesi ve kaydedilmesi,32 İngiltere’de33 diğer posta gönderilerine 

müdahale edilmesi de “interception” kavramı kapsamında kabul edilmektedir.34  

                                                                          
29 Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesinin ya başka bir maddede düzenlenmesi ya da madde 

başlığının bu tedbiri de içine alacak şekilde düzeltilmesi gerektiği belirtilmektedir. ÖZBEK, Veli 
Özer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2006, s. 420. 

30 Sözlük anlamıyla “interception”, bir yerden bir yere giden eşya veya kişiyi durdurmak veya 
yakalamak anlamına gelir. (Longman Dictionary of Contemporaray English, Third Edition, 
Harlow 1995, s. 742) Almanya’da denetim karşılığı olarak kullanılan “überwachung” gözetim, 
kontrol, denetim” anlamına gelmektedir. Langenscheidt, Deutch-English Woerterbuch 
Englisch, München 2006, s. 561.  

31 Amerika Birleşik Devletlerinde genel ve sürekli nitelikteki federal kanunların bir araya getirildiği 
United States Code isimli elli bölümden oluşan toplu bir kanun mevcuttur. Amerika’da iletişimin 
denetlenmesi 1968 yılında kabul edilen Suçla Mücadele ve Güvenli Sokaklar Kanunun 
un(Omnibus Crime Control and Safe Streets Act) III. Bölümünde (Title III) düzenlenmiştir. Suç-
la Mücadele ve Güvenli Sokaklar Kanunun III. bölümü federal düzeyde uygulanan kanunun 18. 
bölümünü oluşturmaktadır. Daha sonra çeşitli yasalarla bu hükümler değiştirilmiş ve iletişimin 
denetlenmesine ilişkin başka düzenlemeler de yapılmıştır. Ancak, iletişimin denetlenmesi ile il-
gili bölüm, bölüm III olarak adlandırılmaktadır. Bu bölümde yer alan maddelere atıflarda ise fe-
deral düzeyde uygulanan kanunun 18. Bölümü ve ilgili madde gösterilmektedir; 18 U.S.C. 
2510 gibi. Bkz. BELLIA, Patricia L., "Surveillance Law Through Cyberlaw's Lens", George 
Washington Law Review, Vol. 72, 2004, s. 5, dipnot.13, http://ssrn.com/abstract=556467 
(Erişim tarihi: 01.04.2008); ÖZDOĞAN, Ali, Teknik Dinlemeye Dair, Ankara 2004, s. 14. Bu 
kanun hakkında ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz.http://www.gpoaccess.gov/uscode/about.html 
(Erişim tarihi:06.04.2008). Bu çalışmada, federal düzeyde uygulanan toplu kanunun bölüm ve 
madde numaralarını belirtmek suretiyle Amerika Birleşik Devletleri Federal Kanununa atıfta 
bulunacağız.  

32 Amerika Birleşik Devletleri Federal Kanununun 18. Bölümünün 2510. (4). maddesine göre, 
denetim (intercept); sesli veya kablolu veya elektronik yöntemlerle yapılan iletişimin, elektronik, 
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Yukarıda da belirtildiği üzere, konu itibariyle geniş bir kapsama sahip bulun-

masına karşılık inceleme imkânı bulduğumuz ülkelerde “interception” yalnızca 

iletişimin yapılması esnasında iletişimin içeriğinin, dinlemek, kaydetmek veya 

okumak suretiyle öğrenilmesi, ele geçirilmesi; kısaca iletişimin içeriğinden bilgi 

sahibi olunması için yapılan işlemleri ifade etmek için kullanılmaktadır.35 Örneğin 

İngiltere’de RIPA’nın 2. (2) maddesinde iletişimin (iletimin) yapıldığı sıradaki (in 

the course of its transmission) denetimden söz edilmektedir. Yeni Zelanda ve 

Avustralya’daki düzenlemeler de aynı yöndedir.36 Buna göre, iletişim gerçekleş-

                                                                                                                                                                                                          
mekanik veya diğer araçlarla ele geçirilmesi anlamına gelir. Madde metni için 
bkz.http://www.tscm.com/USC18_119.html (Erişim tarihi: 02.03.2007). 

33  Esasında ülkenin adı, Birleşik Krallık’(United Kingdom)dır. Ancak, resmi belgelerde ve 
akedemik  çalışmalarda daha ziyade  “İngiltere” adı kullanıldığı için bu kelime tercih edilmiştir.  
Bununla birlikte, AİHM kararlarında ve dava isimlerinde Birleşik Krallık (United Kingdom) adı 
kullanıldığından bu davalara yapılan atıflarda Birleşik Krallık ismi kullanılmıştır. 

34 Bkz. 2000 tarihli Soruşturma Yetkilerinin Düzenlenmesi Kanununun (Regulation of 
Investigatory Powers Act 2000) (RIPA) 2. maddesi hükmü. http://www.opsi.gov.uk/acts 
/acts2000/ukpga_20000023_en_2 (Erişim tarihi: 15.2.2007). Denetim karşılığı olarak kullanılan 
“İnterception”, Türkçe’ye, “müdahale, karışma” olarak çevrilebilecek olan “interference” teri-
minden daha dar şekilde yorumlanmaktadır. “İnterference” iletişimin içeriğini elde etme amacı-
nın bulunması zorunlu olmadan, iletişimin bozulması, saptırılması ve imha edilmesi anlamında 
kullanılmaktadır. Yine, “İnterception”un aksine, “interference”nin, iletimin yapılmasından sonra 
sözkonusu olabileceği, telefonun dinlenmesi, sahibinin eline geçmemiş mektubun okunması 
“interception” kapsamında kabul edildiği halde, tamamlanmış iletişime ait belgenin okunması, 
dağıtılmış mektubun okunması “interference” olarak değerlendirilmektedir. The Law Reform 
Commission of Hong Kong (1996) Report on Privacy: Regulating the Interception of 
Communications, no.4.24. http://www.hkreform.gov.hk/en/docs/rintercept-e.pdf(Erişim tari-
hi:2.5.2008).Bu yönüyle “interference”nin iletişimi bozma, sabote etme amacı taşımadan içeri-
ğini elde etme amacı taşıyan hukukumuzdaki denetim ile ilgisi bulunmamaktadır. Konumuz, 
tüm iletişim türleri olmayıp, “telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi”  olduğun-
dan, diğer iletişim araç ve yöntemleriyle yapılan iletişimin denetimi de inceleme alanımızın dı-
şında kalmaktadır ve bu yönüyle kanunumuzdaki “denetim” “interception” a göre daha dar 
kapsamlıdır.  

35 Black’s Law Hukuk Sözlüğünde “interception”, daha önce gönderilen veya göndericinin elinden 
çıkmış yahut kastedilen alıcının eline geçmiş bilgilerin elde edilmesi değil; iletimin 
(transmission) yapıldığı andaki müdahale anlamına gelmektedir. (Black’s Law Dictionary 
(Minn: West Publishing Co, 6th ed, 1990), s.811) Anglo-sakson hukukunun egemen olduğu ül-
kelerde genellikle hukukumuzda denetim karşılığı olarak kullanılan “interception”dan, teleko-
münikasyon yoluyla “iletişimin yapılması esnasında” bilginin elde edilmesi anlaşılmaktadır. The 
Law Reform Commission of Hong Kong, no. 4.24  

36 Yeni Zelanda Suçlar Kanununun (Crimes act 1961) 216/A maddesine göre, interception; tele-
komünikasyon yoluyla yapılan özel iletişimin, iletişimin yapıldığı sırada herhangi bir alet kul-
lanmadan işitilmesi, dinlenmesi, kaydedilmesi izlenmesi veya elde edilmesi anlamına gelir. 
Madde metni için bkz. http://www. legislation. govt.nz/act/public/1961/0043/latest 
/DLM329804.html?search =ts_act_Crimes+Act+1961 (Erişim tarihi: 2.6.2008). Telekomüni-
kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine ilişkin Yeni Zelanda Telekomünikasyon (De-
netim Yeteneği) Kanununun (Telecommunication (İnterception Capability) Act 2004) (Bu ka-
nun, Yeni Zelanda Telekomünikasyonun Denetimi Kanunu olarak adlandırılacaktır.)  3. mad-
desinde intercept; telekomünikasyon yoluyla yapılan özel iletişimin, telekomünikasyon ağı üze-
rinden gerçekleştiği veya iletildiği sırada ele geçirilmesi olarak tarif edilmiştir.Bkz. 
http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?contentset=pal_statutes&clientid=1590372155&
viewtype=contents (Erişim tarihi: 2.6.2008). 18.U.S.C. § 2510. maddesine göre, İnterception, 
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meden veya gerçekleştikten sonra bu iletişimin ele geçirilmesi “interception” kap-

samında kabul edilmeyecektir.  

Bu durumda, elektronik posta (e-mail) veya SMS gibi sistem üzerinde belli 

süreçlerden geçen ve depolanan ve alıcı tarafından belli bir süre sonra ulaşılabilen 

iletişimin denetiminin “interception” kapsamında kabul edilemeyeceği sonucuna 

ulaşılabilir. Ancak, İngiltere’de “iletişimin yapılmakta olduğu zaman” geniş ta-

nımlanmak suretiyle elektronik posta gibi sistem üzerinde depolanmış bilgilerin 

elde edilmesi de “interception” kapsamında kabul edilmiştir. RIPA’nın 2/7. mad-

desine göre, iletişim olmakta iken, olmaya devam etmekte iken, “iletişimin yapıl-

makta olduğu zaman”a dahil olduğu gibi, “iletişimin yapılmakta olduğu zaman”, 

iletilen verinin alıcı tarafından toplanması veya diğer yöntemlerle ulaşması ama-

cıyla depolandığı zamanı da içermektedir. İletişimin Denetlenmesi Uygulama Yö-

nergesinin (Interception of Communications Code of Practice) 2.14. maddesine 

göre, RIPA’nın 2/7. maddesinde tanımlanan iletişimin gerçekleştiği sırada ifade-

sine, iletişimin yöneltildiği kişi tarafından alınması için sistemde stoklandığı za-

man aşaması da dahildir. Bu bakımdan iletişimin denetimine ilişkin kararın, hem 

iletişimin yapıldığı esnada ele geçirilmesi, hem de sistem üzerinde depolandığı 

sırada ele geçirilmesine yetki verdiği kabul edilmektedir. Özetlemek gerekirse, 

elektronik iletişimin hedefine ulaştırılabilmesi için geçici olarak depolandığı za-

man süreci de iletişimin yapılmakta olduğu zaman sayılır.37 Böylece, İngiltere’de, 

telekomünikasyon sistemi yoluyla iletişimin yapılmakta olduğu zaman (the times 

while a communication is being transmitted by means of a telecommunication 

system) ve dolayısıyla denetim (interception) geniş bir şekilde tanımlanmıştır.  

                                                                                                                                                                                                          
herhangi bir alet kullanmadan dinleme veya öteki yöntemlerle kablolu, elektronik veya yüz yü-
ze yapılan iletişimin içeriğinin elektronik, mekanik veya öteki araçlarla öğrenilmesi anlamına 
gelir. 
RIPA’nın 2.(7). maddesinde; telekomünikasyon sistemi aracılığıyla “iletişimin yapılmakta oldu-
ğu zaman”ın; iletişim olmakta iken, olmaya devam etmekte iken veya iletilen verinin alıcı tara-
fından toplanması veya diğer yöntemlerle ulaşması amacıyla depolandığı zamanı içerdiği belir-
tilmektedir. İngiltere’de iletişimin denetlenmesine ilişkin Interception Of Communications Code 
of Practice isimli yönergenin (Bu yönerge İletişimin Denetlenmesi Uygulama Yönergesi olarak 
adlandırılacaktır) 2.14. maddesine göre,  RIPA’nın 2. (7). maddesinde tanımlanan, “iletişimin 
gerçekleştiği sırada” ifadesine, iletişimin yöneltildiği kişi tarafından alınması için sistemde stok-
landığı zaman aşaması da dahildir. Bu bakımdan, iletişimin denetimine ilişkin karar, hem ileti-
şimin yapıldığı esnada ele geçirilmesi, hem de sistem üzerinde depolandığı sırada ele geçiril-
mesine yetki verir. Madde metni için bkz.. http://security.homeoffice.gov.uk/ripa/publication-
search/ripa-cop/interception-cop?view =Html  (Erişim tarihi:7.10.2007).  

37 BELLIA, Surveillance Law, s. 46. 
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Avustralya’da Telekomünikasyonun Denetimi ve Erişimi Kanununun 

(Telecommunications (Interception and Access) Act 1979) 6. maddesinde, iletişi-

min denetimi, telekomünikasyon sistemi üzerinden aktarılan iletişimin, iletişimde 

bulunanların bilgisi olmaksızın dinlenmesi veya kaydedilmesi olarak tanımlan-

mıştır.38 Telekomünikasyon sistemi üzerinden geçmeyen, servis sağlayıcının 

ekipmanlarında tutulup servis sağlayıcının korumasında olan ve servis sağlayıcı 

şirketin elemanlarının yardımı olmaksızın iletişimin tarafları dışında dinleneme-

yen veya okunamayan veya girilemeyen iletişim olarak tanımlanan depolanmış 

iletişimin (stored communication) dinlenmesi veya okunması ise ayrıca düzen-

lenmiştir.(5. md.) Buna göre elektronik posta, SMS veya benzeri iletilerin ilgili 

servis sağlayıcının sisteminde iken okunması veya dinlenmesi depolanmış iletişi-

me erişim (accessing a stored communication) kapsamında değerlendirilecektir. 

Bu yasa bakımından depolanmış bilgiye girişten ise; servis sağlayıcının ekipman-

larından yararlanılmak suretiyle alıcının bilgisi dışında iletişimin dinlenmesi veya 

okunması anlaşılmalıdır. (6AA md)39  

Özetlemek gerekirse, hukukumuzdaki denetim karşılığı olarak kullanılan 

“interception”; iletişimin içeriğinin, bu iletişimin yapıldığı sırada ele geçirilmesi 

olarak tanımlanmakta; telekomünikasyon sistemi üzerindeki bilgiye ulaşma ise ya 

İngiltere’de olduğu gibi telekomünikasyon sistemi yoluyla iletişimin yapılmakta 

olduğu zaman geniş tanımlanmak suretiyle veya Avustralya’da olduğu gibi ayrıca 

düzenlenmektedir.  

CMK’nın 135. maddesinde, “denetim”in tanımına veya “denetim”den ne an-

laşılması gerektiğine dair bir düzenlemeye yer verilmemiştir. CMK’nın 135/1. 

maddesinde, “ bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlen-

diğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edil-

mesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bu-

                                                                          
38 Madde metni için bkz. http://www.comlaw.gov.au /ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/ 

framelodgmentattachments/6713659560E02EF8CA257385001C82D4 (Erişimtarihi: 08.12.2007). 
39 Denetimin kapsamını genişleten yasal değişiklikler yakın zamanda yapılmıştır. Bu konuda 

geniş bilgi için bkz. WONG, Thomas, “Regulation of Interception of Communications in 
Selected Jurisdictions”, s.46-47. http://www.legco.gov.hk/yr04-05/english/sec/library 
/0405rp02e.pdf (Erişim tarihi: 02.04.2007). 
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lunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomüni-

kasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal 

bilgileri değerlendirilebilir” denilmekte; CMK’nın 135/4. maddesinde ise, “şüphe-

li veya sanığın yakalanması amacıyla mobil telefonunun yeri tespit” edilebileceği 

belirtilmektedir.   CMK’nın 135. maddesinin başlığı “iletişimin tespiti, dinlenmesi 

ve kayda alınması” ise de, maddenin yer aldığı bölümünün başlığı “Telekomüni-

kasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi” şeklindedir.40 Böylece, teleko-

münikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ile 

madde başlığında yer almamakla birlikte sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve 

mobil telefonun yerinin tespiti, “denetim”41 kavramı kapsamında kabul edilmiştir.  

 Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi kapsamında kabul 

edilen bazı denetim şekillerinde iletişimin gerçekleştiği sırada içeriğinin ele geçi-

rilmesi; bazı denetim şekillerinde ise geçmişte yapılan kayıtların elde edilmesi 

sözkonusudur.  Örneğin, denetim şekillerinden olan dinleme; doğası gereği karşı-

lıklı konuşmanın yapıldığı anda gerçekleşen bir eylemdir.42 Aynı şey iletişimin 

kaydedilmesi için de geçerlidir. 43 

Sinyal bilgilerinin izlenmesinin amacı da şüpheli veya sanığın belli bir zaman di-

liminde bulunduğu yeri tespit etmek ve bundan anlamlandırılabilen bazı sonuçlar 

çıkarmaktır. Kısaca, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbiri ile genellikle belli 

bir zaman diliminde belli bir yerde hangi telefonların bu yerin kapsama alanı için-

de bulunduğu baz istasyonuna sinyal gönderdiği geriye dönük olarak incelenir ve 
                                                                          
40 135. maddenin başlığının, maddede düzenlenen tedbirleri kapsamadığı, dolayısıyla maddenin 

başlığının, maddenin içeriği ile uyumlu olmadığı ve özellikle mobil telefonun yerinin tespiti ted-
birinin ayrı bir maddede düzenlenmesi gerektiği ileri sürülerek maddenin düzenlemesi eleşti-
rilmiştir. Bu konudaki eleştiriler için bkz. ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 420; YOKUŞ 
SEVÜK, Handan, “Postada El koyma ve Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denet-
lenmesi”, TBBD, S.69, 2007, s.112.  
Kuşkusuz ki burada bir suç nedeniyle yapılan soruşturma ve kovuşturmada uygulanan dene-
tim sözkonusu olduğundan “denetim”den, koruma tedbiri niteliğindeki denetim anlaşılmalıdır. 
Yine, koruma tedbiri niteliğindeki telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirini 
ifade etmek üzere, kısaca “tedbir” kelimesi de kullanılacaktır. 5397 sayılı yasayla 2559 sayılı 
PVSK.’nın Ek-7, 2803 sayılı JTGYK’nın Ek-5, 2937 sayılı MİT Kanunun 6. maddelerin uyarınca 
suçların önlenmesi ve ulusal güvenlikle ilgili istihbarat faaliyetleri çerçevesinde de telekomüni-
kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi mümkündür. Ancak, bu tür denetim idari nitelikte 
olup idare hukuku kapsamında değerlendirilmelidir. Suçların önlenmesi amacıyla uygulanan 
denetim “önleme amaçlı denetim”, ulusal güvenlikle ilgili olarak istihbarat faaliyeti kapsamında 
başvurulan denetim de “istihbarat amaçlı denetim” olarak adlandırılacaktır. O nedenle, bu ça-
lışmamızda kullanılan “denetim” veya kısaca “tedbir”den koruma tedbiri niteliğindeki telekomü-
nikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi anlaşılmalıdır.  

42  Denetim şekillerinden iletişimin dinlemesi konusunda geniş bilgi için  bkz. 1. Bl., V, B.  
43     Denetim şekillerinden iletişimin kaydedilmesi konusunda geniş bilgi için bkz. 1. Bl., V, C.   
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böylece soruşturma ve kovuşturmada delil teşkil edebilecek bazı bilgilere ulaşıl-

maya çalışılır. Dolayısıyla, bu tedbirde daha çok önceden kaydedilmiş bilgilerin 

değerlendirilmesi sözkonusudur.44  

İletişimin tespitinden ne anlaşılması gerektiğine dair çeşitli görüşler ileri sü-

rülmüştür. Aşağıda denetim şekilleri başlığı altında ayrıntılı olarak açıkladığımız 

üzere, mevcut düzenlemelere göre iletişimin tespitinden bir iletişim aracı ile hangi 

iletişim aracının arandığı, hangi tarihte ne kadar süre ile görüşme yapıldığı veya 

bu iletişim aracı ile iletişimde bulunulduğuna dair iletişimin içeriğine müdahale 

niteliğinde olmayan bilgilerin elde edilmesi anlaşılmalıdır.45 İletişimin Denetlen-

mesi Yönetmeliğinin 4/f maddesinde de, iletişimin tespitinin; iletişimin içeriğine 

müdahale etmeden, iletişim araçlarının diğer iletişim araçlarıyla kurduğu iletişime 

ilişkin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik 

işlemleri ifade ettiği belirtilmiştir. Buna göre, verilecek bir karar ile bir iletişim 

aracının ileriye yönelik olarak gerçek zamanlı (online) iletişiminin tespiti müm-

kündür. CMK’nın 135. maddesinde ve İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde 

aksi görüşün kabulünü gerektirir bir hüküm mevcut değildir.46  

Mobil telefonun yerinin tespitinde, mobil telefonun yaymış olduğu sinyaller-

den yararlanarak şüpheli veya sanığın bulunduğu yerin tespiti amacını taşır. Diğer 

denetim şekillerinden farklı olarak bu tedbirin amacı delil elde etmek olmayıp, 

şüpheli veya sanığın yakalanmasıdır.   CMK’nın 135. maddesinde düzenlenmesi-

ne rağmen mobil telefonun yerinin tespiti tedbirinin diğerlerinden farklı şekilde 

değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Gerçekten, CMK’nın 135/1. maddesinde ileti-

şimin dinlenmesi, kayda alınması, tespiti ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 

tedbirlerine başvurulmasının koşulları, süresi ve bu tedbirlere karar verme yetkisi 

düzenlenmiş, bu fıkrada mobil telefonun yerinin tespiti tedbirinden söz edilme-

miştir. Bunun yerine CMK’nın 135/4. maddesinde bu tedbirin amacı, tedbire karar 

                                                                          
44   Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbiri  konusunda geniş bilgi için  bkz. 1. Bl., V, E. 
45 Bu konuda bkz. 1.Bl.,V,D. 
46 Nitekim Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimi tarafından verilen 19.12.2007 tarih ve 

2007/6522 Tek.Tak sayılı kararı ile jandarmaya ileriye yönelik olarak üç aylık süre ile tüm ül-
kedeki iletişimi tespit etme yetkisi verilmiştir. Bu karar Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 4.6.2008 ta-
rih, 2008/874 E, 2008/7160 K. sayılı kararı ile hukuka aykırı görülerek bozulmuştur. 
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verme yetkisi, bu hususta verilecek kararda nelerin yer alması gerektiği, tedbirin 

süresinin ayrıca düzenlenmiştir ki,47 bu, mobil telefonun yerinin tespiti tedbirinin 

diğerlerinden farklı şekilde değerlendirildiğini göstermektedir.48   

Herhangi bir vasıta kullanılmaksızın yüz yüze yapılan iletişimin dinlenmesi veya 

kaydedilmesi CMK’nın 135 ve devamı maddelerinde düzenlenen telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirinin konusunu teşkil etmemektedir.49An-

cak, incelemekte olduğumuz ülkelerde, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

içeriğinin elde edilmesi denetim (interception) kapsamında kabul edildiği halde, yuka-

rıda da belirtildiği üzere kanunumuzda iletişimin içeriğinin elde edilmesinin sözkonusu 

olmadığı denetim şekilleri de bu tedbirin konusunu oluşturmaktadır.  

Öncelikle, nitelikleri, uygulanma biçimleri, özel hayatın gizliliğine müdahale 

dereceleri ve amaçları farklı olan denetim şekillerinin aynı maddede düzenlenme-

sinin isabetli olmadığını belirtmek gerekir.  Yapılacak yasal bir düzenleme ile 

denetim kavramı, karşılaştırmalı hukukta olduğu gibi iletişimin içeriğinin, iletim 

esnasında ele geçirilmesi şeklinde tanımlanmalı,50 iletişimin içeriğinin ele geçiril-

                                                                          
47  Mobil telefonun yerinin tespiti tedbiri konusunda geniş bilgi için bkz. 1. Bl., V, F. 
48 O nedenle, esasında delil elde etme amacı taşımayan bu tedbirin ayrı bir maddede düzenlen-

mesinin daha isabetli olacağı belirtilmiştir. ÖZBEK, Ceza muhakemesi Hukuku, s.421; YOKUŞ 
SEVÜK, İletişimin Denetlenmesi, s. 112. 

49  Yukarıda da belirtildiği üzere CMK’nın 135. maddesinde, telekomünikasyon yoluyla yapılan 
iletişimin denetimi sözkonusu olduğu halde, bazı ülkelerde, kişilerin herhangi bir araç kullan-
madan yaptıkları yüz yüze iletişimin dinlenmesi veya kaydedilmesi veya posta gönderilerinin 
elde edilmesi de “interception” kapsamında kabul edilmiştir. Bu yönüyle de “interception” hu-
kukumuzdaki “denetim”den farklıdır ve daha geniş kapsamlıdır.  

50   Amerika’da gerçek zamanlı olarak iletişimin tespit edilmesi de denetim kapsamında kabul edil-
memektedir. Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi, iletişimin tespitini “interception” (denetim) 
kapsamında değerlendirmemiştir. Yüksek Mahkemeye göre, yüzyüze veya kablolu iletişime 
ilişkin hükümler içeren Suçların Kontrolü ve Sokakların Güvenliği Kanunu (Omnibus Crime 
Control and Safe Street Act 1968) ile Federal düzeyde uygulanan toplu kanuna ilave edilen 
Amerikan Federal Kanununun 18. Bölümü, iletişimin içeriğinin elde edilmesini kapsamayıp, ile-
tişimin denetimi niteliğinde olmayan iletişimin tespitini (pen register) düzenlememektedir. Kaldı 
ki, bu bölümün yasalaşma süreci, denetim (intercept) teriminin, iletişimin tespitini (pen register) 
kapsamadığını göstermektedir. (U.S. Supreme Court Unıted States v. New York Telephone 
Co., 434 U.S. 159 (1977) 434 U.S. 159. YENİSEY, Feridun, İnsan Hakları Açısından Arama, 
Elkoyma, Yakalama ve İfade Alma, Ankara 1995, s.64. Karar metni için bkz. 
http://supreme.justia.com/us/434/159/index.html (Erişim tarihi: 07.11.2007). 
Yüksek Mahkemenin kararına konu olan bir olayda, polis, arama kararına dayalı olarak hırsız-
lık suçundan şüpheli kişinin evinin telefon hattına iletişimi tespit edecek aletin kurulmasını ilgili 
telefon şirketinden talep etmiş ve isteği yerine getirilmiştir. Bu işlemin ve sonuçlarının hukuka 
aykırı olduğunun ileri sürülmesi üzerine Yüksek Mahkeme, telefon kullanıcılarının, telefon şir-
ketlerinin bu tür kayıtları çeşitli yasal amaçlarla tuttuklarını bildiklerini, o nedenle şüphelinin te-
lefonla kiminle görüşüldüğüne ilişkin olarak gizlilik beklentisinin makul olmadığını, bu tür bir 
uygulamanın Anayasanın 4.ekinde sözü edilen “araştırma” (search) kapsamında değerlendi-
rilmeyeceğini, o nedenle kişinin Anayasanın 4. ekinin sağladığı korumadan yararlanamayaca-
ğına hükmetmiştir. Smith v. Maryland, 442 U.S. 735 (1979) BELLIA, Patricia L., "Spyware and 
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mesinin sözkonusu olduğu denetim şekilleri diğerlerinden ayrı bir şekilde düzen-

lenmeli ve bu denetim şekline başvuru koşulları diğerlerine oranla daha sıkı ola-

rak belirlenmelidir.   Gerçekten, özel hayatın gizliliğini en çok ihlal eden, iletişi-

min dinlenmesi, kaydedilmesi, okunması ve izlenmesi gibi iletişimin içeriğinin ele 

geçirildiği denetim şekilleridir.  

Birbirlerinden farklılık taşıyan diğer denetim şekilleri olan iletişimin tespiti, 

sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve mobil telefonun yerinin tespiti de ayrı 

maddelerde düzenlenmeli ve bu tedbirlere başvuru koşullarının bu tedbirlerin nite-

liği nazara alınarak ayrı ayrı belirlenmelidir.  Bu bağlamda özellikle gerçek za-

manlı olarak iletişimin tespiti geçmiş tarihteki kayıtların istenmesine göre daha 

sıkı kayıtlara tabi tutulmalıdır.  Almanya’da da gerçek zamanlı olarak iletişimin 

tespiti mümkün olup, gerçek zamanlı olarak iletişimin tespiti tedbiri kapsamındaki 

bilgilerin elde edilmesi, geçmişteki kayıtların elde edilmesine göre daha sıkı ko-

şullara tabi tutulmuştur. (Alman CMK 100 g md)  Esasen geçmiş tarihteki iletişi-

me ilişkin kayıtların istenmesi,  elkoyma niteliğinde kabul edilmelidir.  

CMK’nın 135. maddesindeki düzenlememenin isabetsiz bir yönü de, madde-

de, iletişimin içeriğinin öğrenilmesi yöntemi olarak iletişimin dinlenmesi ve kay-

dedilmesine yer verildiği halde, iletişimin okunması ve izlenmesine yer verilme-

mesidir.  E-mail de denilen elektronik posta veya elektronik mektup; “telekomüni-

kasyon hizmetini kullanan tarafından toplanacağı ana kadar şebekede veya alıcı-

nın terminal cihazında depolanabilir nitelikteki şebeke üzerinden gönderilen yazı-

lı, sesli, görüntülü mesaj” anlamına gelir.51  SMS (Short Message Service) ise, 

                                                                                                                                                                                                          
the Limits of Surveillance Law", Berkeley Technology Law Journal, Vol. 20, 2005, s.9. 
http://ssrn.com/abstract=757967 (Erişim tarihi: 03.04.2008);   BELLIA, Surveillance Law, s. 56. 
Amerikan Anayasasının 4.ekinde makul olmayan bir şüphe üzerine ve yemin veya onaylama-
ya dayanmayan arama kararı bulunmadan kişilerin üzeri, evi ve eşyalarının aranması yasak-
lanmıştır. Ek.4. madde ihlal edilerek elde edilen delillerin yargılamada kullanılması mümkün 
değildir. (SOKULLU-AKINCI, Füsun, Polis, Toplumsal Bir Kurum Olarak Gelişmesi, Polis Alt-
Kültürü ve İnsan Hakları, İstanbul 1990, s. 139)  1986 yılında kabul edilen Numara ve Rota 
Tespit Kanunu ile (Pen Regısters And Trap And Trace Devıces Statute) Amerikan Federal Ka-
nununun 18. Bölümüne eklenen 3121-3127 maddeler ile numara ve rota tespit eden cihazların 
kullanılmasının esas ve usulleri düzenlenmiştir. Bu cihazların kullanımına ilişkin karar elde 
edilmesi, iletişimin içeriğinin elde edilmesine ilişkin  tedbir kararı gibi sıkı koşullara tabi değildir.      

51 Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında 
Yönetmelik, 3 md. Elektronik posta, alıcı tarafından toplanıncaya kadar alıcının terminal ciha-
zında ya da şebekede saklanabilir nitelikteki bir kamu haberleşme şebekesi üzerinden gönde-
rilen yazılı, sesli ya da görüntülü her türlü mesaj anlamına gelir.  (Avrupa Parlamentosu ve 
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mobil telefonlarla gönderilen kısa mesajlara denilmektedir. Kuşkusuz ki SMS 

veya elektronik posta yoluyla yapılan iletişim de telekomünikasyon yoluyla yapı-

lan iletişim kapsamındadır. Ancak kanunumuzdaki düzenleme nedeniyle teleko-

münikasyon yoluyla yapılan SMS ve elektronik posta (e-mail) gibi iletişim türle-

rinin CMK’nın 135. maddesindeki telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

denetimi kapsamında yer alıp almadığı hususunda tereddütler ortaya çıkabilir.52 

Çünkü CMK’nın 135. maddesinde iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilme-

sinden söz edildiği halde okunmasından söz edilmemiştir, oysa SMS ve elektronik 

posta ile yapılan iletişim ancak okunabilir. Maddenin gerekçesinden, internet üze-

rinden sözlü ve/veya görüntülü yapılan iletişim veya elektronik posta ile yapılan 

iletişimin içeriği hakkında bilgi edinilmesinin, iletişimin kaydedilmesi kapsamın-

da değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Maddenin Adalet Komisyonu Raporundaki 

gerekçesinde; “iletişimin kayda alınması (…) telli veya telsiz telefonla ya da in-

ternet üzerinden yapılan konuşmalardaki ses veya görüntüler açısından sözkonusu 

olduğu gibi, elektronik posta yoluyla yapılan iletişimin içeriği hakkında da uygu-

lanabilir” denilmektedir.53 Kanun koyucunun, internet üzerinden sesli ve/veya 

görüntülü iletişim ile elektronik posta yoluyla yapılan iletişimin ancak kayıt edil-

dikten sonra içeriği hakkında bilgi edinilebileceği görüşünden hareket ettiği anla-

şılmaktadır. Ancak, iletişim, kayıt edilmeden de okunabilir, görülebilir ve izlene-

bilir. O nedenle, iletişim ortamına girilmesi, iletişimin okunması, izlenmesi veya 

herhangi bir şekilde elde edilmesi de telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

denetimi kapsamında düzenlenmelidir.54  

                                                                                                                                                                                                          
Konseyinin 2002/58 sayılı Elektronik Haberleşme Sektöründe Gizliliğin Korunması ve Kişisel 
Bilgilerin İşlenmesine İlişkin Direktifi 2/b.h md) Elektronik posta tanımı bakımından ayrıca bkz.  
BAŞALP, Nilgün, “Kişisel Verilerin Korunması ve İnternet”, İnternet ve Hukuk”, (Derleyen: Ye-
şim M.Atamer) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2004, s. 23. 

52 4422 sayılı yasanın 2. maddesindeki telefon, faks ve bilgisayar gibi kablolu, kablosuz veya 
diğer elektromanyetik sistemlerle veya tek yönlü sistemlerle alınan veya iletilen sinyaller, yazı-
lar, resimler, görüntü veya sesler ve diğer nitelikteki bilgilere elektronik posta da dahil oldu-
ğundan, elektronik postanın denetim kapsamında olup olmadığına ilişkin bir sorun ortaya çık-
mamıştır. ÖZBEK, Veli Özer, “İnternet Kullanımında Ortaya Çıkabilecek Ceza Hukuku Sorun-
ları” , DEÜHFD, C.4, S.1, 2002, s. 130. 

53 NOYAN, Erdal, Ceza Muhakemesi, II. Bası, Ankara 2005, s. 301.  
54 CMK Tasarısında, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetiminin düzenlendiği 107. 

maddenin yer aldığı bölümün başlığı “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan Haberleşmeye Gir-
me” şeklinde idi. Adalet komisyonunda maddede ciddi değişiklikler yapıldığı gibi bu bölümün 
başlığı da değiştirilmiştir. 135. madde olarak yasalaşan Tasarının 107. maddesinin gerekçe-
sinde “… işlenen suça ait diğer delil, iz, eser ve emareler, suçu işleyen, şerikleri, yataklık 
edenler ile diğer kişiler arasında cereyan eden telefon muhaverelerinin (karşılıklı konuşmala-
rın) dinlenmesi veya sinyalleri, yazıları, resimleri, görüntü veya sesleri veya diğer nitelikteki bil-
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Mevzuatımıza göre,  geçmişteki kayıtların elde edilmesi de “denetim” kapsa-

mında kabul edildiğine göre, teknik olarak mümkün olsa bile geçmişte yapılıp 

depolanmış iletişimin dinlenmesi ve ele geçirilmesi mümkün müdür?  Ayrıca, 

ilgili servis sağlayıcısında depolanan elektronik postaya ulaşılması imkânı mevcut-

tur.55 Yine bilgisayardaki elektronik postaya (e-mail) henüz gönderici tarafından karşı 

tarafa iletilmemiş iken ulaşılıp bundan bilgi sahibi olunabileceği gibi, alıcıya gönde-

rildikten sonra alıcının bilgisayarında da bu elektronik postanın içeriği öğrenilebilir.56  

İşte göndericinin elindeki yahut göndericinin elinden çıkmış olup alıcıya ulaşmış 

bilginin elde edilmesi, CMUK’un 135 ve devamı maddelerindeki denetime konu 

olacak mıdır?  

Yukarıda da belirtildiği üzere, 5271 sayılı CMK’da “denetim”in tanımı yapıl-

mamıştır. 5271 sayılı CMK’nın 135/3. maddesinde “tedbir kararı üç ay için verile-

bilir; bu süre bir defa daha uzatılabilir” denilmekle beraber, maddede bu sürenin ne 

zamandan itibaren başlayacağına dair bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak, İletişi-

min Denetlenmesi Yönetmeliğinin 12/4 maddesinde, “dinleme veya tespit kararla-

rında süre, kararın Başkanlıkta sisteme tanıtıldığı andan itibaren başlar” denilerek, 

                                                                                                                                                                                                          
gileri kablo, radyo veya diğer elektromanyetik sistemlerle veya tek yönlü sistemlerle alan ve 
ileten araçlara girilerek elde edilebilir” denilmiş ve iletişime girme terimi kullanılmıştır. İnceleme 
imkânı bulduğumuz ülkelerden İngiltere’de, interception geniş bir şekilde tanımlanarak, elekt-
ronik posta gibi sistem üzerinde depolanabilen bilgilerin elde edilmesi de “interception” (dene-
tim) kapsamına alınmıştır. Avustralya da ise iletişimin denetimi yanında bu tür iletişimin elde 
edilebilmesi bakımından iletişime erişim de (access) ayrıca düzenlenmiştir. Avustralya Tele-
komünikasyonun Denetimi ve Erişimi Kanununun (Telecommunications (Interception and Ac-
cess) Act 1979) 5. maddesinde depolanmış iletişim (stored communication), telekomünikasyon 
sistemi üzerinden geçmeyen, servis sağlayıcının ekipmanlarında tutulup servis sağlayıcının 
korumasında olan ve servis sağlayıcı şirketin elemanlarının yardımı olmaksızın iletişimin taraf-
ları dışında erişilemeyen (girilemeyen) (access) bilgi olarak tanımlanmış, depolanmış iletişime 
erişimden de (Accessing a stored communication) servis sağlayıcının ekipmanlarından yarar-
lanılmak suretiyle alıcının bilgisi dışında dinlenmesi veya okunmasının anlaşılması gerektiği 
belirtilmiştir. (6 AA md) İngiltere’de RIPA’nın uygulanmasına ilişkin İletişimin Denetimi Uygula-
ma Yönergesinin (Interception of Communications Code of Practice)  2.14. maddesine göre, 
RIPA’nın 2/7 maddesinde tanımlanan, iletişimin gerçekleştiği sırada ifadesine iletişimin yönel-
tildiği kişi tarafından alınması için sistemde stoklandığı zaman aşaması da dahildir. Bu bakım-
dan iletişimin denetimine ilişkin karar, hem iletişimin yapıldığı esnada ele geçirilmesi, hem de 
sistem üzerinde depolandığı sırada ele geçirilmesine yetki verir.  

55 Elektronik Haberleşme Mahremiyeti Kanunu (The Electronic Communication Privacy Act of 
1986 (ECPA) ile federal düzeyde uygulanan toplu kanuna ilave edilen 18. Bölümün 2703 ve 
2705. maddelerine göre, kolluk kuvvetlerinin servis sağlayıcılarında saklanan elektronik mesaj-
lara erişebilmesi mümkündür. Bu mesajlardan son 180 gün içinde gönderilmiş olanlara erişim 
için mahkeme kararı (warrant) gerekmekte, son 180 günden önceki mesajlara ulaşım için de 
mahkeme celbi (subpoena) gereklidir. Mesajlarına ulaşılan kişiye en geç 90 gün içinde bilgi ve-
rilmesi lazımdır. ÖZDOĞAN, s. 25.  

56 ERDEM/ÖZBEK, s. 266. 
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dinlemenin ileriye yönelik olduğuna işaret edilmiştir. Geçmişteki dinlemeye ilişkin 

kayıtların elde edilmesi ise hemen mümkün olup üç aylık bir süreye ihtiyaç yoktur. 

Ayrıca, geçmişteki üç aylık haberleşmeye ilişkin dinleme kayıtlarının kastedilmesi 

halinde bu husus açıkça belirtilirdi. Aynı maddenin 5. fıkrasında da “dinleme kesin-

tisiz olarak devam eder” denilmektedir. Bu ifadelerden dinleme bakımından, karar-

dan sonra yapılan dinleme faaliyetinin kastedildiği anlaşılmaktadır. İletişimin kay-

dedilmesi bakımından da aynı şekilde düşünmek gerektiği kanaatindeyiz. Kısaca; 

teknik olarak mümkün olsa bile geçmişe yönelik olarak telekomünikasyon yoluyla 

yapılan haberleşmenin dinleme veya kaydetme şeklinde denetiminin yapılamayaca-

ğını kabul etmek gerekir. Doktrinde de tedbire karar verildiğinde zaten depolanmış 

olan bilgilerin soruşturma ve kovuşturmada kullanılmasının temel hak ve özgürlük-

ler açısından sakıncalı olduğu belirtilmiştir.57 

İnternetin yapısından dolayı, elektronik iletişim, transfer sırasında birçok birim-

den geçer ve bu birimlerde farklı veriler kaydedilir ve depolanır.58 Elektronik postanın 

denetimi de çeşitli aşamalarda sözkonusu olabilir. Birinci aşamayı, verinin gönderici-

nin bilgisayarından internet sunucusunun mail-server’ına ulaşması oluşturur. İkinci 

aşama, alıcının elektronik postayı alana kadar mailbox’u işletenin (sunucunun) sak-

lama alanı üzerinde saklanmasıdır. Üçüncü aşama ise alıcı tarafından elektronik pos-

tanın çağrılması, diğer bir ifadeyle mailbox işletenin ağından alıcının ağına aktarılma-

sıdır. Birinci ve üçüncü aşamalar fazla zaman almaz. Ancak, ikinci aşama alıcıya 

bağlı olarak saatler ve hatta günler alabilir.59 İşte, elektronik postanın posta kutusunda 

beklediği bu aşamada ele geçirilmesinin, denetim kapsamında kabul edilip edileme-

yeceği hususunda tereddütler bulunmaktadır.  

Burada haberin iletilmesi faaliyetinin sözkonusu olmadığı, elektronik postanın, 

telesekreterdeki ses kaydı gibi posta kutusunda durduğu, o nedenle posta kutusundaki 

elektronik postanın ele geçirilmesinin iletişimin denetlenmesine ilişkin hükümlere 

göre değil, arama ve elkoymaya ilişkin hükümlere göre yapılması gerektiği şeklinde 
                                                                          
57 ERDEM/ÖZBEK, s. 266 
58 BELLIA, Spyware, s.19; BAŞALP, s. 23.  
59 BELLIA, Surveillance Law, s.9; SHAFER, Gerhard, (Çev: Marina Atilla) in: Löwe/Rosenberg, 

Die Strafprozeβordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz Groβkommentar, 25. 
neubearbeitete Auflage Berlin 2004, s. 361, PALM, Franz/ROY, Rudolf, (Çev: Marina Atilla) 
“Mailboxen: Staatliche Eingriffe und andere rechtliche Aspekte”, NJW 1996, s. 1791; ÖZBEK, 
İnternet Kullanımında, s. 131. Elektronik postanın yapısı, gönderilmesi ve elde edilmesi konu-
sunda geniş bilgi için bkz. KESER BERBER, Leyla, Adli Bilişim, Ankara 2004, s. 115 vd.  
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görüşler ileri sürülmüştür.60 Türk doktrininde bu görüşü savunan Özbek, verinin 

mailbox’da bulunmasının “iletişim” olarak nitelenemeyeceğini ve alıcı tarafından 

çağrılmayıp mailbox’u işletenin hafızasında bekleyen verinin elde edilmesinin 

iletişimin denetimi hükümlerine değil, elkoymaya ilişkin hükümlere tabi bulundu-

ğunu, Alman Doktrinindeki hâkim görüşün de bu yönde olduğunu belirtmekte-

dir.61 Belirtelim ki Alman Federal Temyiz Mahkemesi, posta kutusunda henüz açıl-

mamış, ulaşılabilir elektronik postaların ele geçirilmesinin Alman CMK’nın 100a 

maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir.62  

Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi’nin Açıklayıcı Raporunda, Sözleşme-

nin 19. maddesiyle ilgili olarak yapılan açıklamada; alıcının kendi bilgisayar siste-

mine indirilinceye kadar, internet hizmeti sağlayıcının posta kutusunda bekleyen 

elektronik postaların depolanmış bilgisayar verisi mi yoksa halen akış durumunda 

olan veri olarak mı kabul edilmesi gerektiği hususunun ulusal hukuklara bırakıldığı 

belirtilmektedir.63 Yukarıda da belirtildiği üzere, İngiltere’de RIPA’nın 2/7. madde-

sine göre, telekomünikasyon sistemi aracılığıyla “iletişimin yapılmakta olduğu za-

man”; iletişim olmakta iken, olmaya devam etmekte iken veya iletilen verinin (ko-

münikasyonun) alıcı tarafından toplanması veya diğer yöntemlerle ulaşması ama-

cıyla depolandığı zamanı da içerir. RIPA’nın 2/7 maddesinde tanımlanan, iletişimin 

gerçekleştiği sırada ifadesine, iletişimin yöneltildiği kişi tarafından alınması için 

sistemde stoklandığı zaman aşaması da dahildir. (İletişimin Denetlenmesi Uygula-

ma Yönergesi (Interception of Communications Code of Practice) 2.14 md) 

                                                                          
60 SHAFER, s. 362, MEYER-GOβNER, Lutz, (Çev: Marina Atilla) Strafprozessordnung, 48. 

Auflage, München 2005, s.331; ÖZBEK, İnternet Kullanımında, s. 131. 
BELLIA, Surveillance Law, s. 9-10.  

61  ÖZBEK, İnternet Kullanımında, s. 131-133. 
62 BGH, CuR 1996, 488. Ancak Yüksek Mahkemeye göre, alıcı tarafından henüz açılmamış ulaşılabi-

lir elektronik postaların ele geçirilmesi için Alman CMK’nın 103. maddesindeki aramaya ilişkin ko-
şulların mevcut olması ve bu tür müdahalelerin CMK’nın 100a maddesinde olduğu gibi üç ay değil, 
bir kez yapılması lazımdır. MEYER-GOβNER,s. 331; SHAFER, s.362; ÖZBEK, İnternet Kullanı-
mında, s. 131, dipnot.95. Bu kararın verildiği tarihten sonra, Alman CMK’nın 100a maddesi yürür-
lükten kaldırılarak, aynı numarayı taşıyan yeni bir madde 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de 
denetim koşulları bakımından önceki hükümlerden farklı ve Yüksek Mahkemenin bu konudaki gö-
rüşünü değiştirmesine neden olacak bir değişiklik yapılmamıştır.  

63  Bkz. Convention On Cybrcrime, Explanatory Report, pg.190. 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/185.htm (Erişim tarihi:8.5.2008) Ayrıca 
bkz.KESKİN, Siber Suç, s. 170. Sözleşme 1.7.2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Türkiye 
henüz bu Sözleşmeyi imzalamamıştır.  
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CMK’nun 135. maddesinde, “iletişimin yapılmakta olduğu zaman” konusunda bir 

hüküm öngörülmemiş ise de, kanunumuz bakımından da aynı sonuca ulaşmak 

mümkündür. Gerçekten, iletişim, alıcının ses veya gönderilen veriyi alması ile sona 

erer. O nedenle, alıcının gönderilen veriye ulaşabilmesi için verinin kayıt ve depo-

lanması süreci de “iletişimin yapılmakta olduğu zaman” kapsamında değerlendiril-

meli, elektronik postanın gönderici tarafından internet ortamından gönderilmesi ile 

alıcının posta kutusuna aktarılana kadar ele geçirilmesi, içeriğinin öğrenilmesi, tele-

komünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi kapsamında kabul edilmelidir.64 

Elbette ki en doğru çözüm, elektronik postanın denetimi ve “iletişimin yapılmakta 

olduğu zaman” konusunda yasal bir düzenleme yapılmasıdır.  

Göndericinin bilgisayarındaki bir veri veya posta kutusundaki açılmış bir 

elektronik postanın ele geçirilmesi telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

denetimi kapsamında değildir. Gerçekten, ilkinde henüz bir iletişim yoktur, ikinci-

sinde ise iletişim sona ermiştir. Gönderici veya alıcının bilgisayarındaki elektronik 

postalar ile diğer verilerin elde edilmesi, CMK’nın 134. maddede düzenlenen bil-

gisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve 

elkoyma hükümlerine göre mümkün olabilir. 

Şüpheli veya sanığın internet cafeden göndermiş olduğu elektronik postanın, 

kolluk görevlisi, internet cafe sahibi veya herhangi bir kişi tarafından okunması 

veya şüpheli veya sanığın açık bıraktığı bilgisayarından göndermiş olduğu elektro-

nik postanın okunmasının denetim kapsamında yer alıp almayacağında tereddüt 

edilebilir. Ancak, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesinden, 

                                                                          
64 SHAFER, s. 362. Burada ortaya çıkan bir sorun şudur: Bilindiği üzere, alıcının elektronik pos-

tayı çağırmasına, yani kendi posta kutusuna indirene kadar elektronik posta sunucunun sak-
lama alanında durmaktadır. Bu süre alıcıya bağlı olarak saatler, günler hatta aylar alabilir. Ör-
neğin, alıcının bir ay süreyle elektronik posta veya elektronik postaları çağırmaması, yani aç-
maması halinde elektronik posta açılmamış olarak sunucunun saklama alanında beklemiş ola-
caktır. İşte, tedbir kararının, sunucunun saklama alanı üzerindeki açılmamış elektronik postala-
rın ele geçirilmesine de izin verdiğinin kabulü halinde tedbir kararının verilmesinden çok önce 
gönderilmiş olup da alıcı tarafından açılmamış elektronik postaların ele geçirilmesi sözkonusu 
olacaktır. Örneğin, 1.2.2008 tarihinden itibaren üç ay süreyle şüpheli veya sanığın internet 
üzerinden yapmış olduğu iletişimin denetlenmesine karar verildiğini, şüpheli veya sanığın 
1.1.2008 tarihinden beri kendisine gönderilen elektronik postaları açmadığını, çağırmadığını 
kabul edelim. Alıcı tarafından çağrılmamış, kendi posta kutusuna aktarılmamış elektronik pos-
tanın halen akış halinde olduğu ve bu sürenin de “iletişimin yapılmakta olduğu zaman” kapsa-
mında değerlendirilmesi halinde, tedbir kararının verilmesinden bir ay önce gönderilen, ancak 
henüz alıcı tarafından açılmayan elektronik postanın ele geçirilmesi de bu tedbir kararı kap-
samında mümkün olabilecektir. Alıcıya bağlı olarak bu süre daha fazla da olabilir. O nedenle, 
“iletişimin yapılmakta olduğu zaman”ın tanımlanması ve bu gibi hallerde denetimin usul ve 
esaslarının tespit edilmesi büyük öneme sahiptir.  
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iletişimin yapıldığı sırada dinlenmesi, kaydedilmesi veya okunması suretiyle içeri-

ğinin elde edilmesi anlaşılmalıdır. O nedenle, verilen örneklerde iletişimin denetimi 

sözkonusu değildir. Aynı şekilde telefona yerleştirilen bir alet yardımıyla telefonun 

dinlenmesi veya yapılan görüşmelerin kayıt edilmesi de denetim kapsamında yer 

almaz.65 Yine, kişilerin bulunduğu ortama konulan bir alet vasıtasıyla konuştukları-

nın kayıt edilmesi veya çeşitli yazılım programları vasıtasıyla kişinin internet üze-

rinden yaptığı iletişimin ele geçirilmesi de telekomünikasyon yoluyla yapılan ileti-

şimin denetlenmesi kapsamında değildir.66  

                                                                          
65 MEYER-GOβNER, s. 330. 
66 “Packet sniffer” veya “network sniffer”, “network analyzer” ve “protocol analyzer” de denilen bir 

yazılım programı ile iletişim bilgilerinin ve internet üzerinde yapılan iletişimin yakalanıp depo-
lanması ve elde edilen verilerin istenilen şekilde analize tabi tutulması mümkündür. İnternet 
üzerinden yapılan iletişimin ele geçirilmesini sağlayan bu yazılım programının, çeşitli şekillerde 
ayarlanması, örneğin, iletişimin içeriğini değil de, yalnızca hangi İP adresleri arasında iletişim-
de bulunulduğu ve iletişimin zamanı gibi bilgilerin elde edilmesine yönelik bir program yapıl-
ması mümkündür. (VINCENTS, Okechukwu Benjamin, "Interception of Internet 
Communications and the Right to Privacy: an Evaluation of Some Provisions of the Regulation 
of Investigatory Powers Act against the Jurisprudence of the European Court of Human 
Rights" European Human Rights Law Review.6 (2007), s. 638. Bu konuda ayrıca bkz. KERR, 
Orin S., "Internet Surveillance Law After the USA Patriot Act: The Big Brother That Isn't". 
Northwestern University Law Review, Vol. 97, 2003, s.649. http://ssrn.com/abstract=317501, 
(Erişim tarihi 4.5.2008);  NABBALI Talitha/ PERRY  Mark,Going for the throat: Carnivore in an 
Echelon World - Part I, http://www.csd.uwo.ca/~markp/htmls/Echelon1.pdf (Erişim tarihi 
4.5.2008);  BAŞALP, s. 21) Amerika’da FBI tarafından benzer fonksiyonlara sahip olan DCS 
1000 veya Carnivore denilen bir sistem kullanılmaktadır. 2000 yılında Amerika’da carnivore 
sisteminin FBI tarafından kullanıldığının ortaya çıkması büyük yankı uyandırmış ve bu yönte-
min kullanılmasının yasal olup olmadığı tartışmalara neden olmuştur. Amerikan Kongresinde 
dinlenen FBI başkanı, bu sistemin yalnızca tedbir kararında belirtilen bilgilerin elde edilmesine 
yönelik olarak programlanmasının mümkün olduğunu söylemiştir. Başsavcı vekili de bu siste-
min özel bir filtreleme programı olduğunu ve bu yöntemle yalnızca mahkeme kararında yazılı 
bilgilerin elde edilebileceğini belirtmiştir. Bu bilgilerden, teknolojik olarak elde edilebilecek veri-
lerin sınırlandırılabileceği ve yalnızca soruşturmayla ilgili bilgilerin elde edilmesinin mümkün 
olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. (VINCENTS, s.647) Ancak, bu yöntemle, hakkında soruş-
turma yapılmayan kişilerin iletişiminin denetleneceği de belirtilmektedir. (Bkz. YARDIMCI, s. 
73) PATRİOT ACT’da denilen (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate 
Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001) isimli yasayla yapılan değişik-
likle elektronik iletişimin içeriği dışındaki bilgileri elde etmeye elverişli carnivore gibi çok geliş-
miş sistemler de “pen registers”  kapsamda değerlendirilmektedir. İletişimin içeriği elde edil-
mediği müddetçe, iletişimin içeriğini elde etmeye yarayan, ancak somut olayda bu şekilde 
programlanmayan alet veya yazılım programlarının kullanılmasının da numara tespitine (pen 
registers)  ilişkin hükümlere tabi tutulması özel hayatın gizliliğini önemli ölçüde tehdit etmekte-
dir. Bu aletlerin kullanımının ilave sınırlayıcı hükümlere tabi tutulmaması eleştirilmektedir. 
(FREIWALD, s.60, 61) FBI tarafından kongreye sunulan yıllık rapordan, bu sistemin Amerika 
Birleşik Devletleri Federal Kanununun 18 Bölümünün 3123 ve 2518 maddelerine göre alınan 
mahkeme kararına dayalı olarak uygulandığı anlaşılmaktadır. (FBI tarafından Amerikan Kong-
resine sunulan 18 Aralık 2003 tarihli yıllık rapor için bkz. 
http://epic.org/privacy/carnivore/2003_report.pdf. Erişim tarihi:10.05.2008). Amerika Birleşik 
Devletleri Federal Kanununun 3123. maddesi, Türkçe’ye numara ve rota tespit eden cihaz ola-
rak da çevrilebilecek olan “pen register” ve “trap and trace” cihazlarının kullanılması, 2518. 
maddesi ise iletişimin denetlenmesi için hâkim kararı verilebilmesinin koşulları düzenlenmek-
tedir. Böylece, bu madde hükümlerine göre alınacak hâkim kararlarının carnivore isimli siste-
min kullanılmasına yetki verdiği anlaşılmaktadır. 
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Göndericinin veya alıcının bilgisayarına girilerek elektronik postanın içeri-

ğinden bilgi sahibi olunması veya elde edilmesi telekomünikasyon yoluyla yapı-

lan iletişimin denetimi kapsamında yer almaz. Aynı şekilde silinmiş mesajların 

gerek bilgisayarda, gerekse de sistem üzerinde ele geçirilmesi de telekomünikas-

yon yoluyla yapılan iletişimin denetimi kapsamında olmayıp; bu gibi hallerde 

CMK’nın 134. maddesinde düzenlenen bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında 

ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma tedbiri sözkonusu olabilir.67 

Yapılmakta olan bir soruşturma kapsamında şüphelinin cep telefonunun veya te-

lefona ilişkin kartın gerek rıza ile gerek rıza dışında elinden alınması ve telefona 

kayıtlı sesli görüşmeler, SMS’ler veyahut arayan/aranan numaraların tespit edilmesi 

de telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi kapsamında kabul edile-

mez. CMK’nın 134. maddesindeki “bilgisayar”ın geniş yorumlanması suretiyle bu-

rada bilgisayarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama ve elkoymanın 

sözkonusu olabileceği ileri sürülebilir. Ancak, gerek bilgisayarın tanımından gerekse 

de maddenin ifade biçimi ve gerekçesinden maddede kullanılan “bilgisayar”ın bu 

kadar geniş yorumlanmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.68 Kanaatimize gö-

re, şüpheli veya sanığın telefon veya kartının rızası haricinde alınması halinde 

elkoyma, rızasıyla teslim etmesi halinde ise muhafaza altına almadan söz edilebilir.69  

Bu noktada elkoymanın CMK’nın 123 ve devamı maddelerindeki hükümlere 

göre mi yoksa postada elkoyma hükümlerine göre mi yapılması gerektiği sorunu-

nun çözümlenmesi lazımdır. Burada posta hizmeti veren özel veya resmi bir kuru-

luşta bulunan gönderilere elkonulması sözkonusu olmadığından yapılan işlemin 
                                                                          
67 Bazı yazılım programlarının elektronik postaları tamamen silmeyip şifreledikleri, bu mesajların gönde-

ricinin veya alıcının veya belki de diğer insanların bilgisayarları üzerinde mevcut olmaya devam ettiği, 
yetenekli bir bilgisayar uzmanının bu mesajları, silinmiş dosyaların kurtarılması için kullanılandan daha 
karmaşık olmayan yöntemlerle kurtarabildiği belirtilmektedir. KESER BERBER, s. 121. 

68  Bilgisayar; “çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş 
bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin” olarak tanımlanmak-
tadır. (Güncel Türkçe Sözlük, TDK, ttp://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx? Erişim tari-
hi:9.5.2008). Bir başka eserde de bilgisayar, “bilgilerin girilmesi, girilen bilgilerin belirtilen du-
rumlara göre işlenmesi, işlem sonuçlarının alınması olarak üç temel işlem üzerine oluşturul-
muş makine” olarak tanımlanmıştır. (ALTAN, Naci, Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, 
İstanbul 2000, s. 105) Gerçi, SIM kartındaki bilgilerin okunabilmesi ve elde edilebilmesi için  bir 
mobil telefon cihazına takılması ve incelenmesi gerekli ise de, cep telefonlarının yukarıda ta-
nımı verilen bilgisayar kapsamına  girmeyeceğini düşünüyoruz.   

69 Adana C.Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yapılan bir soruşturmada, 
şüpheli (HÖ)’nün telefon kartının C.Savcısının talimatı ile jandarma tarafından şüphelinin rızası 
dahilinde elinden alınması işlemi “muhafaza altına alma” olarak nitelendirilmiştir. (17.10.2006 
tarihli Muhafaza Altına Alma Tutanağı Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2.5.2007, 2006/349 E, 
2007/162 K sayılı dava dosyası içindedir.) 
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postada elkoyma hükümlerine tabi olmayacağı iddia olunabilir. Ancak dikkat 

edilmelidir ki, burada suç delili teşkil eden herhangi bir eşya değil,  kişilerin ileti-

şim araçlarına elkonulması ve kişilerin kimlerle ne zaman, ne kadar süreyle ileti-

şimde bulundukları ve mesajlarının incelenmesi sözkonusudur. Bunun kişilerin 

özel hayatının gizliliğini ihlal ettiği açıktır.  Özellikle mobil telefondaki mesajla-

rın (SMS) okunmasının mektupların okunmasından farkı yoktur.  O nedenle, şüp-

heli veya sanığın mobil telefonuna el konulması postada elkoyma hükümlerine 

tabi olmalıdır. Dolayısıyla mobil telefondaki kayıtların incelenmesi ve özellikle 

mesajların okunması için postada elkoymaya ilişkin koşulların gerçekleşmesi 

aranmalıdır. 

CMK’nın 129/1 maddesine göre, postada elkoyma kararı verme yetkisi haki-

me, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise C.Savcısına aittir. CMK’nın 129/2 

maddesi kıyasen uygulanarak, elkonulan telefonların, kolluk görevlileri tarafından 

incelenmeyerek, bir pakete konulup mühürlenmek suretiyle derhal elkoyma kara-

rını veren hakim veya C.Savcısına teslim edilmesi lazımdır. Aksi halde edilen 

deliller hukuka aykırı olur. 

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetiminden, telekomünikas-

yon araç ve ortamlarını kullanarak iletişimde bulunanların yapmış olduğu iletişi-

min ele geçirilmesi anlaşılması gerektiğinden, telefonda konuşurken o ortamda 

bulunanların konuşmalarının dinlenmesi ve kayda alınması, keza telefon ahizesi-

nin kapanmaması nedeniyle odada bulunanların konuşmalarının dinlenmesi veya 

kaydedilmesi de iletişimin denetimi niteliğinde değildir.70  

C. TELEKOMÜNİKASYON 

Telekomünikasyon, Fransızca kaynaklı bir kelime olup, (télécommunication) 

işaretlerin, haberlerin yazıların, resimlerin, seslerin veya her çeşit bilgilerin tel, 

radyo, optik veya başka elektromagnetik sistemlerle iletimi, yayımı veya alınması 

anlamına gelir.71  

                                                                          
70 MEYER-GOβNER, s. 330. 
71 Meydan Larousse, Sabah Gazetesi yayını, C.19, İstanbul 1992, s. 160. Türk Dil Kurumunun 

Genel Türkçe Sözlüğünde de telekomünikasyon; “Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit 
bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya 
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406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1. maddesine göre, telekomünikas-

yon, “her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştü-

rülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektro manyetik, 

elektro kimyasal, elektro mekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, 

gönderilmesi ve alınmasını” ifade eder.72 Esasında komünikasyon, iletişim;73 tele-

komünikasyon ise tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle yapılan 

iletişim anlamına gelmektedir. Kısaca, “telekomünikasyon” iletişimi de içermek-

tedir. Ancak, CMK’nın beşinci bölümünün başlığında yer alan “telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi” terimindeki “telekomünikasyon” kelime-

sinin, ses, görüntü ve işaretleri kablo, radyo, optik veya başka elektromanyetik 

sistemlerle iletmeye yarayan araçlar manasında kullanıldığı anlaşılmaktadır.74  

Uzak anlamına gelen “tele”;  iletişim veya haberleşme anlamına gelen “ko-

münikasyon” sözcüklerinden oluşan telekomünikasyon terimi75 yerine bazı kanun-

larımızda “elektronik haberleşme” terimi de kullanılmıştır. Örneğin, 2813 sayılı 

Telsiz Kanununun 3/h maddesinde, “elektronik haberleşme” teriminin ses, görün-

tü, işaret, sembol ve elektrik işaretlerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, 

telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik 

ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını 

ifade ettiği belirtilerek, “elektronik haberleşme” terimi “telekomünikasyon” ile 

aynı şekilde tanımlanmıştır. Yine, 5369 sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve 
                                                                                                                                                                                                          

alınması, uz iletişim” şeklinde tanımlanmıştır. http://www.tdk.gov.tr/tr/sozbul.ASPX?F6E10F 
8892433CF FAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=telekomünikasyon (Erişim 
tarihi: 06.07.2007). 

72 Mevzuatımızda telekomünikasyon terimi benzer şeklide tanımlanmıştır. Bkz. Telekomünikas-
yon Hizmetleri Yönetmeliği 4. md. 

73 Genel Türkçe Sözlük, TDK, http://www.tdk.gov.tr/tr/sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFF 
AAF6AA 84986B 2EF05A79F75456518CA& Kelime=telekomünikasyon (Erişim tarihi: 
06.07.2007). 

74 Aksi halde, “telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi”ni, elektronik iletişim 
yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi şeklinde anlamak gerekirdi ki kanun koyucunun mak-
sadının bu olmadığı açıktır. Fakat, İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 4/j maddesinde te-
lekomünikasyon; “işaret, sembol, ses ve görüntü ile elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her 
türlü verinin; kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektro kimyasal, elektro 
mekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması” olarak tanım-
lanmıştır. “Telekomünikasyon”un, iletişim araçları yerine iletişim anlamında kullanılması halin-
de CMK’nın 135. maddesinin de yer aldığı beşinci bölümün başlığı da, “iletişim yoluyla yapılan 
iletişimin denetlenmesi” şeklini alır. Yönetmeliğin bu hükmüne rağmen, 5271 sayılı CMK’nın 
beşinci bölümünde yer alan telekomünikasyon sözcüğü ile ses, görüntü ve işaretleri kablo, 
radyo, optik veya başka elektromanyetik sistemlerle iletmeye yarayan araçların kastedildiğini 
kabul etmek gerekir.  

75 TUTAR, Hasan / YILMAZ, Kemal / ERDÖNMEZ, Cumhur, Genel ve Teknik İletişim, 3. Baskı, 
Ankara 2005, s. 141. 
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Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2. maddesinde de, 

telekomünikasyon terimi yerine “elektronik haberleşme” terimi tercih edilmiş ve 

elektronik haberleşme terimi, 406 sayılı yasanın 1. maddesindeki telekomünikas-

yon ve 2813 sayılı yasanın 3/h maddesinde yer alan elektronik haberleşme terimi-

ne benzer şekilde tanımlanmıştır. Diğer kanunlarımızda da elektronik haberleşme 

terimine yer verildiği görülmektedir.76 Esasında daha anlaşılabilir bir terim olan ve 

telekomünikasyon teriminin anlamını da karşılayan elektronik haberleşme terimi-

nin kullanılmasının daha yerinde olduğunu düşünmekteyiz. Ancak, bu çalışma-

mızda CMK’da kullanılan “telekomünikasyon” terimini tercih etmekteyiz.  

Sesin elektromanyetik dalgalar üzerinden iletimi esasına dayanan radyo, yine ha-

reketli görüntüler ve sesin elektromanyetik dalgalar üzerinden iletimi esasına dayanan 

televizyon da birer telekomünikasyon aracıdır.77 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Ya-

yınları Hakkında Kanunun 3/b. maddesinde, “radyo yayını”nın, elektromanyetik dal-

galar, veri şebekeleri ve diğer yollarla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan ses 

yayınları; “televizyon yayını”nın, elektromanyetik dalgalar, veri şebekeleri ve diğer 

yollarla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan, hareketli veya sabit resimlerin 

(görüntü) sesli veya sessiz kalıcı olmayan yayınlar anlamına geldiği belirtilmektedir.78  

Aynı anda çok sayıda kişi ile iletişim imkânı sağlamalarından dolayı radyo ve 

televizyon yoluyla yapılan iletişim, kitle iletişimi, bu araçlar da kitle iletişim araç-

ları olarak adlandırılmaktadır. Kitle haberleşmesi veya iletişimi de, kitle haber-

leşme araçlarından yararlanılarak bilgi, düşünce ve tutumların insan topluluklarına 

tek veya çok yönlü olarak ulaştırılması şeklinde tanımlanmaktadır.79 

CMK’nın 135 ve devamı maddelerine göre denetimi sözkonusu olan iletişim, 

Anayasamızın 20 ve 22, AİHS’nin 8. maddesinde teminat altına alınan özel haber-

                                                                          
76 Bkz.5237 sayılı TCK 297/1 md; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 

Kanun 44/3-g md; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 13/3. md.  
77 Bkz ATABEK, Erdal, İletişim ve Teknoloji, Ankara 2001, s.75 vd; Gelişim Hachette, Alfabetik 

Genel kültür Ansiklopedisi, C.11, İstanbul 1983, s. 4209.  
78  2813 sayılı kanunda da radyo ve televizyon yayınının kitle haberleşmesi amacıyla yapılan bir 

yayın olduğu belirtilmektedir. 2813 sayılı Telsiz Kanununun 3/a maddesine göre; “radyo-
televizyon yayını” terimi, radyo dalgaları yoluyla doğrudan kitle haberleşmesi amacıyla yapılan 
ses, televizyon veya öteki tip yayınları kapsayan yayın şeklini, ifade eder.  

79 İÇEL, Kayıhan / ÜNVER, Yener, Kitle Haberleşme Hukuku, İstanbul 2005, s.10-11. 
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leşmenin denetimidir. Diğer bir ifadeyle, denetimin sözkonusu olduğu iletişim, 

mahrem olan, gizli olan iletişimdir ki Anayasamızın 20 ve 22. maddeleri, AİHS’nin 

8. maddesi ile koruma altına alınan iletişim bu tür iletişimdir. Oysa radyo ve tele-

vizyon yoluyla yapılan iletişim esasında kitleleri hedef alan bir iletişim türüdür. Çok 

sayıda kişi bu araçlarla yapılan yayınları dinleme, izleme ve kaydetme imkânına 

sahiptir ve bu tür bir davranışın herhangi bir kişinin özel hayatının gizliliğini ve 

mahremiyet hakkını zedelemesi sözkonusu değildir. O nedenle, telekomünikasyon 

kavramı kapsamında kalmasına rağmen radyo, televizyon ve benzeri kitle haber-

leşme araçları ile yapılan iletişimin denetimi sözkonusu değildir. Radyo, televizyon 

ve benzeri kitle iletişim araçlarıyla yapılan iletişim herhangi bir şekil ve koşula tabi 

olunmaksızın ceza muhakemesinde delil olarak kullanılabilir.  

Radyo, televizyon ve benzeri kitle haberleşme araçlarıyla yapılan iletişimi de 

kapsar nitelikte olduğundan, 135. maddenin yer aldığı CMK’nın dördüncü bölü-

münde “telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi” başlığının kulla-

nılması isabetli olmamıştır. Bunun yerine, “telekomünikasyon yoluyla yapılan 

özel iletişimin denetlenmesi” başlığının kullanılması daha isabetli olurdu. Bu ça-

lışmamızda telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetiminden kitle ha-

berleşme araçları dışında kalıp, kişiler arası haberleşmede kullanılan araçlarla 

yapılan iletişimin denetimi anlaşılmalıdır.80 

Telefon, teleks, faks ve benzeri iletişim (telekomünikasyon) araçları ile yapılan 

iletişim esas itibariyle iki kişi, bazen de ikiden fazla olmakla beraber sınırlı sayıda kişi 

arasında gerçekleşen ve kural olarak kamuya açık olmayan iletişimdir. Birden fazla 

bilgisayarın birbirine gerek kablo ile gerekse de kablosuz bağlanması suretiyle yapı-

lan iletişim, internet ortamında gönderilen elektronik mektup (e-mail) veya eşzamanlı 

yapılan görüşmeler de telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim kapsamında değer-

lendirilmelidir. İnternet ortamında esas itibariyle dört tür iletişim gerçekleşebilir. 

1) E-mail de denilen elektronik posta yoluyla kişiden kişiye iletişim, 2)Usenet, e-

grup gibi birçok kişi arasında iletişim, 3) chat de denilen iki kişi veya birden fazla 

                                                                          
80 Radyo, televizyon, sinema filimleri gibi bilgi ve düşüncenin geniş insan topluluklarına ulaştırıl-

ması kitle haberleşmesi, bunun dışındaki haberleşme ise bireylerarası haberleşme olarak ad-
landırılmaktadır. İÇEL/ÜNVER, s. 6. 
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kişi arasında eşzamanlı iletişim, 4) Web81 gibi bir kişiden çok sayıda kişiye yapı-

lan iletişim. Görüldüğü üzere, internet ortamı hem kişiler arası iletişime, hem de 

kitle iletişimine imkân tanıyan bir ortamdır. İnternet ağı üzerinden yapılan kişiler 

arası iletişim, kamuya açık olmayıp, esas itibariyle kişilerin özel hayatlarının ve 

iletişimin gizliliği kapsamında değerlendirilmesi gereken iletişimdir. İşte gizli 

olan, bu tür iletişimdir. Bu tür iletişimin dinlenmesi, okunması, kayıt edilmesi ve 

çeşitli yöntemlerle bu iletişim ve iletişimin içeriği hakkında bilgi edinilmesi ve 

elbette elde edilen bu bilgilerin ceza muhakemesinde delil olarak kullanılabilmesi 

için sözkonusu denetimin CMK’nın 135 ve devamı maddelerinde yazılı şekil ve 

koşullara uygun olarak yapılması lazımdır.82  

Buna karşılık, radyo ve televizyon yoluyla yapılan kamuya açık iletişimde ol-

duğu gibi internet ortamındaki kamuya açık kitle iletişiminin tespiti, kayıt edilme-

si, dinlenmesi, okunması, izlenmesi, kısaca bu iletişim hakkında bilgi sahibi 

olunması ve bu bilgilerin ceza muhakemesinde delil olarak kullanılması için, 

CMK’nın 135 ve devamı maddelerine göre hareket etmeye gerek yoktur. İncele-

memize konu telekomünikasyon araçları, kitle iletişim araçları değil, kişiler arası 

iletişimin yapıldığı telekomünikasyon araçlarıdır. 

                                                                          
81 WWW, Web, ya da W3 (World Wide Web), yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı 

yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan bir çoklu ortam siste-
midir. Çoklu (Hiper) ortam, bir dökümandan başka bir dökümanın çağırılmasına olanak sağlar. 
Bu ortamdaki her veri başka bir veriyi çağırabilir (link). AKGÜL, Mustafa / GÖKÇOL, Orhan, 
“İnternet ve İlgili Konularda Çokça Sorulan Sorular”, http://www.po.metu.edu.tr/links/inf 
/css25/index.html (Erişim tarihi: 03.02.2007). 

82 ATABEK, s. 116. 4.5.2007 tarihinde kabul edilen 5651 sayılı İnternet Ortamından Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkın-
daki Kanuna göre, izleme; internet ortamındaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip 
edilmesi anlamına gelir. (5651-2/h) Bu tanıma göre, izlemenin telekomünikasyon yoluyla yapı-
lan iletişimin denetimi niteliğinde olduğu sonucuna ulaşılabilirse de, bu kanundaki izlemenin 
konumuzla ilgisi bulunmamaktadır. Çünkü, kanunun amacı internet ortamından yapılan yayın-
ların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi olup, yayın; in-
ternet ortamında yapılan yayın; (5651-2/l) internet ortamı ise; haberleşme ile kişisel veya ku-
rumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan 
ortam anlamına gelmektedir. (5651-2/g) Kamuya açık internet üzerindeki ortam ve bu ortamda 
yapılan yayının gizliliği sözkonusu olmayıp bu ortama internete bağlanabilen herkes girebilir ve 
yapılan yayını izleyebilir, okuyabilir ve/veya kaydedebilir. Özetle, bu tür kamuya açık ortam ve 
yayınların izlenmesi, okunması, kaydedilmesi CMK’nın 135. maddesinde düzenlenen teleko-
münikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirinin konusunu oluşturmaz. Bu konuda ge-
niş bilgi için bkz. DÜLGER, Murat Volkan, “İnternet İletişiminin Engellenmesi”, İstanbul Barosu 
Dergisi, C.81, S.4, 2007, s. 1493 vd; SALMAN, Dilek, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkın-
da Kanun kapsamında Erişimin Engellenmesi Kararı, Suç ve Ceza, Ceza Hukuku Dergisi, S.2, 
2008, s. 125 vd. 
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Kanunda “telekomünikasyon” kapsamında kabul edilen iletişim araç ve or-

tamlarına ilişkin bir sınırlama yapılmamış olup, teknolojik gelişmelerle birlikte 

ileride ortaya çıkabilecek iletişim araç ve ortamları ile yapılan iletişim de bu ted-

birin konusunu oluşturacaktır. 

D. İLETİŞİM 

İletişim (communication) kelimesi Latince de ortak anlamına gelen 

“communis” kelimesinden türemiş olup, bu kelime, bilgi, düşünce, inanç ve tu-

tumların aktarılması ve paylaşılmasını ifade etmektedir.83 

Kelime anlamı ile iletişim, “duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek 

her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon” 

anlamına; teknik anlamda iletişim ise, “telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araç-

lardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, 

komünikasyon” anlamına gelmektedir.84  

Sosyal bir varlık olan insan kendisini ancak iletişim yoluyla ifade edebilir ve 

insan, çevresi ile iletişim kurarak hayatını sürdürür. Esasında insanın konuşması 

kadar, her davranışı, örneğin, susması, duruşu, oturma biçimi de bir kendini ifade 

etme ve başkalarına mesaj verme biçimidir. İletişim, kısaca, bilgi, fikir, duygu ve 

düşünceleri kapsayan anlamların ortak semboller yardımıyla aktarıldığı bir süreç 

olarak tanımlanabilir.85  

“İletişim” ve “haberleşme” kelimelerinin bazen birbirleri yerine kullanıldığı 

görülmektedir.86 “Haberleşme” sözcüğünün türetildiği “haber” kelimesi, “bir olay, 

bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık” anlamına,87 “haberleşmek”, “karşılıklı olarak 

                                                                          
83 İÇEL/ÜNVER, s. 3; TUTAR, Hasan / YILMAZ, M.Kemal, Genel İletişim, Kavramlar ve Model-

ler, 5. Baskı, Ankara 2005, s. 16.  
84 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, C. I, Ankara 1988, s.592- 696.  
85 TUTAR/YILMAZ, s. 15-16. 
86 İçel/Ünver haberleşmeyi benzer bir şekilde tanımlamışlardır. Yazarlara göre, haberleşme, bilgi, 

düşünce ve tutumların ortak semboller sistemi aracılığı ile kişiler veya gruplar arasında değiş tokuş 
edildiği bir süreçtir. (İÇEL/ÜNVER. s. 4) Mevzuatımızda haberleşme kelimesine yer verildiğine, son 
yıllarda “haberleşme” kelimesi yerine “iletişim” kelimesinin kullanıldığına işaret eden yazarlar, dilde 
zenginliğin sağlanması açısından hem haberleşme hem de iletişim kelimesinin kullanılması gerekti-
ğini belirtmektedirler. (İÇEL/ÜNVER, s. 3, dipnot.3) 4709 sayılı yasaya esas olan Partilerarası Uz-
laşma Komisyonu Anayasa Değişikliği Teklifinde 22. maddede yer alan “haberleşme” kelimelerinin 
yerine, “iletişim” kelimesinin kullanılması öngörülmüştü. Maddenin gerekçesinde, “iletişim”in, haber-
leşme ve gönderişmeyi (telefon, telgraf, internet vs..) kapsayan bir ifade olarak haberleşmenin yeri-
ne kullanıldığı belirtilmekte idi. Ancak, daha sonra bu değişiklikten vazgeçilmiştir.  

87 Türkçe Sözlük, TDK, C.1, s. 591.  
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haber alıp vermek” anlamına gelmektedir. “Haberleşme” ise, haberleşmek işi, 

iletişim, muhabere, yazışma” olarak tanımlanmıştır.88 İletişim; “duygu, düşünce 

veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, 

haberleşme, komünikasyon”89 şeklinde tarif edilmiştir. İletişim haberleşmeyi de 

içine alan daha geniş bir anlama sahiptir. Gerçekten, herhangi bir söz söylenmese 

de kişinin duruşu, vücut hareketleri de bir anlam ifade edebilir ve kişilerle iletişim 

de kullanılabilir. Ancak, inceleme konumuz olan iletişim, bu tür iletişim olmayıp 

telekomünikasyon araçları vasıtasıyla yapılan iletişimdir.  

İletişim, çeşitli açılardan tasniflere tabi tutulabilir. Türlerine göre, yüz yüze 

iletişim, sözlü iletişim, yazılı iletişim; iletişim şekillerine göre de; kişinin kendi-

siyle iletişimi, kişiler arası iletişim, grup iletişimi, örgütsel iletişim ve kitle ileti-

şimi gibi.90 Yüz yüze yapılan iletişim, genellikle herhangi bir araç kullanmadan 

yapılır. Ancak, yüz yüze iletişimi bir araç kullanmadan yapılan iletişimle sınırla-

mamak gerekir. Kişiler bir araç vasıtasıyla iletişimde bulunsa dahi, tarafların aynı 

anda cevap verme imkânı mevcut ise yapılan iletişimi yüz yüze iletişim olarak 

kabul etmek gerekir. Örneğin telefonla görüşme ve internet üzerinden eşzamanlı 

iletişim (chat) yüz yüze iletişim olarak kabul edilmelidir.91 

4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun Uygulanma-

sına İlişkin Yönetmelik’in 4. maddesinde iletişim; “telefon, faks ve bilgisayar gibi 

kablolu, kablosuz veya diğer elektromanyetik sistemlerle veya tek yönlü sistemler-

le alınan veya iletilen sinyaller, yazılar, resimler, görüntü veya sesler ve diğer 

nitelikteki verilerin nakledilmesi” olarak tanımlanmıştır. 5271 sayılı CMK ile İle-

tişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde ise, iletişimin tanımına yer verilmemiştir. 

Ancak, İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde telekomünikasyon, benzer bir 

şekilde; “işaret, sembol, ses ve görüntü ile elektrik sinyallerine dönüştürülebilen 

her türlü verinin; kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektro 
                                                                          
88 Türkçe Sözlük, TDK, C.1, s. 592. 
89 Türkçe Sözlük, TDK, C.1, s. 696. 
90 TUTAR/YILMAZ, s. 57 vd.  
91 İçel/Ünver, elektronik posta yoluyla yapılan iletişimi de yüz-yüze yapılan iletişim olarak değer-

lendirmekte iseler de (İÇEL/ÜNVER, s. 5-6) bu tür iletişimde karşı tarafa eş zamanlı olarak ce-
vap vermek mümkün değildir. O nedenle, bu tür iletişimi yüz-yüze yapılan iletişim olarak kabul 
edilemez. 
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kimyasal, elektro mekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönde-

rilmesi ve alınması” şeklinde tanımlanmıştır.92  AİHM de, haberleşme  kavramının 

kapsamını teknolojik gelişmelere ayak uyduracak şekilde geniş tanımlamak eğili-

mindedir.93 

Konumuz, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi olduğundan, 

kişilerin araya herhangi bir vasıta sokmadan yaptıkları konuşmaların gerek gizli-

ce, gerekse de açık olarak dinlenmesi ve kaydedilmesi incelememizin dışında 

kalmaktadır. Herhangi bir araç kullanılmadan yüz yüze yapılan ve sözlü iletişim 

olarak da adlandırılan bu iletişimin dinlenmesi ve kayıt edilmesi CMK’nın 139 ve 

devamı maddelerindeki gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme tedbirinin 

konusu olabilir. Ancak, kişiler aynı ortamda bulunmakla ve birbirlerini görmekle 

beraber eğer araya bir vasıta koymak suretiyle iletişimde bulunmakta iseler, (ör-

neğin, aynı evin değişik odalarında bulunan veya birbirlerinin sesini ve vücudunu 

görebilecek durumdaki kişilerin telefonla görüşme yapmaları veya internet üze-

rinden iletişim kurmaları gibi) yapılan iletişim telekomünikasyon yoluyla iletişim 

olduğundan, bu tür iletişimin denetimi için CMK’nın 135 ve devamı maddelerin-

deki koşullar bulunmalıdır. Ayrıca, posta hizmeti veren resmi veya özel kuruluş-

lardaki her türlü gönderinin elde edilmesi ve içeriğinin öğrenilmesi, postada 

elkoyma hükümlerine tabi olup inceleme alanımızın dışında kalmaktadır. Yine, 

kişiler arasındaki konuşmaların teknik cihazlarla dinlenmesi veya kayıt edilmesi, 

teknik cihazlarla kişilerin ev veya işyerlerinin dinlenmesi telekomünikasyon yo-

luyla yapılan iletişimin denetimi kapsamında kabul edilemez. Çünkü bu gibi hal-

lerde kişinin telekomünikasyon araçlarıyla yaptığı bir iletişim sözkonusu olmayıp 

teknik araçlarla konuşmalarının dinlenmesi ve kayıt edilmesi sözkonusudur. Bu 

gibi tedbirler, teknik araçlarla izleme kapsamında değerlendirilmelidir. (CMK 140 

md)94  

                                                                          
92 “Telekomünikasyon”un, iletişim anlamında kullanılmasının CMK’nın 135. maddesinin yer aldığı 

beşinci bölümün başlığı bakımından doğurduğu anlam bozukluğu için bkz. 1.Bl., I, C.  
93    KILKELLY, Ursula, Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkı, Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Klavuz, İnsan Hakları El Kitapla-
rı, No.1, Ankara 2003,  s. 19-20; YARDIMCI, s.109. 

94 CMK’nın 140. maddesine göre, teknik izleme ancak kamuya açık yerler ile işyerlerindeki faali-
yetler hakkında mümkün olup konutun izlenmesi mümkün değildir.  



 

 48

II. HUKUKSAL NİTELİK 

A. GENEL OLARAK  

Ceza muhakemesinin görevi suç işlendikten sonra başlar. Bir suç işlendikten son-

ra devletin soruşturma ve kovuşturma organlarının suç ve suçluyu ortaya çıkarma ve 

cezalandırma görevi doğar. Yapılacak soruşturma ve kovuşturma sonucunda suç faili 

veya faillerinin belirlenerek, eylemlerine uygun bir yaptırım uygulanması lazımdır. 

Bunun için de delillere ihtiyaç vardır. Kısaca, bir suçun işlenip işlenmediği, işlenmiş-

se kim tarafından ne şekilde işlendiğini açıklayan araçlar olarak tanımlanabilecek95 

deliller her zaman açıkta ve orta yerde olmayabilir. Bu durumda delil elde edilebilme-

si için bazı vasıtalara, araçlara ihtiyaç vardır. Örneğin, suç delillerinin elde edilmesi 

için arama yapılması, suçu aydınlatmak bakımından faydalı olan eşyaya elkonulması 

gibi. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması yanında, verilen kararın kağıt üzerinde kal-

maması ve yerine getirilebilmesi lazımdır. Bunun için de şüpheli veya sanığın yaka-

lanması veya tutuklanması gerekebilir. İşte, ceza muhakemesinin sağlıklı bir şekilde 

yapılmasını veya yapılan yargılama sonunda verilen kararın yerine getirilmesini sağ-

lamak amacıyla, kural olarak ceza muhakemesinde karar verme yetkisini haiz olanlar 

tarafından geçici olarak başvurulan ve hükümden önce temel hak ve hürriyetlere mü-

dahaleyi gerektiren geçici yasal çarelere koruma tedbiri denilmektedir.96 

                                                                          
95 TOSUN, Öztekin, Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, C.1, İstanbul 1984, s. 707. 
 96  TOROSLU, Nevzat/FEYZİOĞLU, Metin, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2008, s.214; 

ÖZTÜRK/ERDEM, s. 527. Doktrinde “koruma tedbiri” terimi konusunda fikir birliği yoktur. 
Kunter/Yenisey/Nuhoğlu; Toroslu/Feyzioğlu, Tosun, Gölcüklü/Tezcan, Centel, Özbek, Gökçen, “ko-
ruma tedbiri” terimini benimserken, Önder, “zorlama önlemi”, Yurtcan, “yargılama önlemleri, Erem, 
“usul tedbirleri” Yüce, “zorlayıcı önlem” terimini kullanmaktadır. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 
730; TOROSLU/ FEYZİOĞLU, 214; TOSUN, Gizli Dinleme, s.85 vd; CENTEL, Nur, Ceza Muha-
kemesi Hukukunda Tutuklama ve Yakalama, İstanbul 1992, s. 8; ÖZBEK, CMK İzmir Şerhi, s.311; 
GÖKÇEN, s. 18; ÖNDER, Ayhan, Özet Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 1991, s. 63; 
YURTCAN, Ceza, s.313; EREM, Faruk, Ceza Yargılaması Hukuku, 3.Bası, Ankara 1987, s. 435; 
GÖLCÜKLÜ, Feyyaz/TEZCAN, Durmuş, Ceza Yargılaması Hukuku Ders Notları, Teksir, Ankara 
1984, s. 38; YÜCE, T.Tufan, “Zorlayıcı Önlem Teorisi”, EÜHFD, C.I, S.I, 1980, s. 69.  
Doktrinde, koruma tedbirlerine ait bazı özellikler öne çıkarılarak bu tedbirler çeşitli şekillerde 
adlandırılmış ve çeşitli ayırımlara tabi tutulmuştur. (ÖZTÜRK/ERDEM, s. 527) Ceza yargıla-
masında delil elde edilmesi ve şüpheli veya sanığın ele geçirilmesi için başvurulan tedbirlerin 
hepsinin ortak özelliği olan temel hak ve özgürlükleri sınırlamalarından yola çıkılarak bu tedbir-
lerin temel haklara müdahale üst başlığı altında da toplanabileceği ve bu tedbirlerin temel hak-
lara müdahaleler olarak nitelendirilebileceği de ileri sürülmüştür. (ÖZBEK/DOĞAN, CMK İzmir 
Şerhi, s. 510) Ancak, kabul etmek gerekir ki suçun önlenmesi amacıyla başvurulan bazı ön-
lemler de bazı temel hak ve özgürlüklere müdahale teşkil etmektedir. O nedenle, bu ölçüte 
başvurularak bir ayırım yapılması sağlıklı görünmemektedir. Biz, suç işlendikten sonra bu suça 
ait delillerin ve suçlunun elde edilmesi amacını daha iyi ifade ettiği için koruma tedbiri kavra-
mını kullanmayı tercih edeceğiz. Esasen, kanunumuzda da Telekomünikasyon yoluyla yapılan 
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Günümüzde organize suçluluğun97 giderek artması, teknolojinin sunmuş olduğu 

araçların suç işlemekte kullanılmasıyla yukarıda sözü edilen klasik koruma tedbirleri 

ile artık suçların aydınlatılması çok zorlaşmıştır. Özellikle organize suç örgütleri hem 

içeriye hem de dışarıya karşı kendilerini gizleme ve maskeleme yoluna gitmektedir-

ler.98 Bazen sınır ötesi boyuta da ulaşan bu örgüt içi iletişim ve bilgi akışı örgüt men-

subu şahıslar aracılığıyla yapıldığı gibi modern teknolojinin sunmuş olduğu iletişim 

araçlarından da yararlanılmaktadır. O nedenle, bazı yeni tedbirlere ihtiyaç duyulmuş, 

bu ihtiyacın bir ürünü olarak da 5271 sayılı CMK’da gizli soruşturmacı ve teknik 

araçlarla izleme ve telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbiri 

düzenlenmiştir.  

Suç delili elde etme amacı yanında suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla ve 

ulusal güvenlikle ilgili istihbarat faaliyeti kapsamında da telekomünikasyon yo-

luyla yapılan iletişim denetlenebilir. Milli güvenlikle ilgili istihbarat faaliyeti kap-

samında başvurulan denetim veya suçların önlenmesi amacıyla yapılan iletişimin 

denetimi esas itibariyle idari bir faaliyettir ve idare hukuku çerçevesinde değer-

lendirilmelidir. İdari nitelikteki önleme amaçlı ve milli güvenlikle ilgili istihbarat 

faaliyeti kapsamında başvurulan denetim konumuzun dışında kalmaktadır. İdari 

denetime, ancak konumuzla ilgili olduğu yerde ve ölçüde değinilecektir.  

Suç işlendikten sonra delil elde etme amacıyla iletişimin denetimi ise bir ko-

ruma tedbiridir. İnceleme konumuz olan denetim de, koruma tedbiri niteliğindeki 

denetimdir. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi bir koruma 

tedbiri olduğuna göre koruma tedbirlerine başvurulması için aranan koşullar bu 

tedbir bakımından da aranacaktır. Buna göre, koruma tedbiri olarak denetim tedbi-

rine başvurulabilmesi için, tedbirin yasayla düzenlenmesi, gecikmede tehlike bu-

lunması, belli bir yoğunlukta şüphe olması, geçici olması ve oranlılık ilkesine 

uygun olması lazımdır. Nitekim koruma tedbirlerine ilişkin bazı koşullar tedbirin 

düzenlendiği CMK’nın 135. maddesinde gösterilmiştir.  

                                                                                                                                                                                                          
iletişimin denetimi, CMK’nın İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında koruma tedbirleri başlığı altın-
da düzenlenmiştir.  

97 Organize suçluluk, genel olarak kazanç ve güç elde etmek amacına yönelik olarak belli suçla-
rın planlı ve sistemli bir şekilde işlenmesi veya bu suçların işlenmesi için bir örgüt ya da çete 
oluşturulması şeklinde tanımlanabilir. ÖZBEK/DOĞAN, CMK İzmir Şerhi, s. 513. Organize suç 
ve örgütlü suç karşılaştırılması için bkz. ÖZBEK/DOĞAN, CMK İzmir Şerhi s. 514-515. 

98 ÖZBEK/DOĞAN, CMK İzmir Şerhi ,s. 513. 
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Bir koruma tedbiri olması itibariyle iletişimin denetimine ancak işlenmiş bir 

suçla ilgili olarak başvurulabilir. Ayrıca, bu tedbire başvurulabilmesi için suçun 

soruşturulmasına veya kovuşturulmasına başlanmış bulunmalıdır. Nitekim 5271 

sayılı CMK’nın 135/1. maddesinde iletişimin denetlenmesi tedbirine “bir suç do-

layısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada” başvurulabileceği belirtilmektedir. 

CMK’nın 135/4. maddesinde düzenlenen denetim şekillerinden  mobil telefonun 

yerinin tespitinin amacı, şüpheli veya sanığın ele geçirilmesidir.   

Kanunumuz, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirini 

koruma tedbirleri başlığı altında diğer koruma tedbirlerinden ayrı ve bağımsız bir 

koruma tedbiri olarak düzenlemesine rağmen, bu tedbir doktrinde bazı yazarlar tara-

fından farklı şekilde değerlendirilmiştir. Farklı değerlendirmenin bir nedeni bu tedbi-

rin gizli olarak uygulanmasıdır. Gerçekten, arama, elkoyma, yakalama ve tutuklama 

tedbirleri açık olarak uygulanan tedbirlerdir. Diğer bir ifadeyle, tedbire maruz kalan 

kişi bu tedbire maruz kaldığını bilir. Ancak, telekomünikasyon yoluyla yapılan ileti-

şiminin denetimi, doğası gereği gizli olarak uygulanan bir tedbirdir. İşte, gizli olarak 

uygulanan tedbirlerin delil elde etmek yanında özellikle suç örgütlerinin ortaya çıkar-

tılıp çökertilmesine yönelik olarak bu örgütler hakkında bilgi (istihbarat) elde etmek 

ve suçu önleme amacını da taşıdığı ileri sürülerek bu tedbirler için gizli soruşturma 

tedbiri terimi kullanılmıştır.99 Bu görüş sahiplerine göre, telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin denetimi aslında önalan soruşturmasında uygulanan bir tedbir olup, 

kanun koyucu bu tedbiri bir koruma tedbiri haline getirmiştir. O nedenle, telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi bir “devşirme tedbir”dir; yasanın bu tedbi-

ri koruma tedbirleri başlığı altında düzenlemesi bu tedbirin hukuksal niteliği hakkında 

farklı bir değerlendirme yapılmasını gerektirmez.100 

Kunter/Yenisey/Nuhoğlu’na göre ise, delil elde etmek amacıyla iletişimin tele 

alınması veya dinlenmesi niteliği itibariyle PTT’de elkoymanın bir çeşididir. Kayda 

                                                                          
99 Bazı yazarlar tarafından daha önce de mevcut olan tutuklama, yakalama, elkoyma ve arama 

koruma tedbirleri klasik koruma tedbirleri, 5271 sayılı CMK ile kabul edilen diğer koruma ted-
birleri ile beraber telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbiri “modern koruma 
tedbiri” olarak da adlandırılmaktadır. (KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 683, 738) İletişimin 
denetlenen kişinin bundan haberinin olmaması nedeniyle bu tedbir gizli soruşturma tedbiri ola-
rak da nitelendirilmiştir. ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 394. 

100 ÖZBEK/DOĞAN, CMK İzmir Şerhi ,s. 510, 530.  
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alma, elkoyma olduğu halde, dinlemede, tetkik durumunun mevcut olduğunu belir-

ten yazarlar, çifte karakterli bir işlem olarak kabul ettikleri iletişimin dinlenmesi 

veya tespitinin araştırma yönü ağır bastığı için101 bu tedbiri koruma tedbirleri başlığı 

altında değil, araştırma tedbirleri arasında incelemeyi tercih etmişlerdir.  

 “Araştırma”yı, suç izlerinin araştırılması ve suçu işlediğinden şüphe edilen 

kişinin belirlenerek hakkında dava açılmasını sağlamak amacıyla yapılan işlemler 

olarak tanımlayan yazarlar, kovuşturma evresinde maddi gerçeğin ortaya çıkarıl-

masını ise tahkikat olarak adlandırmışlardır. Böylece, telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin denetimi soruşturma aşamasına ilişkin bir tedbir olarak kabul 

edilmiştir.102 Ancak, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetiminin gizli 

olarak uygulanması ve bu tedbire önleme amaçlı olarak da başvurulabilmesi, ceza 

yargılamasında delil elde edilmesi ve şüpheli veya sanığın  ele geçirilmesi ama-

cıyla uygulanan tedbirin koruma tedbiri olma özelliğini zedelemez. Aşağıda da 

belirtileceği üzere, idari denetim ile koruma tedbiri olarak denetim arasında, 

amaç, uygulanma koşulları ve sonuçları bakımından büyük farklar mevcuttur. 

Tedbirin PTT’de elkoymanın bir çeşidi olarak kabul edilmesi de isabetli de-

ğildir. 5271 sayılı CMK’nın 129. maddesinde postada elkoyma; “suçun delillerini 

oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturma ve 

kovuşturmada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp, posta hizmeti veren her 

türlü resmî veya özel kuruluşta bulunan gönderilere, hâkimin veya gecikmesinde 

sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararı ile” elkonulması olarak 

tanımlanmıştır. Görüldüğü üzere, postada elkoymanın konusu posta hizmeti veren 

resmi veya özel kuruluşlarda bulunan “gönderi”dir. Gönderi ise posta ile bir yer-

den bir yere gönderilen paket, mektup ve telgraf103 ve benzeri maddi varlığı olan, 

dokunulabilir şeylerdir. Oysa telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim maddi 

varlığa sahip değildir ve bu tür iletişime elkonulması sözkonusu olamaz. Bu tür 

iletişim, ancak dinlenebilir ve/veya kaydedilebilir veyahut tespit edilebilir. O ne-

denle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetiminin postada 

elkoymanın bir çeşidi olarak kabul edilmesi doğru değildir.  

                                                                          
101 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 942-943. 
102 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU,s. 682. 
103 Türkçe Sözlük, TDK, C.I, s.561.  
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Posta hizmeti veren resmi veya özel kuruluşlar aracılığıyla gönderilen telgraf 

ve faksların denetimi postada elkoyma niteliğindedir ve postada elkoyma hüküm-

lerine göre yapılacaktır. Burada gerek telgraf, gerekse de faksın iletimi esnasında 

bunların içeriği hakkında bilgi edinilmesinin telekomünikasyon yoluyla yapılan 

iletişimin denetimi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşünülebilir. Ancak, 

ilgili mahkeme veya C.Başsavcılıklarından telgraf veya faksın denetimi için alı-

nan kararın iletildiği resmi veya özel posta hizmeti veren kurumun önce elindeki 

metni iletmesi ve iletimesnasında bunun içeriğini öğrenme yoluna gitmesi düşü-

nülemez. Posta hizmeti veren resmi veya özel kurum elindeki telgraf metni veya 

faks metnini ilgili mahkemeye veya C.Başsavcılığına verme yoluna gidecektir. 

Dolayısıyla, faks veya telgrafın iletimi esnasında bunların içeriğinin öğrenilmesi 

sözkonusu olmayacağından, bu işlem telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

denetlenmesine ilişkin hükümlere göre değil, CMK’nın 129. maddesinde düzenle-

nen postada elkoyma hükümlerine göre yapılacaktır. Günümüzde faks ve modem-

lerin bilgisayara eklenmesiyle birlikte karşı tarafta modemi olan bir bilgisayar 

mevcut ise bilgiler karşıdaki bilgisayara aktarılabilmektedir.104 Bilgisayarlarda 

bulunan verilerin/iletilerin elde edilmesi ise konumuzun dışında olup, CMK’nın 

134. maddesinde düzenlenen bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütük-

lerinde arama, kopyalama ve elkoyma hükümlerine göre yapılacaktır.  

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin bazı türleri, örneğin, internet ağı 

üzerinden gönderilen elektronik posta, bilgisayara da kayıt edilmektedir. İşte, ge-

rek göndericinin bilgisayarında veya alıcının bilgisayarında bulunan elektronik 

postanın ele geçirilmesi niteliği itibariyle “elkoyma”dır. Ancak bu tür elkoyma 

postada elkoyma hükümlerine göre değil, elkoymanın bir çeşidi olan 5271 sayılı 

CMK’nın 134. maddesinde düzenlenen bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında 

ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma hükümlerine göre yapılacaktır. 

Ancak belirtelim ki, iletişimin yapıldığı sırada bu iletişimin ele geçirilmesi, din-

lenmesi, okunması, kayıt edilmesi telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

denetlenmesi niteliğindedir ve CMK’nın 135. maddesinde düzenlenen telekomü-

                                                                          
104 TUTAR/YILMAZ/ERDÖNMEZ, s. 154. 
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nikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine ilişkin hükümlere göre yapıl-

malıdır.  

B. CEZA MUHAKEMESİNDE DENETİMİN AMACI VE ÖNLEME AMAÇLI DENETİMDEN 
FARKI 

1. Ceza Muhakemesinde Denetimin Amacı 

a. Genel Olarak 

CMK’nın 135. maddesinde düzenlenen telekomünikasyon yoluyla yapılan ile-

tişimin denetimi tedbiri bir koruma tedbiridir. Ceza muhakemesinin gecikmeksi-

zin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini ve muhakeme sonucunda verilecek kararın 

uygulanabilmesini sağlayamaya yönelik, geçici olarak uygulanan tedbirlere koru-

ma tedbiri denilmektedir.105 Tanımdan da anlaşılacağı üzere, koruma tedbirlerinin 

amacı; özetle, delil elde edilmesi ve muhakemenin yapılabilmesi, ayrıca muhake-

me sonunda verilecek kararın yerine getirilebilmesi için şüpheli veya sanığın adli 

makamların eli altında tutulmasıdır. Her koruma tedbirinin bu iki amacı taşıması 

şart değildir. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbiri esas 

itibariyle delil elde etmeye yönelik ise de, bu tedbir ile şüpheli veya sanığın yaka-

lanması da amaçlanmıştır. Örneğin, denetim şekillerinden mobil telefonun yerinin 

tespiti; şüpheli veya sanığın yakalanması amacına yöneliktir.  

b. Delil Elde Edilmesi 

CMK’nın 135/1 maddesinde bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada ve 

kovuşturmada delil elde edilmesi amacıyla tedbir kararı verilebileceği belirtil-

mektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere, telekomünikasyon yoluyla yapılan 

iletişimin denetiminden, iletişimin tespiti, dinlenmesi, kaydedilmesi, sinyal 

bilgilerinin değerlendirilmesi ve mobil telefonun yerinin tespiti tedbirleri anla-

şılmalıdır. CMK. 135/1. maddesinden anlaşıldığına göre, delil elde edilmesi 

amacıyla başvurulabilecek denetim şekilleri, telekomünikasyon yoluyla yapı-

lan iletişimin tespiti, dinlenmesi, kaydedilmesi ve sinyal bilgilerinin değerlen-

dirilmesidir.106 Çünkü CMK’nın 135. maddesinde, delil elde edilmesi amacıyla 

bu tedbirlere başvurulabileceği belirtilmektedir. CMK’nın 135/4. maddesinde, 

                                                                          
105 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 214; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 527. 
106  Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbiri  ve tedbirin uygulanma yeteneği konusunda geniş 

bilgi için bkz. 1Bl., V,E.  
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şüpheli veya sanığın yakalanması amacıyla mobil telefonun yerinin tespiti ted-

birine başvurulabileceği belirtildiğinden ve böylece tedbirin amacı, şüpheli 

veya sanığın yakalanması ile sınırlandırılmış olduğundan, delil elde edilmesi 

amacıyla bu tedbire başvurulamayacağını düşünmekteyiz. Her ne kadar gerek-

çede,107 maddi gerçeğin bulunması amacıyla da bu tedbire başvurulabileceği 

belirtilmekte ve doktrinde de bu yönde görüşler ileri sürülmekteyse de,108 mad-

denin ifade şekli ve düzenleme biçimi itibariyle, delil elde edilmesi amacıyla 

mobil telefonun yerinin tespiti tedbirine başvurulmasının mümkün olmadığı 

sonucu çıkmaktadır.109 

c. Şüpheli veya Sanığın Yakalanması 

CMK’nın 135/4. maddesine göre, şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için mo-

bil telefonunun yerinin tespiti tedbirine başvurulabileceği belirtilmektedir. Kısaca, bu 

tedbirin amacı, şüpheli veya sanığın yakalanmasıdır. Acaba şüpheli veya sanığın ya-

kalanabilmesi amacıyla diğer denetim şekillerine, örneğin şüpheli veya sanığın tele-

komünikasyon yoluyla yaptığı iletişimin dinlenmesi ve/veya kaydedilmesine başvu-

rulamayacak mıdır? Maddenin düzenleniş şekline bakıldığında bu soruya olumlu 

yanıt verilmesinin mümkün olmadığını düşünmekteyiz. Gerçekten, CMK’nın 135/1 

maddesinde delil elde edilmesi amacıyla başvurulabilecek denetim şekilleri ve bu 

tedbirlere başvurulabilmesinin koşulları düzenlenip, üçüncü fıkrada da delil elde 

edilmesi amacıyla verilecek tedbir kararlarında yer alması gereken hususlar belirtil-

dikten sonra; CMK’nın 135/4 maddesinde şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi 

amacıyla mobil telefonun yerinin tespiti diğer tedbirlerden farklı bir şekilde düzen-

lenmiş, bu tedbirin koşulları ve tedbir kararında yer alması gereken hususlar ayrıca 

                                                                          
107 Bkz. NOYAN, s. 301. 
108 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.698. 
109 Delil elde edilmesi amacıyla mobil telefonun yerinin tespiti tedbirine başvurulması mümkün 

değilse de, acaba şüpheli veya sanığın yakalanması amacıyla başvurulan bu tedbirin uygu-
lanması sonucu suçun aydınlatılmasına elverişli delil de elde edildi ise bu deliller değerlendiri-
lemeyecek midir? Örneğin, yakalanan şüpheli veya sanığın üzerinde ve bulunduğu yerde suç-
ta kullanılan tabanca veya suça ait diğer deliller ele geçirildi ise bu deliller ceza yargılamasında 
delil olarak değerlendirilemeyecek midir? Kanımızca bu soruya olumsuz yanıt verilmesi müm-
kün değildir. Her ne kadar, delil elde edilmesi amacıyla bu tedbire karar verilmesi mümkün de-
ğilse de, şüpheli veya sanığın yakalanması amacıyla verilen tedbir kararının uygulanması so-
nucu suçla ilgili elde edilen delillerin soruşturma ve kovuşturmada delil olarak değerlendirilme-
sine bir engel yoktur. 
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belirtilmiştir.110 Maddenin bu düzenleme biçiminden, şüpheli veya sanığın yakalan-

ması amacıyla diğer denetim şekillerine başvurulamayacağı sonucu çıkmaktadır.111 

Kanun koyucunun neden bu şekilde bir düzenleme yaptığı, maddenin gerek-

çesinden ve hazırlık çalışmalarından anlaşılamamaktadır. Diğer denetim şekilleri-

nin kişinin özel hayatının gizliliğini daha çok ihlal ettiği düşüncesiyle, oranlılık 

ilkesi bakımından şüpheli veya sanığın yakalanması amacıyla bu tedbirlere başvu-

rulması uygun görülmemiş olabilir. Gerçekten, iletişimin dinlenmesi ve/veya kay-

dedilmesi özel hayatın gizliliğini ve onun bir parçası olan iletişimin gizliliğini en 

fazla ihlal eden denetim şekilleridir. Sinyal bilgilerinin değerlendirmesinde de çok 

sayıdaki ilgisiz ve suçsuz kişinin iletişim bilgilerinin elde edilmesi sözkonusudur. 

Ancak, şüpheli veya sanığın yakalanmasının muhakeme yapılabilmesi ve hükmün 

infaz edilebilmesi bakımından şart olduğu dikkate alındığında, oranlılık ilkesi 

uyarınca şüpheli veya sanığın yakalanması amacıyla bu tedbirlere başvurulması-

nın uygun görülmemesi isabetli olmaz.  

Akla gelen bir ihtimal de, diğer denetim şekillerinin şüpheli veya sanığın ya-

kalanması amacını gerçekleştirmeye elverişli görülmemesidir. Gerçekten, iletişi-

min tespiti tedbiri şüpheli veya sanığın yakalanmasına pek elverişli değildir. An-

cak, aşağıda da belirtildiği üzere, aynı şey sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve 

iletişimin dinlenmesi ve/veya kaydedilmesi için söylenemez. Yine, şüpheli veya 

sanığın kullandığı veya ona ulaşılmayı mümkün kılacak kişilerin kullandığı mobil 

telefonlara ilişkin sinyal bilgileri izlenerek mobil telefonun yerinin tespitinin 

mümkün olduğu, o nedenle şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi amacıyla diğer 

denetim şekillerine başvurulmasının gerekli olmadığı düşünülebilir. Oysa telefo-

nun dinlenmesi ve/veya kaydedilmesi suretiyle şüpheli veya sanığın nokta itiba-

riyle bulunduğu yeri de belirlemek mümkün olabilir. Örneğin, şüpheli veya sanı-

ğın sabit bir telefonu kullanarak görüşme yapması, o telefonun kurulu olduğu yer-

de bulunduğunu gösterir. Mobil telefonla konuşan şüpheli veya sanığın bulunduğu 

yer konusunda bilgi vermesi veya buna ilişkin ipuçları vermesi mümkündür. Özet-

le, diğer denetim şekilleri de şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi amacına hiz-

                                                                          
110 Bu denetim şekli ile ilgili olarak daha geniş bilgi için bkz. 1. Bl., V, F.  
111 Aynı görüş için bkz. bkz. TAŞKIN, Mustafa, Adli ve İstihbari Amaçlı İletişimin Denetlenmesi, 

Ankara 2008, s. 72. Aksi fikir için bkz. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 698, 712.  
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met edebilir. O nedenledir ki Alman CMK’nın 100a maddesinde, şüpheli veya 

sanığın bulunduğu yerin ortaya çıkarılması amacıyla iletişiminin denetlenebilece-

ği ve kayıt altına alınabileceği belirtilmiştir. Alman doktrininde şüpheli veya sanı-

ğın yerinin tespiti ve yakalanabilmesi amacıyla iletişimin dinlenmesi veya kayde-

dilmesi tedbirine başvurulabileceği kabul edilmektedir.112 Kanunumuzda da şüphe-

li veya sanığın yakalanabilmesi amacıyla diğer denetim şekillerine başvurulmasını 

mümkün kılan bir değişikliğin yapılmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz. Be-

lirtelim ki kanunumuzun bu ifade biçimine rağmen, uygulamada şüpheli veya 

sanığın yakalanabilmesi amacıyla diğer denetim şekillerinin uygulanmasına karar 

verilmekte ve bu kararlar yerine getirilmektedir.113  

2. Önleme Amaçlı Denetimden Farkı  

Yukarıda da belirtildiği üzere, ceza muhakemesi çerçevesinde uygulanan tele-

komünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbiri bir koruma tedbiri-

dir. Esasında koruma tedbirlerinin amacı ve önleme tedbirlerinden farkı ne ise, 

ceza muhakemesinde uygulanan telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin de-

netimi ile önleme amaçlı denetim arasındaki fark da odur.  

Koruma tedbirlerine ancak ceza muhakemesi çerçevesinde başvurulabilir. Bu 

itibarla, koruma tedbirlerine başvurulabilmesi için öncellikle bir suçun işlenmiş 

olması ve bu suçla ilgili olarak soruşturmaya ve kovuşturmaya başlanmış olması 

şarttır. Koruma tedbirlerinin amacı, suçla ilgili delil elde edilmesi ve yargılama 

sonucunda verilecek kararın yerine getirilmesidir. Koruma tedbirinin türüne göre 

bu amaçlardan biri veya öbürü öne çıkabilir. Koruma tedbiri olarak telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişim denetimine de esas itibariyle suç delili elde etmek 

amacıyla başvurulur. Ancak, bu tedbire şüpheli veya sanığın ele geçirilerek soruş-

turmanın ve kovuşturmanın yapılabilmesini ve yargılama sonucu verilen hükmün 

yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla da başvurulabilir. Örneğin, mobil tele-

fonun yerinin tespiti tedbiri bu amaca hizmet eder.  
                                                                          
112 MEYER-GOβNER, s. 332.  
113 Örneğin, Osmaniye C.Başsavcılığınca adam öldürmek suçundan yapılan soruşturmada (Soruştur-

ma No: 2006/7159) hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli (A.Y)’nın yakalanabilmesi için, Os-
maniye 1.Sulh Ceza Mahkemesinin 27.1.2006 tarih ve 2006/76 D.İş sayılı karar ile hem şüphelinin, 
hem de şüphelinin eşi, oğlu ve iki kızının kullandığı telefonların dinlenmesi, kayda alınması, izlen-
mesi ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine karar verilmiş ve bu karar uygulanmıştır.  
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İdari nitelikteki önleme amaçlı denetime ise suç işlenmesinin önlenmesi ama-

cıyla başvurulur. (2559/ek-7/2 md, 2803/Ek/5-1 md) Buna göre, koruma tedbiri 

olarak denetime başvurulabilmesi için bir suçun işlenmesi gerektiği ve denetimin 

amacı suçla ilgili delil elde etmek olduğu halde, önleme amaçlı denetime suç iş-

lenmesinin önlenmesi amacıyla başvurulmaktadır. Genel olarak koruma tedbirleri 

ile önleme tedbirleri arasında ve bu arada koruma tedbiri niteliğindeki telekomü-

nikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbiri arasındaki en önemli fark 

da budur. Diğer farklılıklar da esas itibariyle buna dayanmaktadır.  

Koruma tedbirlerini önleme tedbirlerinden ayıran bir başka nokta, tehlike de 

denilen zarar ihtimalinin koruma tedbirlerinde yakın, önleme tedbirlerinde ise 

uzak olmasıdır. O nedenle, koruma tedbirlerinde derhal, yani gecikmeden bir ted-

bir almak mecburiyeti vardır. Koruma tedbirlerindeki gecikmede tehlike, zama-

nında tedbire başvurulmadığı ve gecikildiği takdirde artık tedbire başvurmanın bir 

faydasının olmadığını ifade eder.114 Önleme amaçlı uygulanan tedbirlerde tehlike, 

bir suçun işlenmesi ihtimalinden ibarettir. Gecikmede tehlikeden ise, zamanında 

gerekli tedbirlerin alınmaması halinde bir suçun işleneceği ve gecikildiği takdirde 

suçun işlenmesinin önüne geçmenin mümkün olmadığı anlaşılmalıdır.  

Bir koruma tedbiri olması itibariyle ceza muhakemesinde telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetimi için gecikmede tehlike bulunması, diğer bir 

ifadeyle tedbire başvurulmadığında veya geç başvurulduğunda tedbirden beklenen 

faydanın elde edilemeyecek olması lazımdır. 2259 ve 2803 sayılı yasalarda önle-

me amaçlı denetime başvurulabilmesi için suç işlenmesi tehlikesinin bulunması 

koşuluna yer verilmemiş ise de, temel hak ve özgürlüklere sınırlama getiren bu 

tedbire başvurulabilmesi için suç işlenmesi tehlikesinin bulunması lazımdır.  

Koruma tedbiri olarak denetimde olduğu gibi önleme amaçlı denetime karar 

verme yetkisi de kural olarak hâkime verilmiştir. Ancak 5271 sayılı CMK’nın 

135. maddesinde koruma tedbiri olarak denetime karar verilmesinin koşulları ve 

hangi ölçütlere göre karar verileceği belirtildiği halde, önleme amaçlı denetimde 

hâkimin hangi ölçütlere göre karar vereceği belli değildir.115 Koruma tedbiri niteli-

                                                                          
114 ÖZBEK/DOĞAN, CMK İzmir Şerhi, s. 523. 
115 YOKUŞ SEVÜK, Handan, “Kolluk Tarafından Suçun Önlenmesine Yönelik Yapılan İletişimin  Denet-

lenmesine İlişkin Değerlendirmeler”, TBBD, S.67, 2006, s.55.  
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ğindeki tedbire başvurulabilmesi için suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebep-

lerinin bulunması ve başka türlü delil elde edilmesi imkânının bulunmaması la-

zımdır. Önleme amaçlı denetim bakımından bu koşullara yer verilmemiştir. Bu-

nunla birlikte, herhangi bir şüphe bulunmadan bu tedbire başvurulması düşünüle-

mez; herhangi bir şüphe sebebi olmadan kişiler arasındaki iletişimin denetlenmesi 

5237 sayılı TCK’nın 132 ve 137. maddelerine göre suç teşkil eder. O nedenle, 

önleme amaçlı denetime başvurulabilmesi için de suç işleneceğine dair bazı bul-

gular, bazı şüphe sebepleri aranmalıdır. Buradan çıkan sonuç şudur ki, önleme 

amaçlı denetim de ancak sınırları belirlenebilen bazı durumlar ve sınırlı sayıdaki 

kişiler bakımından uygulanabilir. Önleme amaçlı verilecek karar veyahut yazılı 

emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kul-

landığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodundan 

belirlenebilenler ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenlerin gösterilmesi 

lazımdır. (2803-Ek5/3 md; 2559-Ek7/3 md) Bu itibarla, belli bir bölge veya insan 

topluluğuna yönelik olarak bu tedbirin uygulanması hukuka aykırı olur. Tüm ülke 

genelini kapsayan önleme amaçlı tedbirin hukuka aykırı olduğu ise izahtan vares-

tedir. O nedenle, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin polise ve jandarmaya ülke 

genelindeki tüm iletişimin tespitine imkân veren kararının hukuka aykırı olduğunu 

belirtmek gerekir.116 

                                                                          
116 Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararına konu olan olayda; Jandarma Genel Komutanlığı, 2803 sayılı 

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un ek-5. maddesi gereğince kendi so-
rumluluk sahasında başta terör örgütü PKK/Kongra-Gel olmak üzere diğer organize suç örgüt-
lerinin olası eylemleri ile örgütlerin ileriye dönük stratejilerinin önceden tespit edilebilmesi, 
meydana gelebilecek olayların önüne geçilebilmesi, planlama ve hazırlık aşamasında ortaya 
çıkarılabilmesi, derhal önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınabilmesi maksadıyla; yurtdışı çıkışla-
rı dahil olmak üzere Türk Telekom A.Ş. tarafından işletilen sabit telefon veya mobil (nmt), 
Turkcell, Vodafone ve Avea A.Ş. tarafından işletilen ve telefon üzerinde yapılan iletişime ait 
tüm detay bilgilerinin (arayan, aranan ve Cell ID), kullanıcı ve makine bilgilerinin, GPRS bağ-
lantıları ile GPRS üzerinden internet bağlantılarının, SMS alıp gönderme bilgilerinin, internet 
üzerinden DATA transferi ve DATA hattı üzerinden haberleşme bilgilerinin, faks bilgilerinin, 
abone bilgileri detay kayıtlarının (isim, adres, kimlik, kimlik fotokopisi, hattın hangi bayiden ve 
ne zaman alındığı) alınmasına, söz konusu bilgilere ilişkin detay kayıtlarına ait datalarının canlı 
(on-line) olarak alınmasına, kamu kurum ve kuruluşlarının adına kayıtlı telefonlar ile kamuda 
görevli amir ve memur konumunda bulunanların resmi ve şahsi olarak kullanımında bulunan 
iletişim araçlarına ait bilgilerin görev ve çalışma kapsamı dışında bırakılmasına ve kullanıldığı 
taktirde sorumluluğun Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve görevli personele 
ait olmasına, yukarıda belirtilen bilgilere şirketçe ulaşılarak işlenmesini müteakip kullanılabilir 
hale geldikten sonra sadece meydana gelmesi muhtemel olayların önlenmesine ilişkin hizmet-
lerde ve kişiler aleyhine delil olmayacak şekilde kullanılmak üzere en kısa sürede bilgisayar or-
tamında alınıp incelenebilmesine ilişkin iletişimin tespitini talep etmiştir. Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahmesi hâkimi de, bu talebi yerinde görerek, 26 Kasım 2007 tarihinden itibaren ileriye dönük 
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olarak üç aylık süre ile talep yazısında verilen iletişimin tespitine ilişkin kayıtların canlı (online) 
olarak alınmasına karar vermiştir. 
Adalet Bakanlığınca, jandarmaya ülke genelinde tüm iletişimin tespitine ilişkin kayıtları canlı 
olarak elde etme imkânı verilmesinin temel hak ve hürriyetlerin özüne müdahale imkânı sağla-
yacak bir şekilde 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının sözüne ve ruhuna, demokratik 
toplum düzenine, ölçülülük ilkesine ve Anayasanın 13. maddesine aykırı olduğu, ayrıca Ankara 
11. Ağır Ceza Mahkemesinin ancak kendi yetki alanıyla sınırlı olarak karar verebileceği belirti-
lerek sözkonusu kararın kanun yararına bozulması istenmiştir. 
Talebi inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kararı şu şekildedir: “Anayasa'nın 22. maddesi 
gereğince kural olarak herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir ve haberleşmenin gizliliği 
esastır. Ancak, ulusal güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve ge-
nel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması nedenlerine dayalı 
olarak hâkim kararıyla gizlilik kuralı askıya alınabilir.  
Tarafı olduğumuz ve onaylamakla iç hukuk mevzuatına dahil ettiğimiz "Avrupa İnsan Hakları 
ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi"nin 8. maddesinde de herkesin haberleşmesi-
ne saygı gösterilmesi hakkına sahip olduğu kurala bağlanmış olup, bu hakka bir kamu otorite-
sinin müdahalesinin, ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin 
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgür-
lüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda gerekli olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş 
olmak koşuluyla söz konusu olabileceği belirtilmiştir.  
5271 sayılı CMK’nın, casusluk suçları hariç 250. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentle-
rinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, 2559 sayılı Kanunun ek 7 ve 2803 sayılı 
Kanunun ek 5. maddeleri uyarınca Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlı-
ğı, 5271 sayılı CMK’nın 135 ila 138. maddeleri ile sınırları belirlenen çerçevede ve sadece 
kendi sorumluluk alanları ile sınırlı olarak telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, 
dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması yönünde hâkim kararı alabilir 
veya sonradan hâkim onayına sunulmak üzere yazılı emir verebilirler.  
Anılan yasal düzenlemelerin amaç, kapsam ve gerekçesi birlikte nazara alınıp değerlendirildi-
ğinde; Amacı ne olursa olsun hiçbir kuruma demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhu-
riyetinde yaşayan insanlar şüpheli görülerek Ülke genelini kapsayacak şekilde yetki 
verilemiyeceği, anılan kanunların ilgili maddeleri gereğince talepte bulunan kolluk birimlerinin 
bulundukları yerler itibariyle yetkili olan ve 5271 sayılı CMK’nın 250. maddesinin 1. fıkrasına 
göre kurulan ağır ceza mahkemesi üyelerinin kendi yargı çevreleri ile ilgili karar vermeleri ge-
rektiği, sınırsız bir yetki verilmesi suretiyle iletişimin tespit edilerek dinlenilmesine karar verile-
meyeceği, yasa koyucunun amacının da bu olduğu açıktır…. 
Yukarıda açıklanan nedenlerle kanun yararına bozma talebine atfen düzenlenen 
tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, 
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 19.12.2007 gün ve 2007/6522 Tek. Tak. sayılı kararının 
CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,” Yargıtay 9. CD. 4.6.2008, 2008/874 E, 
2008/7160 K)  
Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma talebindeki gerekçeler ve Yargıtay 9. Ceza dairesi-
nin kararındaki gerekçelere göre Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin polise tüm ülke gene-
lindeki iletişimin tespitine imkân veren kararının hukuka aykırı olduğu açıktır. Ancak, bu karara 
karşı kanun yararına bozma talebinde bulunulmamıştır. 
Yukarıya aktardığımız 9. Ceza Dairesinin kararında yer alan “…talepte bulunan kolluk birimle-
rinin bulundukları yerler itibariyle yetkili olan ve 5271 sayılı CMK’nın 250. maddesinin 1. fıkra-
sına göre kurulan ağır ceza mahkemesi üyelerinin kendi yargı çevreleri ile ilgili karar vermeleri 
gerektiği, sınırsız bir yetki verilmesi suretiyle iletişimin tespit edilerek dinlenilmesine karar veri-
lemeyeceği, yasa koyucunun amacının da bu olduğu açıktır” şeklindeki hüküm, özel yetkili ağır 
ceza mahkemesinin kendi yetki alanı içindeki bütün iletişimin tespitine karar vereblieceği şek-
linde anlaşılmaya elverişlidir. Ancak, “demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetin-
de yaşayan insanlar şüpheli görülerek Ülke genelini kapsayacak şekilde yetki verilemiyeceği” 
(Yargıtay 9. CD. 4.6.2008, 2008/874 E, 2008/7160 K) gibi, belli bir bölgeyi kapsayacak bir ka-
rarın da hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacağı ve hukuka aykırı olduğu kabul edilmelidir.  
Kaldı ki, 5397 sayılı yasayla değişik 2803 sayılı yasanın Ek-5, 2559 sayılı yasanın Ek-7 mad-
delerine göre, önleme amaçlı olarak verilecek iletişimin tespiti ne ilişkin talep ve kararlarında 
tespit edilecek iletişimin somutlaştırılması;   “kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygula-
nacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantı-
sını tespite imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi”nin be-
lirtilmesi lazımdır. (2803/Ek-5/2; 2559/Ek-7/4 md) Ayrıca, belli bir kişi veya kişilerin suç işleye-
ceklerine dair makul şüphe nedenleri bulunmalıdır. O nedenle, üzerinde şüphenin belli bir böl-
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Kişinin temel haklarını daha az ihlal eden yöntemlerle suçun önlenmesi 

mümkün ise telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirine baş-

vurulmamalıdır. 2559 ve 2803 sayılı yasalarda yapılacak değişiklikle, önleme 

amaçlı tedbire başvurulabilmesi için de bu koşullara açıkça yer verilmelidir.  

Tedbir için hâkimden karar talep eden makam, koruma tedbirleri bakımından 

C.savcısı olduğu halde önleme amaçlı denetimde kolluk kuvvetleridir. Keza, ge-

cikmesinde sakınca olan hallerde koruma tedbiri olarak denetime karar verme 

yetkisi C.Savcısına ait olduğu halde, önleme amaçlı denetimde polis bakımından 

bu yetki Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Daire Başkanına, (2559/Ek-7/2 

md) jandarma bakımından ise Jandarma Genel Komutanı veya istihbarat başkanı 

(2803/Ek/5-1 md), yani yürütmenin bir parçası olan kolluk (jandarma, polis) kuv-

vetlerine aittir.  

Henüz bir suç işlenmesinin sözkonusu olmadığı hallerde haberleşme özgürlü-

ğü ve özel hayatın gizliliğini ciddi şekilde ihlal ettiğinden, önleme amaçlı deneti-

me konu suçlar koruma tedbirine göre daha sınırlı tutulmuştur. Önleme amaçlı 

denetim, casusluk suçları hariç olmak üzere yalnızca 5271 sayılı CMK’nın 250/1. 

maddesinin (a) bendinde yazılı örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu 

veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, (b) bendindeki, haksız ekonomik çıkar 

sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit 

uygulanarak işlenen suçlar ile (c) bendinde yer alan 5237 sayılı TCK’nın İkinci 

Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan (305, 

318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) suçlar bakımından uygulana-

bilir. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere, 2559 ve 2803 sayılı kanunlarda tedbire 

başvurulabilmesi için hangi koşulların gerekli olduğu, hâkimin hangi ölçütlere 

göre iletişimin denetimi kararı vereceğine dair bir düzenleme bulunmadığından, 

denetime tabi suçların sınırlı tutulması yeterli bir güvence oluşturmamaktadır.  

İlgili kanunlarda önleme amaçlı denetimin uygulanması sonrasında ilgili kişi-

lere tedbirin uygulandığına dair bilgi verileceğine dair bir hüküm yer almamakta-

                                                                                                                                                                                                          
gedeki belirsiz sayıdaki kişinin iletişiminin tespitine ilişkin kararın da hukuka aykırı olduğu ka-
bul edilmelidir. Aynı yönde daha geniş eleştiri için bkz. ŞEN, Ersan, Türk Hukuku’nda Telefon 
Dinleme, Gizli Soruşturmacı X Muhbir, Ankara 2008, s. 37 vd.   
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dır. Böylece, Anayasanın 40. maddesinde yazılı temel hak ve özgürlüklerin ko-

runması bakımından getirilen güvence etkisiz bırakılmıştır. Gerçekten, kişiler hu-

kuka aykırı uygulamalardan haberdar olmayacaklarından, önleme amaçlı deneti-

min kötüye kullanılmasına karşı yargısal yollara başvurmaları sözkonusu olama-

yacaktır.  

Önleme amaçlı denetim ve koruma tedbiri niteliğindeki denetim arasında ge-

rek amaç, gerek uygulanma koşulları ve sonuçları bakımından farklar bulunmakla 

birlikte, her iki tedbirin sınırlarını, özellikle önleme amaçlı denetimin ne zaman 

sona erip koruma amaçlı denetimin ne zaman başladığını belirlemek her zaman 

kolay olmayabilir. Gerçekten, önleme amaçlı denetim tedbiri kapsamında ilgili 

kişinin telefonlarını dinleyen kolluk görevlisi bu dinleme esnasında şahsın bir suç 

işlediğini tespit ettiğinde ne şekilde hareket edecektir? Bu durumda kolluk görev-

lisi; benim önleme amaçlı görevim sona ermiştir diyerek bu suçu öğrendiği andan 

itibaren dinlemeye son mu verecektir? Yok, eğer devam edecekse bu görevinin 

niteliği ne olacaktır? Önleme denetimi sırasında kolluk görevlisinin iletişimini 

dinlediği ve/veya kaydettiği kişinin bir adam öldürme suçunu işlediğini ve bir 

başka adam öldürme suçunu işlemeyi düşündüğünü tespit etmiş olabilir. Bu du-

rumda koruma tedbiri niteliğindeki denetim için hâkim kararı veya gecikmesinde 

sakınca bulunduğundan dolayı C.Savcısının kararıyla denetim yapılmasına devam 

edilmesi gerektiği ileri sürülebilir. Ancak, hâkim kararı alınması ve hatta 

C.Savcısı kararının alınması da bir zaman gerektirecektir. Karar alınıncaya kadar 

suçun aydınlatılması bakımından büyük önem taşıyan haberleşmeler denetlene-

meyecek midir? Koruma tedbiri niteliğindeki denetim sonucu da bir suçun işlene-

ceği öğrenilmiş olabilir. İşte, bu gibi hallerde ne şekilde hareket edileceği husu-

sunda tereddütler ve zorluklar bulunmaktadır. Önemli bir sorun da önleme amaçlı 

denetim sonucu elde edilen delillerin soruşturmada ve kovuşturmada kullanılıp 

kullanılamayacağıdır. Görüldüğü üzere, önleme amaçlı denetim ile koruma tedbiri 

niteliğindeki denetim arasında teorik olarak ayırım yapmak ve bu tedbirlerin birbi-

rinden farklı yönlerini ortaya koymak güç olmamakla beraber, pratikte iki tedbiri 

birbirinden kesin çizgilerle ayırmak ve yukarıda aktarılan sorunlara bir çözüm 

yolu bulmak o kadar kolay değildir. Gerek 5271 sayılı CMK ve gerekse kolluk 

görevlilerine önleme amaçlı denetim yetkisi veren 2559 ve 2803 sayılı yasada bu 
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sorunların çözümlerine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. O nedenle, özellikle 

önleme denetimi sırasında bir suçun işlendiğinin öğrenilmesinden sonra ne gibi 

işlem yapılacağına ve elde edilen bilgilerin ve delillerin akıbetinin ne olacağına 

dair bir yasal düzenleme yapılması zorunlu görünmektedir. Aksi halde, ortaya 

çıkacak tereddütler nedeniyle ceza yargılaması zaafa uğrayabileceği gibi, bu ko-

nuda bir yasal düzenlemenin olmaması nedeniyle hileli yollara başvurularak kişi 

hak ve özgürlüklerinin ihlali tehlikesi de ortaya çıkabilir.  

Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde önleme amaçlı denetim sonucu elde 

edilen delillerin değerlendirilmesi sorunu tezimizin dördüncü bölümünde incele-

neceğinden burada konuyla ilgili bir açıklama yapılmayacaktır.117 

C. KORUMA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN KOŞULLARIN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA 
YAPILAN İLETİŞİMİN DENETİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ 

1. Genel Olarak 

Doktrinde bazı yazarlar tarafından farklı terimler kullanılmasına ve farklı sı-

nıflandırmalar yapılmış olmasına rağmen, genelde koruma tedbirlerine ait özellik-

ler, geçicilik, vasıta olma ve hükümden önce temel bir hakkı sınırlama; koşullar 

ise, yasa ile düzenlenme mecburiyeti, gecikmesinde sakınca bulunması, ölçülülük 

ve haklı görünüş118 olarak kabul edilmektedir. 

Gecikmede tehlike, zamanında tedbire başvurulmadığı ve gecikildiği takdirde 

artık tedbire başvurmanın bir faydasının olmadığı anlamına gelir.119 Ceza muha-

kemesi işlemlerinin hepsine ait bir özellik olan vasıta olma, koruma tedbirlerinin 

başlıbaşına bir anlamının olmadığını, tedbirin amacının delil elde etme veya yar-

gılama sonunda verilecek hükmün yerine getirilmesini sağlamak olduğunu ifade 

                                                                          
117 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. 4. Bl., VI.  
118 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, koruma tedbirlerinin özellikleri olarak vasıta olma ve geçici oluş; 

koruma tedbirlerinin önşartları olarak da gecikmede tehlike bulunması, haklı görünüş ve oranlı-
lık ilkelerini kabul etmektedirler. (KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU s. 734 vd. Ayrıca bkz. 
CENTEL, Tutuklama, s.8-9; ÖZBEK, CMK İzmir Şerhi, s. 311-312) Koruma tedbirleri yerine 
yargılama önlemleri terimini benimseyen Yurtcan da, esas itibariyle benzer şekilde bir ayırıma 
gitmiştir. (YURTCAN, Ceza, 314 vd) Öztürk/Erdem ise, koruma tedbirlerinin özellikleri ve ko-
şulları ayırımını yapmayarak doktrinde genel olarak koruma tedbirlerinin koşulları olan yasayla 
düzenlenme mecburiyeti, ölçülülük ilkesi, belli bir yoğunlukta şüphe bulunması (haklı görünüş) 
koşullarını da bu başlık altında incelemişlerdir. ÖZTÜRK/ERDEM, s. 528 vd.  

119 ÖZBEK/DOĞAN, CMK İzmir Şerhi, s. 523. 
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etmekte olup, konumuzun sınırları itibariyle bu özellik ve koşulların ayrıntılı ola-

rak incelenmesinde fayda görülmemiştir.  

Geçicilik, bir tedbiri haklı gösteren sebeplerin kalmaması halinde o tedbire 

son verilmesi gerektiğini ifade eder. Geçicilik özelliği, esasında koruma tedbirle-

rinin bir vasıta, bir araç olmasının bir sonucudur. Araca ihtiyaç kalmadığında o 

araçtan faydalanılmayacağından koruma tedbirine ihtiyaç kalmadığında bu tedbire 

son verilmelidir.120 Ayrıca, yalnızca tedbirin sona ermesini değil, tedbiri haklı gös-

teren sebep ve tehlikeye göre yerini daha ağır veya daha hafif bir tedbire bırakma-

sını da ifade eden121  geçicilik özelliğine denetimin koşulları başlığı altında deği-

nildiğinden ayrıca bu bölümde incelenmeyecektir.122 

Hakkında koruma tedbiri uygulanan şüpheli veya sanığın suçlu olup olmadığı, 

yargılama sonunda ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, tedbir uygulanmasının haklı olup 

olmadığı bu tedbirin uygulanması sırasında belli değildir. O nedenle tedbire başvuru-

lurken haklılık yerine en azından hakkında tedbirin uygulandığı kişinin suç işlediğine 

dair sebeplerin, diğer bir ifadeyle tedbiri haklı gösterecek nedenlerin bulunması lazım-

dır.123 Bu koşul, denetimin koşulları başlığı altındaincelendiği için ayrıca burada ince-

lenmemiştir.124 Tedbirin kanunla düzenlenmesi mecburiyeti ve ölçülülük ilkelerine 

çalışmamızın çeşitli bölümlerinde değinilmiştir. Ancak, gerek bu konuda etraflı açık-

lama yapılmaması ve gerekse de bu koşulların inceleme konumuz açısından taşıdığı 

önem dikkate alınarak aşağıda bu iki koşul hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.  

2. Tedbirin Kanunla Düzenlenme Mecburiyeti 

Koruma tedbirleri, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayan tedbirlerdir. 

İnceleme konumuz olan telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi, 

Anayasanın 20 ve 22. maddelerinde düzenlenen haberleşme hürriyeti ve özel haya-

tın gizliliğini ihlal eder. Anayasamızın 13. maddesine göre, temel hak ve hürriyet-

ler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen 

sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Türkiye tarafından imzalanıp 

                                                                          
120 YURTCAN, Ceza, s. 296. 
121 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 734. 
122 Bkz. 2.Bl., III, F ve G. 
123 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU,s.736; YURTCAN, Ceza,s.315-316. 

TOSUN, Suç Muhakemesi, s. 824. 
124  2.Bl., II, E. 
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TBMM tarafından onaylanmakla bir iç hukuk hükmü haline gelen Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesinin 8. maddesine göre haberleşme hürriyeti ve özel hayatın gizli-

liğine müdahale teşkil eden denetimin yasayla düzenlenmesi gereklidir. 

Gerçekten, AİHS’nin 8/1. maddesinde, “Herkes(in) özel ve aile hayatına, ko-

nutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına” sahip olduğu belirtildikten 

sonra, aynı maddenin 2. fıkrasında, “bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesi-

nin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, 

dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın 

veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplum-

da, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabi-

lir” denilmektedir. O nedenle, AİHS 8. maddesi ve Anayasanın 20/2 ve 22/2. 

maddeleri uyarınca, gerek özel hayatın gizliliği, gerekse de onun bir parçası olan 

iletişimin gizliliğini sınırlayan telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin dene-

timinin yasayla düzenlenmesi lazımdır.  

Yakın zamana kadar ülkemizde telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin de-

netimi konusunda bir yasal düzenleme olmamasına rağmen bu tedbir uygulanmıştır. 

Kolluk kuvvetleri ilgili yasalarca (2559/ Ek. 7/1, 2803/7 md) kendilerine verilen su-

çun önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması görevi çerçevesinde bu tedbire önleme 

amaçlı olarak başvurmuşlardır. Koruma tedbiri olarak ise 1412 sayılı CMUK’un 91. 

maddesinde yer alan, “sanığa gönderilen mektuplar ve sair mersule ve telgrafların 

posta ve telgrafhanelerde zaptı caizdir” şeklindeki hüküm kıyas yoluyla uygulanarak 

telefon ve benzeri araçlarla yapılan haberleşmeler denetlenmiştir.125 30.7.1999 tari-

hinde kabul edilen 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu ile 

yasal zemine kavuşmuştur. Ancak, 4422 sayılı kanuna göre yapılan denetim bu kanu-

nun 1. maddesinde yazılı suçlarla sınırlı idi. Koruma tedbiri olarak telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetimi 5271 sayılı CMK ile etraflı bir şekilde düzenlen-

miş ve yasal bir zemine kavuşturulmuştur. Böylece, telekomünikasyon yoluyla yapı-

lan iletişimi bakımından Anayasamızın 13, 20 ve 22. maddeleri ile AİHS’nin 8. mad-

desinde yer alan kanunla düzenlenme koşulu yerine getirilmiş bulunmaktadır.  
                                                                          
125 KAYMAZ, Seydi; “Mevcut Yasal düzenleme karşısında Telefon ile Yapılan Haberleşmenin 

Denetlenmesi”, İBD, C.70, S.1-12, 1996,s. 797 vd. 
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Ancak, gerek Anayasamızın 13 ve gerekse de AİHS’nin 8. maddesine göre, ha-

berleşme hürriyeti ve özel hayatın gizliliğinin ihlali niteliğindeki telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesinin bizatihi kanun ile düzenlenmesi yeterli 

değildir. Ayrıca, tedbir ile haberleşme hürriyetine ve özel hayatın gizliliğine getirilen 

sınırlamaların Anayasanın özüne, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçü-

lülük ilkesine uygun olması lazımdır.126 AİHM’e göre, tedbirin yasayla öngörülmesi 

koşulu, yalnızca ulusal yasaya uygun davranılmasını değil; aynı zamanda sözkonusu 

yasanın hukuk devleti ilkesine uygun olmasını gerektirir.127  Yine, Avrupa İnsan Hak-

ları Mahkemesinin birçok kararında belirtildiği üzere, yapılan müdahalenin “kanuna 

uygun” olabilmesi için kanunun yeterince açık olması, öngörülebilir olması ve keyfi 

müdahalelere karşı koruyucu önlemler içermesi lazımdır.128 

AİHM’e göre, vatandaşların davranışlarını düzenlemelerine olanak vermek 

için yeterli açıklıkta düzenlenmemiş bir norm yasa olarak kabul edilemez. Vatan-

daşlar belirli bir eylemin gerektirdiği sonuçları durumun makul saydığı ölçüde ve 

eğer gerekiyorsa uygun bir danışmayla önceden görebilmelidir.129 Bununla birlik-

te, AİHM, kesinliğin çok katı yorumlanmaması gerektiği görüşündedir. AİHM’e 

göre, takdir yetkisi veren bir kanunun sözkonusu takdirin içeriğini belirtmesi ge-

reklidir; ancak kanun çerçevesinin belirlenmesinde mutlak kesinliğe ulaşmak im-

kânsızdır ve kesinliğe ulaşma çabasının olası sonuçları aşırı katılık olabilir. O ne-

denle, yasalar değişen şartların hızına ayak uydurabilmelidir.130 AİHM’e göre, 

“kanun” kelimesi yalnızca yazılı değil, yazılı olmayan kanunları da içerir.131  

                                                                          
126 Bu koşullar daha sonra (1.Bl., IV, B) “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Gizliliğinin 

Sınırlanması” başlığı altında incelenecektir.  
127 Khan/Birleşik Krallık,pg.26.http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm 

&action=html&highlight=khan&sessionid=11936791&skin=hudoc-en (Erişim.25.3.2007) Aynı zaman-
da bkz. TEZCAN, Durmuş / ERDEM, Mustafa Ruhan / SANCAKDAR, Oğuz, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ve Uygulaması, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayını, Ankara 2004, s. 240.  

128 Khan/Birleşik Krallık, pg.26;http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm& 
action=html&highlight=khan&sessionid=11936791&skin=hudoc-en.(Erişim.25.3.2007). 
Malone/Birleşik Krallık, pg.67. DOĞRU, Osman, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları, 
C.1, (İHAMİ) İstanbul 2004, s.768; Klass ve Diğerleri/Almanya, pg.64-65. DOĞRU, C.1, s.264. 

129 Silver ve Diğerleri/Birleşik Krallık, pg.88. DOĞRU, C.1, s. 586. Aynı yönde bkz Sunday 
Times/Birleşik Krallık, pg. 47-49. DOĞRU, C.1, s.295.  

130 Sunday Times/Birleşik Krallık, paragraf-47-49. DOĞRU, C.1, s.295. Calogero Diana/İtalya 
davası, pg.32, DUTERTRE, Gilles, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar, 
Avrupa Konseyi Yayını, Nisan 2005, s.336. 

131 CalogeroDiana/İtalyadavası, pg.32, http://www.coe.int/t/e/human_rights/awareness 
/7._special_projects /key_ case_law_extracts_turkish.pdf (Erişim tarihi: 25.3.2007) Sunday 
Times/Birleşik Krallık, pg. 47-49. DOĞRU, C.1, s. 295.  
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Malone davasında AİHM, idareye verilen iletişimin denetlenmesine ilişkin 

takdir yetkisinin kullanma yöntemi ve kapsamı konusunda ilgili yasada bir hüküm 

bulunmaması nedeniyle iletişimin gizliliğine yapılan müdahalenin AİHS’nin 8. 

maddesi uyarınca “kanuna” göre yapılan bir müdahale olmadığına ve AİHS’nin 

8/2. maddesine aykırı olduğuna hükmetmiştir.132  

Öngörülebilirlikten, ilgili kanunun ulaşılabilir olması, vatandaşların gerekirse 

uygun tavsiyeler aldıktan sonra mevcut koşullar altında belirli bir hareketin ne tür 

sonuçlara yol açacağını makul bir surette tahmin etmelerini mümkün kılacak dü-

zeyde açıkça ifade edilmesi anlaşılmalıdır. Buna göre, denetime izin veren bir 

kanun, denetimin yöntemi ve kapsamını belirleyen ve kişileri keyfi müdahaleler-

den koruyacak düzeyde açık hükümler kaşımakta ise sözkonusu kanun AİHS’nin 

8. maddesine aykırı olmayacaktır.133 Belirtelim ki öngörülebilirlik, kişilerin haber-

leşmelerine ne zaman müdahale edileceğini tahmin edip davranışlarını ona göre 

ayarlamaları anlamına gelmez.134  

Denetime imkân tanıyan bir kanunun AİHS’nin 8. maddesinde yazılı “kanuna 

uygun” olma koşulunu yerine getirmiş sayılabilmesi için, sözkonusu kanunun vatan-

daşları keyfi müdahalelere karşı koruması, bireylerin haklarına yapılan müdahaleler 

bakımından bir denetim mekanizması öngörmesi ve bireylere müdahalenin kötüye 

kullanılmasına karşı etkili hukuk yollarına başvuru olanağı tanıması gerekir. 5271 

sayılı CMK’da yer alan telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine 

ilişkin düzenlemeler, açıklık ve öngörülebilirlik koşullarını karşılar niteliktedir. An-

cak, CMK’da tedbirin kötüye kullanılmasına karşı bir denetim mekanizması öngö-

rülmemiştir. CMK’nın 137/4. maddesinde ilgiliye sonradan bilgi verileceği belirtilmiş 

ise de bu aşamada ancak tedbirin hukuka aykırı olduğunun tespiti sözkonusu olabi-

lir.135 Bu yönüyle koruma tedbiri olarak telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

denetlenmesine ilişkin hükümler AİHS’nin 8/2. maddesine uygun değildir.  

                                                                          
132 Malone/Almanya, pg.87, DOĞRU, C.1, s.773 . 
133 KILKELLY,  s. 26; Silver ve Diğerleri/Birleşik Krallık, pg.88, DOĞRU, C.1, s. 586. 
134 KILKELLY, s.27. 
135 ERDEM, M.Ruhan, “5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Telekomünikasyon Yoluyla 

Yapılan İletişimin Denetlenmesi”, Hukuki Perspektifler Dergisi, S.3, Nisan 2005, s.106. 
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3. Ölçülülük (oranlılık) İlkesi  

Ölçülülük ilkesi, bir ceza yargılaması işleminin yapılmasıyla elde edilmesi 

beklenen yarar ile verilmesi ihtimal dahilinde olan zarar arasında makul bir oranın 

bulunmasını, oransızlık halinde işlemin yapılmamasını ifade eder.136 Koruma ted-

birleri ve inceleme konumuz olan telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

denetimi bakımından ölçülülük ilkesine uyulup uyulmadığının iki aşamada tespit 

edilmesi gerekir. Önce, tedbire ilişkin yasal düzenlemelerin Anayasada ve 

AİHS’nde yer alan ölçülülük ilkesine uygun olup olmadığının belirlenmesi lazım-

dır. Ölçülülük ilkesinin gereği olarak haberleşme hürriyetine ve özel hayatın 

gizliliğine müdahale teşkil eden bu tedbire her suç bakımından değil, ancak ya-

sada katalog137 şeklinde sayılan bazı önemli suçlar bakımından başvurulması 

kabul edilmiştir. Belirtelim ki CMK’nın 135. maddesinde katalog kapsamına alı-

nan bazı suçlar bakımından ölçülülük ilkesine uyulduğunu söylemek mümkün 

değildir.138 İkinci aşama ise tedbirin somut olayda ölçülü bir şekilde uygulanıp 

uygulanmadığının belirlenmesidir. Ölçülülük ilkesine uyulup uyulmadığına dair 

tartışmalar da daha ziyade kanunda yazılı koruma tedbirlerinin somut olaylarda 

uygulanması aşamasında gündeme gelmektedir.  

Diğer koruma tedbirlerinde olduğu gibi telekomünikasyon yoluyla yapılan ile-

tişimin denetimi tedbiri, henüz suçlu olup olmadığı belli olmayan kişilerin temel 

hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bir tedbirdir. O nedenle, ceza muhakemesinin 

sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için başvurulacak koruma tedbirinin ulaşılmak 

istenen amacı gerçekleştirmek için uygun olması, diğer bir ifadeyle elverişli ve 

gerekli olması, kişilerin haklarını en az ihlal eden bir tedbir olması lazımdır. Ölçü-

lülük ilkesi, aracın amaçtan daha değerli olmaması yanında daha hafif bir tedbir 

ile amaca ulaşılması mümkün olan hallerde kişilerin temel hak ve hürriyetlerini 

                                                                          
136 TOROSLU/FEYZİOĞLU,s.215; GÖKÇEN, s. 34; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 531; 

KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 737; ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s.63. Ölçülülük 
ilkesi hakkında geniş bilgi için bkz. METİN, Yüksel, Ölçülülük İlkesi, Ankara 2002, s.19 vd.  

137 Kanunumuzun da benimsediği bu sistemde, iletişimin denetimi kanunda tek tek gösterilen 
suçlar bakımından mümkün olup, bu suçlardan oluşan listeye de suç katalogu denmektedir. 
MAHMUTOĞLU, Fatih S, “Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi”, Polise Görev, 
Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamaları Eğitim Projesi (Muyep) Tebliğleri-II, 23-28 
Ekim 2007, Antalya/Alanya, Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayını, Anka-
ra 2008, s.407; GÖKÇEN, s. 189. 

138 Bu konuda bkz. 2.Bl., II, B,4.  
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daha ağır şekilde ihlal eden tedbire başvurulmamasını da gerektirir.139 Buna ikin-

cillik ilkesi de denilmektedir.140 Yukarıda verilen tanımdan da anlaşılacağı üzere, 

ölçülülük ilkesinin elverişlilik, gereklilik ve dar anlamda ölçülülük (oranlılık) ol-

mak üzere üç alt ilkesi mevcut olup, amaca ulaşmak için daha hafif bir tedbirin 

kullanılması gereği, esasında ölçülülüğün alt ilkelerinden gereklilik ilkesinin bir 

sonucudur.141 Buna göre, bireylerin temel hak ve özgürlüklerine daha az sınırlama 

getiren bir tedbirle amacı gerçekleştirmek mümkün ise telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulması ölçülülük ilkesine aykırı 

olacaktır.142 AİHM göre de, gereklilik kavramı, müdahalenin acil bir sosyal ihtiya-

ca cevap verdiğini ve özellikle ulaşılmaya çalışılan meşru amaçla orantısal oldu-

ğunu ima etmektedir.143 

Elverişlilikten, uygulanan tedbir ile istenilen neticeye ulaşılması veya bu 

amaca yaklaşılması, diğer bir ifadeyle tedbirin ulaşılmak istenen amaç için uygun 

olması anlaşılmalıdır.144 

Ölçülülük ilkesi, bir ceza muhakemesi işleminin yapılmasıyla ulaşılması 

amaçlanan menfaat ve ortaya çıkması muhtemel zarar ve zararın ortaya çıkması 

ihtimalinin yüksekliği arasında bir oranın, bir ölçünün bulunmasını, ölçüsüzlük 

halinde bu işlemin yapılmamasını ifade eder.145 Buna dar anlamda ölçülülük (oran-

lılık) de denilmektedir.146 Dar anlamda ölçülülük (oranlılık) ilkesi, hak ve hürriyet-

lerden kısıntı olarak ödenen bedel ile bir yandan korkulan zararın ağırlığı, bir 

yandan da zarar ihtimalinin kuvveti arasında ihtiyacın gerektirdiği ölçüde ikili bir 

                                                                          
139 ÖZBEK, Veli Özer, Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbiri Olarak Arama, Ankara 

1999, s. 33; ERDEM/ÖZTÜRK, s. 531; TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 215; 
KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.737. 

140 İkincillik ilkesi hakkında geniş bilgi için bkz. 2.Bl., II,F. 
141  Alman Anayasa Mahkemesi, amacın kısmen gerçekleşmesi halinde de tedbirin elverişli oldu-

ğunu kabul etmektedir. Bkz. METİN, s.27. 
142 METİN, s. 30. 
143 KILKELLY, s. 33; TÜRMEN, Rıza, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Temel Hak ve 

Özgürlüklerin Kapsamı ve Sınırlamaları”, YD, S.1-2, 2002, s.201. Ayrıca bkz. Olsson/İsveç, 
pg.67. DOĞRU, C.2, s. 482. AİHM’e göre, “gerekli” kavramı, “vazgeçilmez” ile eşanlamlı değil-
dir; “kabul edilebilir”, “normal”, “yararlı”, “makul” veya “arzu edilen” kadar esnekliğe de sahip 
bulunmamaktadır. Handyside/Birleşik Krallık, pg.48. DOĞRU, C.1, s. 173; KILKELLY, s. 32.  

144 METİN, s. 26-27. 
145 ÖZBEK, Arama, s. 33; ERDEM/ÖZTÜRK, s. 531; KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 738. 
146 METİN, s.36. 
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dengenin bulunması olarak da tanımlanmıştır.147 Buna göre, tedbirin uygulanma-

ması halinde ortaya çıkması muhtemel zararın ağırlığı ve zararın ortaya çıkma 

ihtimalinin derecesine göre tedbirinin ağırlığı da artabilecektir. Tersine ifade et-

mek gerekirse, temel hak ve özgürlüklere müdahale teşkil eden tedbir ne kadar 

kapsamlı ve şiddetli olursa onu haklı çıkarmak için gereken nedenler de o kadar 

güçlü olmalıdır.148 

Ölçülülük ilkesi, yalnızca tedbire karar verildiği aşamada değil, muhakemenin 

ilerleyen aşamalarında da gözetilmelidir. O nedenle, muhtemel zararın ağırlığı ve 

gerçekleşme ihtimalinin değişmesi halinde veya delillerde meydana gelen değişik-

liğe göre telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbiri yerini 

başka koruma tedbirlerine bırakabileceği gibi, tersi de sözkonusu olabilir. 

III. DENETİMİN BAZI TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLİŞKİSİ  

A. GENEL OLARAK 

Bireyler arasındaki özel iletişimin gizliliği Anayasamız ile doğrudan güvence 

altına alınmıştır. Anayasamızın 22/1. maddesinde herkesin haberleşme hürriyetine 

sahip olduğu belirtildikten sonra, haberleşmenin gizliliği esastır, denilmektedir. 

İletişim özgürlüğü149 ve gizliliğinin güvence altına alındığı Anayasamızın 22. 

maddesi, “özel hayatın gizliliği ve korunması” başlığını taşıyan Anayasanın be-

şinci bölümünde düzenlenmiştir. Böylece iletişim özgürlüğü ve gizliliği özel ha-

yatın gizliliği kapsamında değerlendirilmiştir. Özel hayatın gizliliğinin genellikle 

                                                                          
147 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 738.Yazarlara göre, koruma tedbirlerinde amaç, yakın 

tehlikenin doğurabileceği zarar ihtimalinden, yani riskten muhakemeyi korumak; araç ise ko-
ruma tedbiri ve dolayısıyla hak ve hürriyetlerde yapılmak zorunda kalınan kısıtlamalardır ki bu 
da önleme tedbiri olan sigortadaki prime; diğer bir ifadeyle risk karşılığı ödenen bedele benze-
tilebilir. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 737. 

148 KILKELLY, s.33.  
149 UZELTÜRK, Sultan, 1982 Anayasası ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Göre Özel Haya-

tın Gizliliği Hakkı, İstanbul 2004, s. 60-61. Anayasamızın bir çok maddelerinde hak ve özgürlük 
kelimeleri birlikte veya aynı anlamda kullanılmıştır. Ancak, her iki kelime yakın anlamlara sahip 
bulunsalar da aralarında bazı farklar mevcuttur. Hak, hukukun kişiye tanımış olduğu bir şey is-
teyebilme yetkisi, diğer bir ifadeyle hukuk tarafından korunan veyahut korunması gereken çı-
karıdır. Yaşama hakkı, iletişimin gizliliğine saygı gösterilmesini isteme hakkı gibi. Özgürlük ise, 
kişinin yasaklanmayan bir alanda, herhangi bir baskı altında kalmadan kendi iradesi doğrultu-
sunda hareket edebilmesidir. Düşünce özgürlüğü ve iletişim özgürlüğü gibi. ALİEFENDİOĞLU, 
Yılmaz, “1982 Anayasa Değişikliklerinin Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Getirdiği 
Yeni Boyut, Anayasa Mahkemesinin 140. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempoz-
yumda Sunulan Bildiri”, (22-26 Nisan 2002) Anayasa Yargısı Dergisi, C.19, Ankara 2002, 
s.145; YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, 1982 Anayasasına Göre, Türk Anayasa Hukuku, Yapı Kredi 
Yayını, 3. Baskı, 2002, s. 131. 
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kişinin üstünün, özel belge ve eşyalarının aranmaması ve bunlara elkonulmaması, 

konutuna girilmemesi ve özel haberleşmesinin gizliliğine dokunulmaması unsur-

larını kapsadığı kabul edilmektedir. Anayasamızda Özel Hayatın Gizliliği ve Ko-

runması başlığı altında düzenlenen 20. maddenin 1. fıkrasında herkesin özel haya-

tına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu ve özel 

hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı; 2. fıkrada ise kural olarak 

kimsenin üstünün, özel kâğıtlarının ve eşyasının aranamayacağı ve bunlara el ko-

nulamayacağı belirtilmiştir. 21. maddede konut dokunulmazlığı, 22. maddede de 

iletişim özgürlüğü ve gizliliği düzenlenmiştir. Böylece Anayasamızda özel haya-

tın gizliliği ve korunması başlığı altında AİHS’nin 8. maddesinde de koruma altı-

na alınan kişilerin özel hayatı, aile hayatı, konut dokunulmazlığı ve iletişimin öz-

gürlüğü ve gizliliği güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla, bu haklar, hem özel 

hayatın gizliliği kapsamında yer alıp özel hayatın dokunulmaz alanını oluşturmak-

ta, hem de bağımsız birer hak teşkil etmektedirler. Telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişim özgürlüğü ve gizliliği Anayasamızın 22. maddesinin koruması 

altında olup, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin gizliliğine müdahale 

edilmesi de iletişim özgürlüğü ve gizliliği ilkesini ihlal edeceği gibi özel hayatın 

gizliliği ilkesini de ihlal edecektir. Anayasamızın 22. maddesinin sağlamış olduğu 

bu koruma ile özel hayatın gizliliği mekân itibariyle genişlemiş bulunmaktadır.150 

 Kamuya açık alanlardaki sözlerimizin ve davranışlarımızın gizliliği 

sözkonusu olmadığı gibi telekomünikasyon araçlarının hepsiyle yapılan iletişim 

de gizli değildir. Örneğin, radyo ve televizyon gibi telekomünikasyon araçlarıyla 

yapılıp çok sayıda kişinin dinleme ve izleme imkânına sahip olduğu yayınların 

gizliliğinden radyo ve televizyonda söylenen sözlerin dinlenmesi ve kayıt edilme-

si halinde de özel hayatın gizliliğinin ihlalinden söz edilemez. Çünkü bu tür kitle 

iletişim araçlarıyla yapılan iletişim hayatımızın genel yanını oluşturmaktadır ve 

gizli değildir. Esasında bu tür kitle iletişim araçlarıyla yayınların mümkün oldu-

ğunca çok sayıda kişinin bilgisine sunulması amaçlanır. Gizli olan, kanundaki 

şekil ve koşullara uygun olarak denetimi sözkonusu olan iletişim; özel hayatımıza 

                                                                          
150 ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 126; ERDEM/ÖZBEK, s. 260.  



 

71

ilişkin olan iletişimdir. O nedenle, özel hayat ve özel hayatın gizliliği hakkı ile 

iletişimin gizliliği hakkı kavramlarının açıklanması ve bu kavramların kapsamının 

belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

B. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ HAKKI  

Her demokratik hukuk devletinde kişilere maddi ve manevi varlıklarını iste-

dikleri gibi geliştirip şekillendirebilecekleri özgür bir hayat alanı tanınır. Özel 

hayatın gizliliğinin kabul edilmesinin amacı, kişinin düşünsel sağlığı ve saygınlı-

ğını korumak, insan kişiliğinin özgürce gelişmesine imkân tanımak, ona kendisi 

ile yakınlarıyla baş başa kalabileceği özel ve özerk bir dünya sağlamaktır. Sırları-

nın başkaları tarafından öğrenildiğini, özel hayatının başkaları tarafından izlendi-

ğini düşünen kişi, toplum karşısında kendisi çıplak kalmış, ayıplama konusu ol-

muş ve özel hayatının gizliliklerini öğrenenler karşısında oyuncak haline gelmiş 

hisseder. Bu durumdaki kişilerin ciddi psikolojik sorunlar yaşaması kaçınılmaz-

dır.151 Gerçekten, özel hayatlarının başka kişiler veya kamu görevlileri tarafından 

izlendiğini, ailesi ve arkadaşlarıyla yaptığı konuşmaların başkaları tarafından din-

lendiğini düşünen insanlardan oluşan bir toplum, ürkek ve korkak insanlardan 

oluşan bir topluma dönüşebilir.152 Kişilerin kendilerini güvende hissetmeleri ve 

diğer insanlarla sağlıklı ilişki kurabilmeleri ve kişiliklerini geliştirebilmeleri için, 

kişilerin özel hayatının gizliliği diğer kişilere ve özellikle de devlet gücüne karşı 

koruma altına alınmıştır.153 

Özel hayatın gizliliğinin korunması büyük önem taşımakla beraber, özel hayat 

ve özel hayatın gizliliği kavramlarının tanımını yapmak ve bu kavramların kap-

samını belirlemek oldukça güçtür. Çünkü AİHM’nin bir kararında da belirtildiği 

                                                                          
151 ÖZBUDUN, Ergun, Anayasa Hukuku Bakımından Özel Haberleşmenin Gizliliği, AÜHFD, 50. 

Yıl Armağanı, C.1, Ankara 1977, s. 266-268.Özel hayatın gizliliğinin amacı, insan kişiliğinin 
serbestçe gelişmesine imkân sağlamak üzere ona kendisi ve yakınları ile baş başa kalabilece-
ği özel bir dünya, özerk bir alan sağlamaktır. ÖZBUDUN, Özel Haberleşmenin Gizliliği, s. 266-
268.  

152 İMRE, Zahit, “Şahsiyet Haklarından Şahsın Özel Hayatının ve Gizliliklerinin Korunmasına 
İlişkin Meseleler”, İHFM, C.39, S.1-4, 1974, s. 150.  

153 18. Yüzyılda yaşamış olan İngiliz Parlamenter William Pitt’in; “yoksul bir adam kulübesinde 
kraliyetin tüm gücüne meydana okuyabilir. Onun evi sağlam olmayabilir, çatısı sallanabilir, 
içinde rüzgar veya fırtına esebilir. Fakat, bütün kudretine rağmen İngiltere’nin kralı bu kulübe-
nin eşiğinden geçmeye cesaret edemez” şeklindeki sözleri, özel hayatın gizliliğinin geçmişte 
de ne kadar önemli bir hak olduğunu göstermesi bakımından ilginçtir. Prıvacy And Human 
Rıghts, An International Survey of Privacy Laws and Practice. http://www.gilc.org 
/privacy/survey/intro.html (Erişim tarihi: 08.05.2008). 
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üzere özel hayat bütün unsurlarıyla tanımlanamayacak kadar geniş bir kavram-

dır.154 Özel hayat ve özel hayatın gizliliğine ilişkin yapılacak tanım, sosyal geliş-

meler ve teknolojik ilerlemeler karşısında yetersiz hale gelebilir. Teknolojik ge-

lişmeler ve sosyal ilişkilerdeki değişimlere paralel olarak kişinin duygusal alanın-

daki gelişmeler de özel hayat kavramına yeni anlamlar yüklemektedir.155 Bu ba-

kımdan özel hayatın kesin bir tanımını yapmak ve sınırlarını çizmek mümkün 

değildir. Anayasamızda ve özel hayatın gizliliğinin korunma altına alındığı yasa-

larımızda da bu kavramların tanımının yapılmasından kaçınılmış, özel hayatın 

kapsamına ilişkin düzenlemeler yapılmakla yetinilmiştir. Anayasamızda, özel 

hayatın gizliliği ve korunması başlığı altında özel hayata ve aile hayatına saygı, 

(AY 20 md) konut dokunulmazlığı (AY 21 md) ve haberleşme özgürlüğü ve gizli-

liği düzenlenmiş (AY 22 md) ve bu unsurlar özel hayatın gizliliği kavramı kapsa-

mında kabul edilmiştir.156 Benzer bir düzenleme AİHS’nin 8. maddesinde de bu-

lunmaktadır. Ancak, özel hayatın kapsamı bununla sınırlı olmayıp, düzenlemenin 

amacı belirtilen unsurların özel hayat kavramına dahil olduğu hususunda olası 

tereddütleri gidermektir. Kesin ve mutlak sınırlarla olmasa da özel hayat ve özel 

hayatın gizliliği kavramlarının ortaya konulması ve kapsamının belirlenmesi ihti-

yacı vardır. İşte bu ihtiyacın ürünü olarak doktrinde ve mahkeme kararlarında özel 

hayatın gizliliğinin tanımının yapılmasına ve kapsamının belirlenmesine çalışıl-

mıştır. 

 Öncelikle belirtelim ki özel hayatın gizliliği ile mahremiyet kavramları aynı 

anlamı ifade etmek üzere birbirlerinin yerine kullanılmakta ise de, özel hayatın 

gizliliği mahremiyet kavramından157 daha geniştir. Kelime anlamı, gizli olma du-

                                                                          
154 KILKELLY, s.9; Costell Roberts/Birleşik Krallık, pg.36. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197 

/view.asp?item= 1&portal= hbkm&action=html&highlight=costello-roberts&sessionid 
=11956046&skin =hudoc-en (Erişim tarihi: 04.05.2007) 

155 UZELTÜRK, s.3. 
156 Anayasamızın birinci kitabının beşinci bölümünde özel hayatın gizliliği ve korunması başlığı 

altında özel hayata ve aile hayatına saygı, (20. md) konut dokunulmazlığı (21. md) ve haber-
leşme özgürlüğü ve gizliliği (22. md) düzenlenmiş ve bu unsurlar özel hayatın gizliliği kavramı 
kapsamında kabul edilmiş ve korunmuştur. Özel hayatın gizliliği ve korunmasından söz edildi-
ğinde bu unsurların hepsi anlaşılmalıdır.  

157 Mahremiyet ve mahremiyet hakkı konusunda geniş bilgi için bkz. İNCEOĞLU, Sibel, “ABD 
Anayasa Hukukunda Mahremiyet Hakkı”, İnsan Hakları Yıllığı, C.19-20, 1997-1998, s.173-186; 
WARREN, Samuel D / BRANDEIS, Louis D., “Mahremiyet Hakkı”, (Çev. Gülay Arslan), Özel 
Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi, No.7, Prof Dr. Hans 
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rumu, gizlilik olan mahremiyet,158 özel hayatın yalnızca bir yönünü ifade eder. 

Özel hayatın gizliliği ise, kişinin yalnızca mahrem olan alanını değil, aynı zaman-

da mahrem olmayan kamuya açık alanını da korumaktadır. Bu bakımdan özel 

hayatın gizliliği kavramı, mahremiyet kavramına göre daha geniştir.159  

Karşılaştırmalı hukukta özel hayatın gizliliğini ifade etmek üzere kullanılan 

“Privacy” kelimesi, Türkçe’ye “mahremiyet” olarak çevrilmekte160 ve “Privacy”e 

verilen anlam da “mahremiyet” kelimesine yüklenmeye çalışılmaktadır. Ancak, 

bu kelimenin Türkçe’ye özel hayatın gizliliği şeklinde çevrilmesi daha uygun 

olur.161 “Privacy” kelime olarak da Türkçe’deki “mahremiyet” kelimesinden daha 

geniş bir anlamda kullanılmaktadır162  . 

                                                                                                                                                                                                          
Joachim Hirch’e Armağan, Ankara 2007, s.19-42. HADLEY, Herbert Spencer, Mahremiyet Hakkı, 
(Çev: Ali Emrah Bozbayındır), Özel Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza 
Hukuku Serisi, No.7, Prof Dr. Hans Joachim Hirch’e Armağan, Ankara 2007, s. 45-58. 

158 Türkçe Sözlük, TDK, C. II, s. 979. Mahrem; gizli olan, herkese söylenmeyen, herkesce bilin-
memesi icap eden; mahremiyet ise; mahremlik, mahrem olma hali olarak tanımlanmıştır. 
DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 15.Baskı, Ankara 1998, s. 569. 

159 UZELTÜRK, s. 2-3; KILKELLY, s.9. 
160 OVACIK, Mustafa, Türkçe-İngilizce Hukuk Sözlüğü, 3. Baskı, Ankara 2000, s. 163; TANILIR, 

M.Niyazi, İnternet Suçları ve Bireysel Mahremiyet, Ankara 2002, s.39 vd. ”Right to privacy” 
kavramının Türk hukukunda özel hayatın gizliliği ve korunması olarak tanımlandığı, ancak 
Amerikan Anayasasında yer alan bu kavramın daha geniş bir içeriğe sahip olduğu belirtilmiştir. 
“Right to privacy” kavramı, toplumdan gelecek bütün baskılara karşı koyarak, kişisel ve duygu-
sal alanlarda özerkliği güvence altına almakla kendini gösteren özel bir bağımsızlık türü olarak 
da tanımlanmıştır.  Bkz. İNCEOĞLU, Sibel, “ABD Anayasa Hukukunda Mahremiyet Hakkı”, İn-
san Hakları Yıllığı, C.19-20, 1997-1998, s. 173, 175.    

161 ÖZBUDUN, Özel Haberleşmenin Gizliliği, s. 265. Westin’e göre, mahremiyet (privacy), bireyle-
rin, grupların veya kurumların kendilerine dair bilgilerin ne zaman, nasıl ve ne ölçüde diğerleri-
ne aktarılabileceğini kendilerinin belirleme hakkıdır. (WESTİN, Alain F., Privacy and Fredom, 
London 1967, s.7, aktaran, TANILIR, s.42.) Bir başka tanıma göre mahremiyet (privacy), bire-
yin kendisiyle ilgili bilginin dolaşımını kontrol yeteneğidir (MILLER, Arthur, Assault on Privacy: 
Computers, Data Banks and Dossiers, Michigan Universty Pres, Michigan 1971, s.40, aktaran, 
TANILIR, s.42) Mahremiyetin, mekansal mahremiyet, kişi mahremiyeti ve bilgi mahremiyeti 
olmak üzere üç özelliği olduğunu belirten Fischer-Hubner’e göre, mekansal mahremiyet, kişiyi 
çevreleyen yakın fiziksel alanı korumayı, kişi mahremiyeti haksız müdahalelere karşı koruma-
yı, bilgi mahremiyeti ise kişisel verilerin toplanma, saklanma, işlenme ve dağıtımının nasıl ya-
pılacağını veya yapılmayacağını kontrol etmeyi gerektirir. (FISCHER-HUBNER, S. Privacy and 
Security at Risk in the Global İnformation Society, D.Thomas, B.Loader (Eds.): Cybercrime, 
Routledge, London and New York, 2000, aktaran, TANILIR, s. 42-43) Amerikalı hâkim Louis 
Brandeis'’e göre, özel hayatın gizliliği, yalnız bırakılma hakkıdır. (WARREN/ BRANDEIS, s.19 
vd) Sevimli, “özel yaşam”, “mahremiyet” ve “privacy” kelimelerini özel yaşam karşılığı kullan-
mak suretiyle “mahremiyet”e daha geniş bir anlam vermektedir. (SEVİMLİ, K.Ahmet, İşçinin 
Özel Yaşamına Müdahalenin Sınırları, İstanbul 2006, s.20) Akdeniz ise, iletişimin mahremiyeti 
(privacy) başlığı altında yaptığı açıklamada, iletişimin ve özel hayatın gizliliği hakkının düzen-
lendiği AİHS’nin 8. maddesinin mahremiyet konusunu düzenlediğini belirterek, “mahremiyet” 
ve “privacy” kelimelerine daha geniş bir anlam yüklemiştir. AKDENİZ, Yaman, Beyaz Kitap, 
Türkiye Bilişim Vakfı, s.12.http://www.tbv.org.tr/TBV/Documents/Yayinlar/Kitaplar/ BeyazKitap. 
pdf (Erişim tarihi: 03.08.2007). 

162 Privacy, kelime olarak da Türkçe’deki mahremiyet kelimesinden daha geniş bir anlamda kulla-
nılmaktadır. Cambridge Advanced Learner's Dictionary’de privacy; kişinin kişisel hayatıyla iliş-
kili olayları ve ilişkilerini, başkalarından saklamak ve yalnız kalma hakkı olarak tanımlanmıştır. 
http://dictionary.cambridge.org/ define. asp?key=62973&dict=CALD (Erişim tarihi:12.1.2008). 
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Türk Hukukunda da genel olarak kabul edilen bir görüşe göre, kişinin başka-

larıyla olan ilişkileri gizlilik bakımından iç içe geçmiş çemberlere benzetilebilir. 

Çekirdek benlik olarak adlandırılabilecek olan en iç çemberde, kişinin kimseyle 

paylaşmadığı mutlak sırları, onun en gizli duyguları, korkuları, ümitleri ve düşün-

celeri yer alır. Kişinin hayatının gizli alanı veya özel hayatın çekirdek alanı163 ola-

rak adlandırılan bu alan, kişinin tam anlamıyla kendisiyle baş başa kalacağı ve 

onun kişiliğinin nihai sığınağıdır.164 Özel hayat alanı da denilen ikinci çember de 

kişinin ailesi yakınları ve arkadaşları gibi sıkı ilişki içinde bulunduğu sınırlı sayı-

daki kişilerle paylaştığı duygu, düşünce ve yaşam biçimi yer alır. Hukuk düzenin-

ce koruma altına alınan; özel hayat ve hayatın gizli alanıdır. Özel hayatın gizliliği 

denilince bu iki alan anlaşılmalıdır.165 Çemberin en dışında ise kişinin kamuya 

açıklamaktan çekinmediği ve başkalarının bilgi sahibi olmasının kendisinde rahat-

sızlık yaratmadığı kamuya açık alan bulunmaktadır. Böylece, esas itibariyle insan 

                                                                                                                                                                                                          

Bir başka sözlükte de bu kelime, yalnız kalabilme ve başkaları tarafından görülmeme ve din-
lenmeme, kamunun dikkat/ilgisinden bağışık olma hakkı olarak tanımlanmıştır. Longman 
Dictionary of Contemporary English, s. 1121.  

163 Alman Anayasa Mahkemesi 3.3. 2004 tarihinde vermiş olduğu bir kararda (BVerfG, BvR, 1 
(2004), 2378 (2398)) ve 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren yeni Alman CMK’nın 100b ve 100c 
maddelerinde, kişinin özel hayatının en iç çemberindeki bu alan “özel hayatın çekirdek alanı” 
olarak adlandırılmıştır. Alman Anayasa Mahkemesi Kararının İngilizce Çevirisi için, (Çev:Tony 
Weir) bkz. http://www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational/work_new/german 
/case.php?id =658 (Erişim tarihi: 7.4.2008). 

164 ÖZBUDUN, Özel Haberleşmenin Gizliliği s. 266; HELVACI, Serap, Türk ve İsviçre Hukukunda 
Kişilik Hakkını Koruyucu Davalar (MK md 24/a Fıkra I, İMK md 28/a Fıkra I), Beta Yayınevi, İs-
tanbul 2001, s.62; ARASLI, Oya, Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı ve TC Anayasasında Düzenlen-
mesi, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Ankara 1979, s. 1; ÇELEBİ, Funda, “Kişilik Haklarından Ki-
şinin Özel Yaşamının ve Gizliliklerinin İhlali ve Korunması”, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Yıl.1, S.1, Kocaeli 1997, 273 vd; UZELTÜRK, s. 3. İmre de, kişilerin hayat çevresini özel 
hayat, şahsın hayatındaki gizlilikler olarak tanımladığı mahremiyet ve umumi hayat olarak üçe 
ayırmaktadır. (İMRE, s. 149) Öztan, kişinin hayat alanını kamuya açık alan, özel alan ve gizlilik 
alanı olmak üzere üçe ayırmaktadır. (ÖZTAN, Bilge, Medeni Hukuk’un Temel Kavramları, 11. 
Bası, Ankara 2003, s. 259) Kişinin yaşam alanını ortak yaşam alanı, özel yaşam alanı ve gizli 
yaşam alanı olarak üçe ayıran Zevkliler/Acabey/Gökyayla’ya göre, gizli yaşam alanı, kişinin öteki 
tüm kişilerden uzak tuttuğu ve başkaları ile paylaşmak istemediği alandır. Ancak, gizli yaşam 
alanı hiç kimsenin bilmemesi gereken bir alan değildir. Kişi çok yakınlık duyduğu bir kimseye giz-
lerini açıklayabilir. Fakat bu durum gizli alanın gizli olmaktan çıktığı anlamına gelmez ve başkala-
rının bu alana girmesine hak vermez. Yazarlar, özel yaşam alanını ise, kişinin kendisine yakın ki-
şilerle paylaştığı ve bunlar dışındakilere gizli kalmasını istediği yaşam alanı olarak tanımlamakta-
dırlar. (ZEVKLİLER, Aydın/ACABEY, M.Beşir/GÖKYAYLA, K.Emre, Medeni Hukuk, Ankara 
1999, s.465-466) Esas itibariyle insan hayatının genel ve özel olmak üzere iki yönü olduğunu be-
lirten Öztürk, hayatın özel yönünün, biri hayatın gizli alanı, öteki özel hayat olmak üzere iki şekli-
nin bulunduğunu kabul etmektedir. Yazar’a göre; özel hayat,  akrabalar, aile ve yakın kişilerle 
olan ilişkiler teşkil ettiği halde hayatın gizli alanı, kişinin cinsel yaşamı, dini düşüncesi gibi, haya-
tın yalnızca bireyi ilgilendiren kısmı olup, özel hayat nisbi bir korumaya tabi olduğu halde, özel 
hayatın gizli alanı mutlak bir korumaya sahiptir. ÖZTÜRK, Delil Yasakları, s. 116.  

165 Bu iki alan arasındaki fark nitelik farkı değil nicelik farkıdır. SEVİMLİ, s. 9.  
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hayatının kamuya açık ve gizli olmak üzere iki yönü olduğu kabul edilmekte, in-

san hayatının gizli alanı da özel hayat ve hayatın gizli alanı olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Kişinin hayatının kesin çizgilerle birbirinden ayrılarak tanımlanma-

sı güç olduğu gibi, günümüzde kişinin sosyal faaliyetlerinin bir bölümü de özel 

hayat kapsamında değerlendirilmektedir.166 O nedenle, bu görüş eleştirilmiştir. 

Ancak, her olayın özelliğine göre bu sınırların değişebileceği göz önünde bulun-

durularak ele alındığında, özel hayat kavramının tanımlanması ve sınırlarının be-

lirlenmesinde bu görüşün yol gösterici olduğunu kabul etmek gerekir.167 

Özel hayatın gizliliği ile ilgili başka tanımlar da yapılmıştır. Özel hayatın giz-

liliği kavramının tanımına ve kapsamına ilişkin tanım ve görüşler farklı olmakla 

birlikte, bir noktada benzerliğin bulunduğu görülmektedir. O da başkalarınca öğ-

renilmesi istenmeyen kişiye ait hususlardır.168 O nedenle, özel hayatın sınırlarının 

belirlenmesinde, kişinin hayatındaki olayların ne ölçüde ve kimlere ifşa edilmesini 

istemediği önem taşımaktadır.169 

Özel hayatın tanımlanamayacak kadar geniş bir kavram olduğunu belirten 

AİHM’e göre, özel hayat kavramı, bireyin kişisel hayatını istediği gibi yaşayabi-

leceği bir iç alanla kısıtlamak ve bu alanın dışında kalan dış dünyayı bu alandan 

tamamen hariç tutmak aşırı sınırlayıcı bir yaklaşımdır. Özel hayata saygı, başka 

insanlarla ilişki kurmak ve sözkonusu ilişkileri geliştirmek hakkını da bir dereceye 

kadar içermelidir.170 Bu nedenle, bireyin başkalarıyla girdiği etkileşimlerin bir 

kısmı, kamusal bir bağlamda yapılsa bile özel hayat kapsamına girebilir.171 

                                                                          
166 SEVİMLİ, s. 9. Ayrıca, hayatın bu şekilde alanlara ayrılarak tanımlanması kişiye yeterli güven-

ce sağlamadığı için eleştirilmektedir. SEVİMLİ, s.8.  
167 SEVİMLİ, s. 8.  
168 ŞEN, Ersan, Devlet ve Kitle İletişim Araçları Karşısında Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, 

İstanbul 1996, s. 7. 
169 SEVİMLİ, s. 10.  
170 KILKELLY, s. 9. Anayasa Mahkemesine göre, “özel hayatın korunması herşeyden önce bu 

hayatın gizliliğinin korunması, başkalarının gözleri önüne serilmemesi demektir. Orada cere-
yan edenlerin yalnız kendisi veya kendisinin bilmesini istediği kimseler tarafından bilinmesini 
istemek hakkı, kişinin temel haklarından biridir… İnsanın mutluluğu için büyük önemi olan özel 
hayata saygı gösterilmesi hakkı onun kişiliği için temel bir hak olup yeteri kadar korunmadığı 
takdirde kişilerin ve dolayısıyla toplumun kendini huzurlu hissedip güven içinde yaşaması 
mümkün değildir.” (Anayasa Mahkemesi, 31.3.1987, 1986/24 E, 1987/8 K. AMKD, S.23, 1989, 
s.180.) 

171 P.G ve J.H/Birleşik Krallık.  DURTERTE, s. 286. 
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Özel Hayata Saygı Gösterilmesi Hakkı Üzerine Kuzey Ülkeleri Hukukçularının 

Kongresinde, özel hayata saygı gösterilmesi hakkı, kişi için en ufak bir dış müdaha-

le olmaksızın kendi öz varlığını serbestçe sürdürülebilmesi hakkı olarak tanımlan-

mış ve bu hakkın, kişinin üstünün aranması, konut dokunulmazlığının ihlal edilme-

si, tıbbi, psikolojik ve fiziki araştırmalar, kişiyi zor durumda düşürecek nitelikte 

yanlış veya olağan olmayan açıklamalar yapılması, haberleşmesinin denetimi, gö-

zetleyici elektronik aletler ve dinleme sistemleri kullanılması ve görüntülerinin ka-

yıt edilmesine karşı koruma sağladığı belirtilmiştir.172 Günümüzde genel olarak, 

kişinin adı,173 fotoğrafı,174 adresi, yaşı, ailevi durumu, günlük alışkanlıkları, konut ve 

aile mahremiyeti, bedeni üzerindeki mahremiyeti, tıbbi verileri,175 hastalıkları, duy-

gusal hayatı, cinsel yaşamı,176 özel haberleşmesi ve kişisel verileri177 özel hayat kap-

samında kabul edilmektedir.178   

Günümüzde özel hayatın gizliliğine yönelik en büyük tehdit, iletişim teknolojisi-

nin kendisinden gelmektedir. Gerçekten, teknolojinin gelişmesi ile kişilerin özel ha-

yatlarına müdahale edebilecek araçların üretilmesi ve bu tür araçların gün geçtikçe 

çeşitlenmesi ve çoğalması özel hayatın gizliliği bakımından büyük tehlike oluştur-

maktadır. Özellikle internet kullanıcılarının kişisel verilerine kolayca ulaşmak müm-

kündür. İletişim teknolojisi, gerek bireylere, gerekse de devlete, kişilerin bilgi ve ona-

yı bulunmadan onlara ait kişisel verilere sahip olma, depolama, işleme, denetleme ve 

kullanma imkânı sunmaktadır179. Bu durum, kişinin özel hayatını tehdit etmekte ve 

                                                                          
172 DONAY, Süheyl, (Çeviren), “Özel Hayata Saygı Gösterilmesi Hakkı Üzerine Kuzey Ülkeleri 

Hukukçularının Kongresi”, İHFM, C.39, S.1-4, 1976, s.441-442. 
173 Guillot/Fransa,pg.21-22.http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal 

=hbkm&action= html&highlight= Guillot&sessionid=11971727&skin=hudoc-en (Erişim tarihi: 
02.06.2007). KILKELLY, s. 12. 

174 Murray/Birleşik Krallık davası, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId 
=11971872&skin= hudoc-en&action=request (Erişim tarihi: 02.06.2007); KILKELLY, s. 12. 

175 Appl. No.14661/81 9 Temmuz 1991.Bkz. KILKELLY, s. 12. 
176 Dudgeon/Birleşik Krallık davası, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal 

=hbkm&action=html& highlight=dudgeon&sessionid=11972245&skin=hudoc-en (Erişim tarihi: 
02.06.2007); KILKELLY, s.10. 

177 Gaskin/Birleşik Krallık davası, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm 
&action=html&highlight=gaskin&sessionid=11972391&skin=hudoc-en (Erişimtarihi: 02.06.2007); 
KILKELLY, s. 12.  

178 KABOĞLU, İbrahim, Ö., Özgürlükler Hukuku, Afa Yayınları, İstanbul 1993, s. 165. 
179 Kişisel verilerin elde edilmesi yöntemlerinden biri de “cookie”lerdir. Cookie, web sitelerini ziya-

ret eden kullanıcıların sahip oldukları tarayıcıların (browser)sağladıkları imkân ile kullanıcının 
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kişisel verilerinin elde edilmesi, depolanması ve kullanılmasına karşı bireyin korun-

masını gerekli kılmaktadır.180 Ülkemizde bu amaçla kişisel verilerin korunmasına dair 

yasal düzenleme yapılmasına çalışılmaktadır. Kişisel verilerin ve telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin gizliliğine yönelik saldırılar ülke dışında da gelebilir. Gü-

nümüzde kısaca ECHELON sistemi ile dünyada internet üzerinde yapılan iletişim de 

dahil olmak üzere tüm uydu tabanlı iletişim denetlenmektedir.181 

Yapılan iletişimin konusu ne olursa olsun, iletişim araçlarıyla yapılan kişisel 

iletişime her türlü müdahale özel hayatın gizliliğinin ihlali kabul edilmelidir. Av-

rupa İnsan Hakları Mahkemesinde Fransa’ya karşı açılan bir davada hükümet, bir 

cinayetin planlanmasıyla ilgili görüşmelerin kaydedilmesinin özel hayat kapsamı-

na girmediğini iddia etmiştir. Ancak, komisyon bir görüşmenin kamu çıkarını 

ilgilendirmesinin görüşmenin özel olma özelliğini yitirmesine neden olmadığını 

belirtmiş, mahkeme de bu görüşü kabul etmiştir.182 Ayrıca, AİHM, amacı özel 

veya işle ilgili olsun bütün telefon görüşmelerinin dinlenmesini özel hayat kapsa-

mında kabul etmiştir.183 

Özel hayatın gizliliği, Anayasamızın kişinin hakları ve ödevleri bölümünde 

temel bir hak olarak düzenlenmiştir. Bu bölümde yer alan diğer haklar gibi özel 

hayatın gizliliği hakkı, dokunulmaz, vazgeçilmez, devredilmez bir hak ve özgür-

lüktür. Bu hak, kişiye, hem devlete hem de diğer kişilere karşı koruma sağlar. 

                                                                                                                                                                                                          
hard diskine yerleşen ve kullanıcı her internete bağlandığında hangi web sitelerini dolaştığını 
kayıt altına alan ve bu bilgileri kendisini kullanıcının hard diskine yerleştiren web sitesine ileten 
iletişim verisidir. Cookiler, web sitelerinin kişinin tercihlerine göre hazırlanması amacıyla kulla-
nılmakla birlikte hukuka ve ahlaka aykırı amaçlarla da kullanılmaktadır. Bu yöntem, bireylerin 
hard diskindeki bilgilerin ele geçirilmesi, buradaki bilgilerin öğrenilerek kişilere karşı şantaj ve 
baskı amaçlı olarak kullanılması gibi hukuka aykırı fiilerin gerçekleştirilmesinde kullanılabil-
mektedir. BECENİ, Siber Suçlar, http://hukukcu.com/modules/smartsection /item.php?itemid 
=83 (Erişim tarihi: 02.05.2007).  

180 ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 122. 
181 Bütün dünya üzerindeki uydu tabanlı iletişimi izleyen beş devletin gizli servislerinin ortaklaşa 

çalışması sonucu kurulan ECHELON, dünyanın çeşitli yerlerine konuşlandırılan antenler saye-
sinde tüm uydu tabanlı iletişimi (telefon görüşmeleri ve elektronik posta trafiği dahil olmak üze-
re) gözetlemektedir. İnternet sisteminin omurgasının Amerika’da olması nedeniyle ECHELON 
sistemi dünya internet trafiğinin çok büyük bir bölümünü kontrol etmektedir. European 
Parlıament; Report on the existence of a global system for the interception of private and 
commercial communications (ECHELON interception system) (2001/2098(INI)), 
http://www.fas.org/irp/program /process/rapport_echelon_en.pdf (Erişim tarihi:1.5.2008). 

182 A/Fransa davası, Başvuru No:14838/89;23.11.1993, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197 
/view.asp?item= 1&portal= hbkm&action=html&highlight=14838/89&sessionid= 11972692 
&skin=hudoc-en. (Erişim tarihi: 21.3.2007); KILKELLY, s. 11. 

183 Halford/Birleşik Krallık,http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action 
=html&highlight=halford&sessionid=11974904&skin=hudoc-en (Erişim tarihi: 25.2.2007); 
KILKELLY, s. 11.  
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Özel hayatın gizliliği hakkına kişiler tarafından yapılacak tecavüzler suç sayılmak 

suretiyle özel hayatın gizliliği TCK’nın 132-140. maddelerinde koruma altına 

alınmıştır. Özel hayatın gizliliği özel hukukta kişilik hakkı kapsamında değerlen-

dirilmekte ve özel hayatın gizliliğine yapılan saldırılar kişilik haklarını koruyucu 

hükümlerle korunmaktadır. Özel hayatın gizliliğine yönelik ciddi saldırılar genel-

likle devletten gelmektedir ve Anayasanın kişinin hakları ve ödevleri bölümünde 

düzenlenen diğer haklarda olduğu gibi özel hayatın gizliliğine ilişkin hükümler, 

devlet tarafından dokunulamayacak ve aşılamayacak özel alanının sınırlarını çiz-

mektedir.184 Elbette ki Anayasanın 22/2. maddesinde belirtilen sebeplerle ve ka-

nunda gösterilen usul ve esaslara uyularak bu hakka müdahale edilebilir. Ancak, 

bu temel hakka yapılacak müdahalenin sınırı da yine Anayasanın 13. maddesinde 

gösterilmiştir.  

Özel hayatın gizliliğinin kapsamının ve bu alana yapılan müdahalelerin sınırı-

nın belirlenmesinde, kişinin özel hayata saygı beklentisi içinde olup olmadığı ve 

beklentinin makul olup olmadığının da göz önünde bulundurulması gerektiği be-

lirtilmektedir.185 Gerek Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi ve gerekse de Av-

rupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında özel hayata müdahale ile ilgili sorun-

ların çözümünde “özel hayata/mahremiyete saygı beklentisi” (makul mahremiyet 

beklentisi) ölçütü kullanılmaktadır.186 Makul mahremiyet beklentisi ölçütü, kişinin 

özel hayatına saygı beklentisinin makul görülüp görülemeyeceği noktasından ha-

reketle geliştirilen bir ölçüt olup, bireyin özel hayatına müdahaleyi bekleyebilece-

ği ve buna hazırlıklı olup müdahaleye karşı tedbir alabileceği, eğer tedbir almıyor-

sa bu alanı başkaları ile paylaşmakta sakınca görmediği düşüncesine dayanmakta-

                                                                          
184 UZELTÜRK, s. 7.  
185 UZELTÜRK, s. 10. 
186 SEVİMLİ, s. 27; UZELTÜRK, s. 10. Örneğin, Amerika’da dinleme fiilinin suç teşkil edebilmesi 

için, “kişinin konuştuklarını gizli tutma iradesi ve beklentisi” (reasonable expectation of privacy) 
içinde olması ve bu beklentinin de makul olması lazımdır. Mesela, aleni bir parkta yapılan kar-
şılıklı konuşmalarda, gelen geçen insanların bunu duyabilmesi ihtimali yüksek bulunduğundan, 
makul bir kişinin gizli tutma iradesi olduğundan söz edilememekte ve dolayısıyla dinleme fiilinin 
hukuka aykırı olmadığı kabul edilmektedir. (KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 997) Makul 
mahremiyet beklentisi kavramı ve testi bakımından geniş bilgi için bkz. PENNEY, Steven, 
“Reasonable Expectations of Privacy and Novel Search Technologies: An Economic 
Approach" . Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 97, No. 2, 2007.  
http://ssrn.com/abstract=1001842 (Erişim tarihi: 2.5.2008). 
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dır. Makul mahremiyet beklentisi ölçütünün, özel hayatın gizliliğinin kapsamını 

daraltıcı bir sonuç doğurduğu ve özel hayatın gizliliği hakkını zayıflattığı ileri 

sürülerek bu ölçüt eleştirilmiştir.187 Ancak, mahremiyet beklentisi ölçütünün Ame-

rikan hukukunda ve AİHM tarafından farklı şekilde anlaşıldığı ve uygulandığı da 

ileri sürülmüştür. Bu görüşe göre, Amerikan hukukunda bu ölçüt özel hayatın 

gizliliğinin kapsamını daraltıcı şekilde yorumlanıp uygulanırken, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi tarafından özel hayatın korunmasında bir araç olarak kulla-

nılmaktadır.188  

Kanımızca, Anayasa ve yasalarda özel hayatın gizliliği kapsamında değerlen-

dirilen hallerin özel hayatın gizliliği kapsamında bulunup bulunmadığı tartışma 

konusu yapılamaz ve bu ölçütün uygulanması sözkonusu olamaz. O nedenle, kişi-

nin evine rızası haricinde girilmesi, telefon görüşmelerinin dinlenmesi, bilgisaya-

rındaki kişisel verilerin izinsiz olarak elde edilmesi, aile hayatına müdahale edil-

mesinin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğinde tereddüt edilmemelidir.  

Kuşkusuz ki, hayatın dinamik akışı içinde ve teknolojik gelişmeler karşısında 

özel hayat kavramına bir sınır çizilmesi ve özel hayat kapsamına giren hallerin tek 

tek belirlenip yasa ile açıkça koruma altına alınması imkânı yoktur; bazı hallerin 

özel hayatın gizliliği hakkını ihlal edip etmediği hususunda sorunlar ortaya çıka-

caktır. Ayrıca, teknolojik gelişmeler de mahremiyet kavramı ve mahremiyet bek-

lentisinin makul olup olmadığı hususunda değişikliklere neden olabilir.189 Anayasa 

ve yasalarda özel hayatın gizliliği kapsamında kabul edilen hallerin dışında belirli 

bir hareketin, davranışın ve durumun kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal edip 

etmediğinin belirlenmesinde, kişinin bu konuda özel hayata saygı beklentisi içinde 

olup olmadığı ve bu beklentisinin somut olayın koşulları içinde makul görülüp 

görülmediğinin belirlenmesi yoluna gidilebilir ve ülkemizde de makul mahremi-

yet beklentisi ölçütünden yararlanılabilir diye düşünmekteyiz. Ancak, bu ölçüt 

                                                                          
187 UZELTÜRK, s. 11; SEVİMLİ, s.27. 
188 SEVİMLİ, s.27, dipnot.121. 
189 ÖZDOĞAN, s.25-26.Amerikan Federal Yüksek Mahkemesinin kararına (United States v.Smith 

(1992)) konu olan bir olayda Yüksek Mahkeme, teknolojik gelişmelerle birlikte kablosuz telefonla-
rın üçüncü şahıslar tarafından dinlenmesinin zorlaştığı, o nedenle bu telefonları kullananlarda 
mahremiyet beklentisinin makul karşılanması gerektiği sonucuna varmıştır. Mahremiyet beklenti-
sinin makul bulunması, yapılan haberleşmenin Anayasanın Ek-4. maddesindeki korumadan ya-
rarlanması sonucunu doğurmaktadır. United States v.Smith (1992). ÖZDOĞAN, s.25-26. 
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kullanılırken özel hayatın gizliliğinin esas; onun sınırlanmasının ise istisna olduğu 

göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılmalıdır.190 AİHM, mahremiyet 

hakkındaki makul beklenti ölçütünü tek başına olmasa da özel hayat alanını belir-

lemede önemli bir faktör olarak kabul etmektedir.191  

 Yukarıda da belirtildiği üzere, genellikle insan hayatının genel, özel ve özel 

hayatın gizli alanı olmak üzere üç yönü olduğu; özel hayat nisbi bir korumaya 

sahip olduğu halde, hayatın çekirdek alanı da denilen gizli alanın mutlak bir ko-

rumaya sahip olduğu kabul edilmektedir.192 Buna göre, kişinin dini inancı, felsefi 

görüşü ve cinsel yaşamı her türlü araştırmadan muaf olmalıdır. Ancak, suç teşkil 

ettiği hallerde özel hayatın gizli alanına ilişkin olarak değerlendirilen hususlarda 

da araştırma yapılabilir. Örneğin, kişinin cinsel yaşamı, özel hayatının gizli alanı-

na ilişkin olup, kural olarak bu alan her türlü soruşturmanın ve bu arada teleko-

münikasyon yoluyla yapılacak iletişimin denetlenmesi tedbirinin konusunu oluş-

turmaz. Bununla birlikte, cinsel faaliyetlerin, başkalarının hak ve özgürlüklerini 

ihlal etmesi ve suç oluşturması durumunda, bu eylemler soruşturma/kovuşturma 

konusu olabilecek ve katalog kapsamında yer alması halinde bu suçlarla ilgili ola-

rak telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirine başvurulabile-

cektir. Birinci fıkra hariç, 5237 sayılı TCK’nın 102. maddesinde düzenlenen cin-

sel saldırı ve TCK’nın 103. maddesinde düzenlenen çocukların cinsel istismarı 

suçu katalog kapsamında yer almaktadır. Şüpheli veya sanığın, başkasının ırzına 

                                                                          
190 Kişilerin cinsel hayatlarının onların özel hayatları kapsamında olduğunda kuşku yoktur. Ancak, 

kişinin umuma açık bir parkta, herkesin görebileceği bir şekilde cinsel ilişkide bulunması halinde, 
başkalarının bu eylemi seyretmesinin, ilişkide bulunanların özel hayatlarının gizliliğini ihlal ettiği 
ileri sürülemez. Kişilerin parktaki ilişkileri bakımından mahremiyet içinde bulunmaları makul de-
ğildir. Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğinin tespitinde, yapılan müdahalenin ölçüsü 
de önem taşır. Örneğimizdeki olayda, parkta bulunan insanların cinsel ilişkide bulunanları sey-
retmesi özel hayatın gizliliğini ihlal etmez ise de; bu ilişkiyi kameraya kaydetmeleri için farklı bir 
değerlendirmede bulunulabilir.  
Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi, makul ve orta zekalı bir insanın özel hayatının gizliliği 
konusundaki beklentisini esas almaktadır. Katz v United States davasına konu olan olayda, 
sanık hakkındaki deliller, polisin genel kullanıma açık bir telefon kulübesine yerleştirdiği dinle-
me cihazından elde edilmişti. Yüksek Mahkeme, makul ve orta zekalı bir insanın kapısı kapa-
nabilen bir aleni telefondan yapılan konuşmaların gizli kalacağı beklentisine sahip olabileceğini 
kabul etmiştir. YENİSEY, Feridun/ALTUNÇ, Sinan, “İletişimin Denetlenmesi Hakkında”, Sulhi 
Dönmezer Armağanı, Türk Ceza Hukuku Derneği ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku-
rumu  Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayını, C.II, Ankara 2008, s. 1306.  

191 P.G ve J.H/Birleşik Krallık davası için bkz. DUTERTRE, s. 286. 
192 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 998; ÖZTÜRK, Delil Yasakları, s. 118. 
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geçmesi veya bir küçükle cinsel ilişkide bulunması sebebiyle yapılan soruşturma-

da, CMK’nın 135. maddesindeki diğer koşulların da varlığı halinde iletişimi de-

netlenebilecek ve bu şekilde elde edilen deliller soruşturma ve kovuşturmada delil 

olarak değerlendirilebilecektir. Suç teşkil eden bu eylemlerin özel hayatın gizli 

alanını ilgilendirdiği gerekçesiyle soruşturmaya ve bu arada telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetimine konu olamayacağı ileri sürülemez.  

C. İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ VE GİZLİLİĞİ HAKKI 

1. Genel Olarak  

Anayasamızda, kişinin hakları ve ödevleri bölümünde, özel hayatın gizliliği 

ve korunması başlığı altında özel hayata ve aile hayatına saygı, konut dokunul-

mazlığı, haberleşme özgürlüğü ve gizliliği düzenlenmiş ve bu unsurlar özel haya-

tın gizliliği kavramı kapsamında kabul edilmiş ve korunmuştur. Böylece, iletişim 

özgürlüğü ve gizliliği bir yandan özel hayatın gizliliği kapsamında değerlendiril-

miş, öte yandan bağımsız bir temel hak olarak düzenlenmiştir.193  

Temel bir hak olarak düzenlenen iletişim özgürlüğü ve gizliliği hakkı, bireye 

hem devletten hem de özel kişilerden gelecek saldırılara karşı koruma sağlamak-

tadır. Sözkonusu korumadan yabancılar da yararlanır.194 Ancak belirtmek gerekir 

ki, iletişimin özgürlüğü ve gizliliği mutlak bir hak olmayıp, Anayasada belirtilen 

sebep ve usullere göre sınırlanabilir. Kuşkusuz ki, bu sınırlamanın da sınırları 

mevcuttur. (AY 13 md)  

İletişimin gizliliğinin ihlal edilmesi, başka hak ve özgürlüklere müdahale nite-

liği de taşıyabilir. Gerçekten, kişiler arasındaki özel iletişimin gizliliğinin ihlal 

edilmesi hukuk devleti ilkesini (AY 2 md), kişinin maddi ve manevi varlığını ge-

liştirme hakkını (AY 17 md), düşünce özgürlüğünü (AY 25 md), hiç kimsenin 

kendisi ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya ve bu 

yolda delil göstermeye zorlanamaz, şeklindeki Anayasanın 38/5. maddesi hüküm-

lerini de ihlal eder.195 İletişimin gizliliğinin ihlal edilmesinin bireyin genel kişilik 

                                                                          
193  ŞEN, Ersan “Türk Hukukunda Telefonların Gizlice Dinlenmesi Sebebiyle Gündeme Gelen 

Hukuka Aykırılık Sorunu ve Kişi Haklarına Keyfi Müdahaleler”, Prof. Dr. Sahir Erman Armağa-
nı, İstanbul 1999, s. 724.   

194 SÖZÜER, Özel Haberleşmenin, s. 71. 
195 ÖZBUDUN, Özel Haberleşmenin Gizliliği, s. 287. 



 

 82

hakkını ihlal ettiği de ileri sürülmektedir.196 Genel kişilik hakkının, özel nitelikli 

hak ve özgürlüklerden farklı olarak bir çerçeve hak niteliği taşıdığı ve kişiye ken-

disine ait verilerin, özel hayatına ilişkin bilgilerin ve bu arada özel iletişimin kayıt 

edilmesine, depolanmasına ve kullanılmasına karşı bir koruma sağladığı kabul 

edilmektedir.197 Belirtelim ki, Anayasamızda iletişim özgürlüğü ve iletişimin gizli-

liği hakkı düzenlendiğine göre, iletişimin gizliliğinin dayanağını başka maddeler-

de arama ihtiyacı bulunmamaktadır. Çünkü aynı konu hakkında genel ve özel ni-

telikte hükümlerin birlikte bulunması halinde özel hükmün uygulanması gerekir.198 

Ancak, özel nitelikli hakkın varlığı daha genel nitelikteki hakların sağladığı ko-

rumayı gereksiz hale getirmez.199 Özel nitelikteki hakkın ihlali olarak değerlendi-

rilmeyen bir husus diğer hakları ihlal edebilir. O nedenle, iletişim özgürlüğü ve 

gizliliği hakkına saldırı teşkil etmeyen bir durum diğer hakları ihlal edebilir ve 

kişi, bu hakların sağladığı korumadan yararlanabilir.  

Belirtmek gerekir ki, Anayasanın 22. maddesinde sözü edilen haberleşme hürri-

yeti ve gizliliğinden, bireysel haberleşme hürriyeti ve gizliliği anlaşılmalıdır. İletişi-

min gizliliğinin sağladığı korumadan yararlanması gereken ve özel hayatın gizliliği 

kapsamında değerlendirilen iletişim de bireysel iletişimdir.200 İletişim özgürlüğü ve 

gizliliğine ilişkin hükümler ile bireylerin kamuya açık olmayacak şekilde çeşitli ileti-

şim araçlarıyla yaptıkları görüşmeler, düşünce açıklamaları, bilgi ve veri alışverişinin 

okunması, kaydedilmesi, dinlenmesi ve ele geçirilmesine karşı koruma sağlanmak 

istenmiştir.201 Radyo ve televizyon gibi kitle haberleşme araçlarıyla yapılan haberleş-

menin Anayasanın 22. maddesiyle ve konumuzla ilgisi yoktur. Bu gibi kitle haber-
                                                                          
196 Anayasamızda da haberleşme hürriyeti Anayasanın kişinin hakları ve ödevleri bölümünde 

düzenlenmiş ve bir kişi hakkı olarak kabul edilmiştir. Kişi Hak ve Hürriyetleri 18. Yüzyılın ferdi-
yetçi doktrinin ürünü olan “klasik hakları” anlatmak için kullanılmaktadır. Örneğin, kişi doku-
nulmazlığı, zorla çalıştırma yasağı, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı gibi temel hak 
ve hürriyetler, “kişi hakkı ve hürriyeti” veya “ferdi hak ve hürriyetler” niteliğindedir. GÖZLER, 
Kemal, Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2004, (s.146-159)’dan alın-
mıştır. (www.anayasa.gen.tr/temelhaklar.htm. 15 Mayıs 2004)  (Erişim tarihi: 21.7.2007). 

197  ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 121; ERDEM/ÖZBEK, s.259, dipnot.41. 
198 ÖZBUDUN, s. Özel Haberleşmenin Gizliliği; s. 287. 
199 ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 125. 
200 Anayasanın 22. maddesinin gerekçesinde de, “Burada sözkonusu olan haberleşme kişilerin 

kendi aralarında PTT araçları aracılığıyla serbestçe haberleşebilmesidir” denilmektedir. AKAD, 
Mehmet / DİNÇKOL, Abdullah, 1982 Anayasası Madde Gerekçeleri ve İlgili Anayasa Mahke-
mesi Kararları, İstanbul 1988, s. 107. 

201 SÖZÜER, Özel Haberleşmenin, s. 71. 
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leşme araçlarıyla yapılan haberleşme hürriyeti ve özgürlüğü Anayasanın 10. bölü-

münde Basın ve Yayımla ilgili Hükümler başlığı altında düzenlenmiştir.  

İletişimin gizliliği ilkesinin sağladığı korumadan yararlanacak olan bireysel 

veya özel iletişimden202 ne anlamak gerektiğine dair Anayasada ve yasalarımızda 

bir hüküm mevcut değildir. Ancak, her halde iletişimin gizli olmasına yönelik bir 

irade ve beklenti mevcut olmalıdır. Kişilerin bu beklentisinin makul sebeplere 

dayalı olması da lazımdır. Bunun için de kişilerin gizliliği korumaya elverişli or-

tam ve araçlarla iletişimde bulunmaları gerekir. Çok sayıda kişinin yapılan ileti-

şimi öğrenme imkânına sahip olduğu araçlarla yapılan iletişimin gizli kalmasına 

yönelik beklenti makul değildir. Esasen, kişilerin bu tür iletişim araçlarını kullan-

malarından yapılan iletişimin gizli olmadığı sonucuna ulaşılır. Bu açıklamalardan 

sonra özetlemek gerekirse, bireysel veya özel iletişim, iletişimde bulunan kişilerin 

gizli kalmasına yönelik irade ve beklenti sahibi olduğu, iletişim kurulması amaç-

lanan kişi veya kişiler dışındakilerin bilgisine ulaşmayacağına dair mantıklı ve 

makul sebeplerin bulunduğu koşullarda yapılan iletişim olarak tanımlanabilir. 

Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun 2002/58 sayılı Elektronik Haberleşme 

Sektöründe Gizliliğin Korunması ve Kişisel Bilgilerin İşlenmesine İlişkin Direkti-

fine göre, bireysel iletişim, kamuya açık elektronik haberleşme hizmeti yoluyla 

sınırlı sayıda taraf arasında iletilen ya da değiştirilen her türlü veriyi ifade eder. 

Bu kavram; bilginin, bilgiyi alan kullanıcı ya da tanımlanabilir aboneye ilişkin 

olabileceği durumlar hariç olmak üzere, bir elektronik haberleşme şebekesi üze-

rinden kamuya sunulan yayıncılık hizmetinin parçası olarak iletilen bir bilgiyi 

kapsamaz. (2002/58 direktif, md-2/d) . Kanada Ceza Kanununun 183.(j). madde-

sinde de özel iletişim; iletişim faaliyetini başlatanın (orijinatör; gönderici, konuş-

mayı başlatan), alıcı veya hitap edilen kişiden başkalarının bu iletişimden haber-

dar olmayacağına dair makul ve mantıklı sebeplerin bulunduğu koşullar altında 

yapılan iletişim olarak tanımlanmıştır.203  

                                                                          
202 İnceleme konumuz, kitle haberleşme araçlarıyla yapılan kitle iletişimi veya kamuya açık iletişim 

değil, bireyler arasında yapılan ve aleni olmayan, mahrem, gizli iletişimdir. Bu çalışmamızda 
aksi belirtilmedikçe “iletişim”den bu tür iletişim anlaşılmalıdır.  

203 Bu tanım eleştirilmiş ve yalnız iletişimi başlatanın (orijinatör) beklentisi değil, iletişimde bulunan 
tarafların makul beklentisinin esas alınması gerektiği belirtilmiştir. Güney Afrika Hukuk Reformu 
Komisyonunun önerdiği tanıma göre özel iletişim; araya herhangi bir vasıta sokulmadan yapılan 
veya telekomünikasyon araçları ile gerçekleştirilip, iletişimde bulunanlardan herhangi birinin bu ileti-
şimin denetlenebileceğine dair şüphesi bulunsa bile, iletişimin tarafı olmayanlar dışında bilgi sahibi 
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Anayasamızdaki “haberleşme” sözcüğünü, gerek günümüzdeki iletişim araç-

ları, gerekse de iletişim teknolojisinin gelecekte insanoğlunun hizmetine sunacağı 

yeni iletişim araç ve ortamlarını da kapsayacak şekilde geniş yorumlamak gerekir. 

Bu itibarla, kablolu veya kablosuz telefonlar, teleks, telefaks, faks gibi araçlarla 

yapılan iletişim bu kapsamda olduğu gibi internet ortamında yapılan yazılı 

ve/veya sözlü iletişim ile veri alışverişi şeklinde gerçekleşen iletişim, keza gele-

cekteki iletişim araç ve ortamları ile yapılacak iletişim de Anayasamızın 22. mad-

desinde koruma altına alınan “haberleşme” kapsamında değerlendirilmelidir.  

2. İletişimin Gizliliği  

Günlük dilde “gizli”, sadece bir kişi veya sayı itibariyle çok sınırlı kişi tara-

fından bilinen hususlar için kullanılmaktadır; sözlük anlamı ise, “başkalarından 

saklanan, duyurulmayan saklı olan, mahrem” şeklindedir.204 Kişinin cinsel yaşamı, 

aile hayatı, kişisel ilişkileri, hayatıyla ve işiyle ilgili sırlar gizli olan hususlardır. 

Belirli bir kişi veya sınırlı sayıda kişi arasında gerçekleşen bireysel iletişim de 

kural olarak gizlidir ve iletişimin gizliliği ile özel hayatın gizliliğinin sağladığı 

korumadan yararlanır. Bu arada belirtelim ki iletişimin gizliliği için telekomüni-

kasyon hizmetinin kamusal veya özel olması bir öneme sahip değildir.205 

İletişimin gizliliğinden kişiler arasında bir iletişimin gerçekleştiği ve bir bilgi 

veya verinin aktarıldığı hususu, hem de bunun içeriğinin gizliliği anlaşılmalıdır. 

Kısaca, gizli olan, hem iletişimin yapılmış olması olgusu,206 hem de içeriğidir. O 

nedenle, gizli olan, yalnızca telefonda ne söylendiği veya elektronik postanın (e-

mail) içeriği değil, bunun yanında, bizatihi kişiler arasında telefonla veya elektro-

nik postayla bilgi alışverişinin yapılmış olması olgusudur. Çünkü bu husus, yal-

nızca iletişimin taraflarınca veya sınırlı sayıda kişi tarafından bilinmektedir. Bu 
                                                                                                                                                                                                          

olunmayacağına dair makul sebeplerin bulunduğu koşullar altında yapılan iletişim olarak tanımlan-
mıştır. South African Law Commission, Discussion Paper 78, Project 105, Review of Security 
Legıslatıon, The Interceptıon And Monıtorıng Prohıbıtıon Act, November 1998, s. 85. 
http://www.doj.gov.za/salrc/dpapers /dp78_prj105_intercept_1998.pdf (Erişim tarihi: 25.1.2007).  

204  Türkçe Sözlük, TDK, C. I, s. 553. 
205 HIMBERGER, Simon, (Çev: Marina Atilla) Fernmeldegeheimnis und Überwachung, 

Schutzbereiche und Eingriffe Durchführung und Kosten, Wien 2004, s. 51. 
206 “Telefon konuşmasında yer alan sözlerin iki kişi arasında gizli kalması ve o kişilerin özel yaşam 

alanı ile ilgili bulunan sözler olduğu görülmektedir. Sözler bu içerikte olmasa dahi, bir kişinin telefo-
nun dinlenmesi veya dinlenen görüşmelerin yayınlanması başlı başına özel yaşama… saldırı teşkil 
eder.” (Yargıtay 4. HD. 31.10.2000, 6487/9467. SEVİMLİ, s. 199, dipnot.395) 
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bakımdan iletişimin içeriği, kişilerin neler konuştuğu veya hangi verileri aktardığı 

hususunun öğrenilmesi, iletişimin gizliliği ve özel hayatın gizliliğinin ihlali oldu-

ğu gibi, bizatihi bazı bilgilerin ve verilerin aktarıldığı hususunda bilgi sahibi 

olunması da iletişimin ve özel hayatın gizliliğinin ihlali sayılır. Bu bakımından 

iletişimin tespiti de denilen telekomünikasyon aracı ile kiminle, ne zaman, nerede, 

ne süreyle iletişim kurulduğuna dair bilgiler de dinleme ve kaydetme kadar olma-

sa da iletişimin gizliliğini ihlal eder. Hatta başarısız arama girişimlerine ilişkin 

detaylar da iletişimin gizliliği kapsamında değerlendirilmelidir.207 

Anayasamızın 22 ve AİHS’nin 8. maddesi ile getirilen koruma iletişimin içeriğin-

den çok iletişimin yöntemi ile ilgilidir. O nedenle, AİHM tarafından suç teşkil eden faa-

liyetlerle ilgili görüşmeler de iletişimin gizliliği hakkı kapsamında değerlendirilmiştir.208 

Burada cevaplanması gereken bir soru da şudur: Acaba bir iletişime özel ve 

gizli niteliğini veren, iletişimde iletişimin içeriği midir yoksa başkalarının bu ileti-

şimden ve iletişimin içeriğinden haberdar olmaması yönündeki istek ve iradesi 

midir? Kanaatimizce her ikisidir. Gizli ve özel olan, başkalarınca veyahut belirli 

kişilerin dışındakiler tarafından bilinmeyen hususlardır. Belirli kişi veya sınırlı 

sayıda kişi tarafından bilinme hususu iletişimin gizliliğinin objektif unsurunu teş-

kil eder. Gizlilik bakımından iletişimde bulunanların bu iletişimden ve içeriğinden 

başkaları tarafından bilgi sahibi olmaması yönünde bir inanç ve iradeye sahip ol-

maları da gerekir ki, bu da, iletişimin gizliliğinin sübjektif yönünü oluşturur.209 

Kişilerin yalnızca bu yönde bir iradeye sahip olmaları yeterli değildir; kişilerin 

gizliliği sağlamak için uygun araçlar kullanmaları ve gizlilik beklentilerinin makul 

olması da lazımdır. 

İletişimde bulunmak için tercih edilen araçlar esas itibariyle kişinin iradesini 

ortaya koymaya elverişlidir. Örneğin, iletişim için telefonun tercih edilmesi ger-

                                                                          
207 Alman Telekomünikasyon Yasasının (Telecommunications Act (Telekommunikationsgesetz, 

TKG)) 85/1. maddesinde de, telekomünikasyonun içeriği ve onun detayları, özellikle kişinin bir 
telefonla arama yapıp yapmadığı veya aranıp aranmadığı telekomünikasyon gizliliğinin konu-
sunu oluşturur; telekomünikasyon gizliliği aynı zamanda başarısız arama girişimlerine ilişkin 
detayları da kapsar, denilmektedir. http://www.iuscomp.org/gla/statutes/I#I (Erişim tarihi: 
14.4.2007) 

208 Halford/Birleşik Krallık, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action = 
html&highlight= halford&sessionid=11978102&skin=hudoc-en, (Erişim tarihi:25.2.2007). Ayrıca 
bkz. KILKELLY s. 20.  

209 HIMBERGER, s. 52. 
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çekleştirilen iletişimin kamuya açık olmadığını ve gizli olduğunu ifade eder. Buna 

karşılık, çok sayıda kişinin öğrenme ve ulaşma imkânına sahip olduğu araç ve 

ortamlarda yapılan iletişimde kişinin gizlilik beklentisinin olmadığı sonucuna ula-

şılır. O nedenle, iletişimin gizliliğine ilişkin hükümlerin sağladığı korumadan ya-

rarlanmak için iletişimin başkalarının kolay bir şekilde bilgi sahibi olamayacakları 

şekil ve yöntemlerle gerçekleştirilmesi de lazımdır.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, sivil havacılıkta kullanılan bir radyo 

kanalı vasıtasıyla yapılan görüşmenin dinlenmesini ye yapılan müdahaleyi, diğer 

kullanıcıların da erişebileceği bir dalga boyunda yapıldığı için, özel haberleşme-

nin gizliliği kapsamında kabul etmemiştir.210 Bununla birlikte, yalnızca ruhsat ve-

rilen bazı şahıs ve kurumlar tarafından kullanılabilecek frekanslardan yapılan ile-

tişim bakımından özel hayat beklentisi olabilir.211 Dolayısıyla, somut olayda yapı-

lan iletişim bakımından özel hayatın gizliliği beklentisinin makul olarak karşılanıp 

karşılanmayacağı, diğer bir ifadeyle özel hayatın gizliliği hakkının korumasından 

yararlanıp yararlanmayacağı, yapılan iletişimin başkaları tarafından öğrenilme 

imkânına göre belirlenecektir. 

 Hukukumuz bakımından telefon, faks, teleks, elektronik posta yoluyla kişiler 

arasında yapılan iletişimin gizli olduğu kabul edilmelidir. Kişiler arasında yapılan 

iletişimin, iletişimin gizliliği kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 

ve yasal korumadan yararlanıp yararlanamayacağı hususunda ortaya çıkan sorun-

lar bakımından somut olayda bu gizlilik beklentisinin makul olup olmadığına göre 

bir sonuca varılmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, önüne gelen dava-

larda telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin AİHS’nin 8. maddesinin koru-

masından yararlanıp yararlanamayacağı konusunda karar verirken özel yaşama 

saygı beklentisi ölçütüne başvurmaktadır.212 Amerikan Federal Yüksek Mahkeme-

si de öteden beri özel hayat beklentisi ölçütünü kullanmaktadır.213 

                                                                          
210 Appl. No. 21253/93, 27 Şubat 1985, KILKELLY, s. 11.  
211 The Law Reform Commission of Hong Kong, no.4.36.  
212 İngiltere’ye karşı açılan bir davada İngiliz Hükümeti, işverenin kural olarak işçinin daha önceden 

bilgisi olmadan onun telefonlarını denetleyebileceğini/izleyebileceğini ileri sürerek başvurucunun 
özel hayat beklentisine sahip olamayacağını ve iletişiminin AİHS’nin 8. maddesindeki korumadan 
yararlanamayacağını iddia etmiştir. Ancak  AİHM, başvurucuya işyerindeki telefonların dinlenebi-
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Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin gizliliğinin korunmasına ilişkin 

hükümler esas itibariyle telekomünikasyon sistemleri üzerinden iletişim kuran taraf-

lar arasındaki iletişimi korumaya yönelik değildir. Gizliliğe ilişkin hükümlerin ama-

cı, iletişimin tarafı olmayan özel kişiler ve daha ziyade de kamu organlarının kişiler 

arasındaki özel iletişimi okumaları, dinlemeleri ve kaydetmelerini önlemektir.214 

Bununla birlikte, iletişimin taraflarından birinin, öbür taraf veya tarafların rızası 

bulunmaksızın kendisiyle yapılmış olan iletişimin içeriğini alenen ifşa etmesi 5237 

sayılı TCK’nın 132/3 maddesine göre suç teşkil eder. Bu itibarla, iletişimin tarafla-

rının da kendileri ile yapılan iletişimin gizliliğini koruma yükümlülükleri bulun-

maktadır.  

3. Gizlilik Kapsamında Bulunmayan İletişim 

Yukarıda da belirtildiği üzere, her türlü iletişim, gizli ve dolayısıyla özel ha-

yatın gizliliği ve onun bir parçası olan iletişimin gizliliğinin koruması altında de-

ğildir. Belli bir kişi veya kişilere yönelik olmayan, gerekli araçlara sahip dileyen 

herkes tarafından ulaşılabilen iletişim, iletişimin gizliliğinin konusu değildir.215 

Dolayısıyla, bu tür iletişimin denetimi de sözkonusu olmaz. Örneğin, radyo ve 

televizyon yayınları bunu almak isteyen herkese yöneliktir, isteyen herkes bu tür 

yayınları dinleyebilir ve izleyebilir. 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş 

ve Yayınları Hakkında Kanun’da radyo yayınının; “elektromanyetik dalgalar, veri 

şebekeleri ve diğer yollarla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan ses yayın-

larını” (3/b md); televizyon yayınının; “elektromanyetik dalgalar, veri şebekeleri 

ve diğer yollarla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan, hareketli veya sabit 

                                                                                                                                                                                                          
leceğine dair bilgi verilmediğini, ayrıca ofisindeki telefonlardan birinin özel kullanımına tahsis 
edildiğini, diğer telefonun da kendisinin cinsiyet ayırımcılığı davası ile ilgili olarak kullanılabilece-
ğine dair güvence (izin) verildiğini belirterek bu iddiayı kabul etmemiştir. Mahkeme, işyerindeki te-
lefon görüşmelerinin de evdeki telefonlar kadar “özel hayat” ve AİHS’nin 8. maddesinde yazılı 
“haberleşme” kapsamında olduğuna hükmetmiştir. (Halford/Birleşik Krallık, pg. 43-44-45. 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1 &portal =hbkm&action 
=html&highlight=HALFORD&sessionid=11469705&skin=hudoc-en (Erişim tarihi: 25.2.2007). 
Mahkeme başka davalarda da bu ölçütü kullanmıştır. Bkz. Malone/Birleşik Krallık, DOĞRU,  C.1, 
s. 764 vd; Klass ve Diğerleri/Almanya, DOĞRU, C.1, s. 246 vd. 

213  Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi, herkesin kullanımına açık telefon kulübesinden yapı-
lan telefon görüşmesinde kişinin mahremiyet beklentisi olacağına ve telefon kulübesindeki ko-
nuşmaların başkaları tarafından dinlenmesinin Anayasanın 4. ekini ihlal edeceğine karar ver-
miştir. (Katz v.United States, 389, US 347). ÖZDOĞAN, s.12. 

214 DOYLE, Carolin /BAGRACİG Mikro, “Mahremiyet Hakkı: Cazip Ama Kusurlu” (Çev: Esra 
Demir), Özel Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi, 
No.7, Prof Dr. Hans Joachim Hirch’e Armağan, Ankara 2007, s. 106. 

215 HIMBERGER, s. 54. 
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resimlerin (görüntü) sesli veya sessiz kalıcı olmayan yayınlarını” ifade ettiği belir-

tilmektedir. Bu tür iletişim araçları kitle iletişim araçları olarak da adlandırılmak-

tadır. Kişilerin radyo ve televizyonda söyledikleri sözler, yaptıkları açıklamalar 

çok sayıda kişi tarafından öğrenilebilir, kişilerin bu sözler ve açıklamalar bakı-

mından gizlilik beklentisi bulunmaz. Ceza yargılaması bakımından delil değeri 

taşıması halinde suçu soruşturma ve kovuşturmakla görevli olanlar bu bilgileri 

herhangi bir sınırlamaya tabi bulunmadan, dinleyebilir, kayıt edebilir ve değerlen-

direbilirler. Diğer bir ifadeyle, bunun için CMK’nın 135. maddesindeki koşulların 

gerçekleşmesi aranmaz.  

İletişim araçlarından telsiz, “aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksı-

zın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık veya kodlu veya kriptolu ses, data ve 

resimleri vermeye, almaya veya yalnızca vermeye veya almaya yarayan” sistemler 

olarak tanımlanmıştır. (2813/3-a md) Telsiz tesisi kurmak ve kullanmak için ruh-

sat almak gereklidir. (2813-13 md) Ayrıca telsizler kontrol ve denetime de tabidir. 

(2813/18-19 md) O nedenle, telsiz aracılığıyla yapılan iletişimin gizli kabul edilip 

edilmeyeceği ve dolayısıyla telsiz aracılığıyla yapılan iletişimin özel hayatın gizli-

liği ve iletişimin gizliliğinin sağladığı korumadan yararlanıp yararlanmayacağı 

hususunda tereddütler bulunmaktadır. Öncelikle belirtelim ki ruhsatsız bir fre-

kanstan yapılan kablosuz iletişimde, aynı frekansa başkalarının girme imkânına 

sahip olması nedeniyle kişilerin gizlilik beklentisi olamaz.216 Ruhsatlı telsizlerde 

yapılan iletişimin gizlilik kapsamında bulunup bulunmadığı iletişimin yapıldığı 

frekansın niteliğine göre değişir. Eğer ruhsat iletişimin kablosuz radyo dalgaları 

ile yayımına ilişkin ise ve herhangi bir kişi bu frekansı ayarlamak suretiyle bulabi-

lecek ise iletişimin gizliliği ve özel hayat beklentisi olamaz.  

Buna karşılık halka yönelik iletişim aracı belli bir kişi ile bağlantılı hale geti-

rilebiliyorsa, örneğin belli bir kişi tarafından ancak şifre ile girilebilen bir iletişim 

ortamı veya aracından yararlanma durumunda iletişimin bireysel olduğu ve gizli 

                                                                          
216 Telsiz kullanmak için ruhsat almamak suretiyle hukuka aykırı bir konumda bulunan kişilerin, 

hukukun sağladığı gizlilik korumasından faydalanabilip faydalanamayacağı ayrı bir tartışma 
konusudur. 
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olduğu kabul edilmelidir.217 Örneğin, elektronik iletişim belli bir adrese yönelik ise 

veya bir şifre ile iletişime ulaşmak mümkün ise burada iletişimin gizli olduğunun 

kabulü gerekir. Yine bazı kişi ve kurumların kullanabileceği ruhsatlı frekanslarda 

yapılan iletişimde kişilerin başkalarının bu frekansta yapılan iletişimi dinlemeye-

ceklerine dair beklenti makul ve haklıdır. O nedenle, bu tür iletişimin gizli oldu-

ğunu ve özel hayatın gizliliği ile iletişimin gizliliği kapsamında değerlendirilmesi 

gerektiğini kabul etmek gerekir.218 İletişimin gizliliği ve özel hayatın gizliliğinin 

koruması altında olan bu tür iletişimin denetimi için de CMK’nın 135 ve devamı 

maddelerindeki koşullara uyulması lazımdır. 

Aynı frekansa giren herkesin iletişimi dinlemesi ve/veya kaydetmesi kolayca 

mümkün olan radyo dalgaları yayarak yapılan elektronik haberleşme de, haberleş-

menin gizliliğinin sağladığı korumadan yararlanamaz ve bu tür iletişimin dinlenme-

si ve/veya kaydedilmesi CMK’nın 135. maddesindeki koşullara tabi değildir. Ame-

rika Birleşik Devletleri Federal Kanununun 18. Bölümünün 2511 maddesinin (4), 

(5) ve (6) fıkralarında iletişimin hukuka aykırı olarak denetimi suç olarak düzenle-

nip yaptırım altına alınırken,219   aynı kanunun 18. Bölümünün 2511.(2) (g) (ii) 

maddesinde (18.U.S.C § 2511.(2) (g) (i)) genel kullanıma açık radyo dalgaları ile 

yapılıp herkesin kolayca dinleme ve/veya kaydetme imkânına sahip olduğu iletişi-

min dinlenmesi hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmiştir.220   

Tüm dünyayı kapsayan ve milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan bilgisa-

yar ağı olarak da tanımlanan internet ortamı, hem bireysel iletişime hem de kitle 

iletişimine imkân vermektedir. Gerçekten, elektronik posta ile yapılan yazılı (e-

mail) veya sözlü iletişim (voice mail); “chat” de denilen eş zamanlı karşılıklı ya-

                                                                          
217 HIMBERGER, s. 54. 
218 The Law Reform Commission of Hong Kong, no. 4.36. 
219 18. U.S.C. § 2511. (4), (5) ve (6) maddesi için bkz. http://www.tscm.com/USC18_119.html. 

(Erişim tarihi: 12.3.2007). 
220 18. U.S.C. § 2511.2.(g)(i) maddesi için bkz. http://www.tscm.com/USC18_119.html. (Erişim 

tarihi:12.3.2007).Ayrıca bkz. An Overview Of Electronic Surveillance: History and Current 
Status, no.D.1.2; http://www.nap.edu/readingroom/books/crisis/D.txt Cryptography's Role In 
Securing The Information Society Prepublication, May 30, 1996, Appendices. (Erişim tarihi: 
5.7.2008) KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 997-998. Amerikan Federal Kanunununda, ayrı-
ca, kamunun yararlandığı istasyonlar vasıtasıyla, radyo dalgaları yolu ile yapılan veya bir ge-
mi, hava aracı veya zor durumda olup yardıma ihtiyacı olan kişilere; polis ve itfaiye dahil olmak 
üzere kamunun kolayca ulaşabildiği idareye, kolluk kuvvetlerine, amatör kullanıcılara tahsis 
edilen frekans, halk bandı üzerinden radyo dalgaları ile yapılan iletişim ile denizcilik veya ha-
vacılık ile ilgili haberleşme sistemi üzerinden yapılan iletişimin dinlenmesi ve/veya kaydedilme-
si de suç olarak kabul edilmemiştir. (18. U.S.C. § 2511.2(g)(ii))  
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zışma suretiyle yapılan iletişim veyahut internet ortamında gerçekleşen telefon 

görüşmeleri bireysel iletişim türleridir. Bu yöntemlerle gerçekleştirilen iletişim, 

esas itibariyle gizli olup özel hayatın gizliliği ve iletişimin gizliliği hakkının sağ-

ladığı korumadan yararlanır. Dolayısıyla, bu tür iletişimin denetimi ancak 

CMK’nın 135 ve devamı maddelerindeki esas ve usullere göre mümkün olabilir.  

İnternet aynı zamanda bir kitle iletişim aracı olup, internet ağı üzerinden çok 

sayıda kişiye aynı anda yazılı, sesli ve görüntülü bilgi ve mesaj gönderilmesi 

mümkündür. İnternet, belirli konularda grup oluşturan çok sayıda kişi arasında 

görüş alış verişi ve tartışma olanağı da sağlamaktadır. Yine internetteki web say-

falarına bu teknik imkâna sahip olan herkes ulaşabilir. İşte belli bir kişiye yönelik 

olmayıp, belirsiz sayıdaki insan topluluklarına yönelik olan bu iletişim doğası 

gereği gizli değildir ve özel hayatın gizliliği ile iletişimin gizliliği hakkının sağla-

dığı korumadan yararlanamaz.221 Herkes gibi soruşturma ve kovuşturma organları 

da herhangi bir şekil ve koşula tabi olmadan bu tür iletişimi dinleyebilir ve/veya 

kaydedebilir ve değerlendirilebilir.  

İletişim teknolojisindeki gelişmelerle beraber, telefon, faks, teleks, televizyon, 

radyo vb. telekomünikasyon araçlarının yetenekleri de değişmekte ve gelişmekte-

dir. Yine bu araçların internet ile birlikte kullanımı da sözkonusudur. Örneğin, 

üçüncü nesil (3G) denilen teknoloji ile televizyon, bilgisayar ve telefon tek bir 

cihazda toplanmakta ve bu sayede internet üzerinden iletişim kurulabilmesi, tele-

vizyon veya film izlenmesi mümkün olduğu gibi, telefon veya videokonferans 

görüşmesi yapılabilmesi mümkün hale gelmektedir.222 Böylece, hem gizli kabul 

edilmesi gereken bireysel iletişime, hem de kitle iletişimine imkân veren internet, 

kitle iletişim aracı olan televizyon ve bireysel iletişim aracı olan telefonun birleş-

mesi ile yeni bir iletişim aracı ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, önceden şu iletişim 

araç ve ortamları ile gerçekleşen iletişim, gizlilik kapsamında kabul edilmelidir 

şeklinde bir değerlendirme yapılması pek sağlıklı görünmemektedir. Teknolojinin 

gelişmesiyle beraber mevcut olan iletişim araçlarının başkaca yeteneklere sahip 

                                                                          
221 SHAFER, s. 361.  
222 TUTAR/YILMAZ/ERDÖNMEZ, s. 139. 
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olması mümkün olduğu gibi, mevcut iletişim araçlarına yenilerinin ilave edilmesi 

de mümkündür. O nedenle, bunun yerine, iletişim aracının ne tür bir iletişime im-

kân verdiği, iletişimin belli kişilere mi, yoksa belirsiz sayıdaki insan toplulukları-

na mı yönelik olduğuna göre iletişimin gizli olup olmadığı ve sözkonusu iletişi-

min özel hayatın gizliliği ile iletişimin gizliliği kapsamında değerlendirilip değer-

lendirilmeyeceği belirlenmelidir.  

IV. TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN GİZLİLİĞİNİN 
DAYANAKLARI, SINIRLANMASI VE SINIRLAMANIN SINIRI 

A. TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN GİZLİLİĞİNİN DAYANAKLARI  

1. Genel Olarak  

İletişim teknolojisinin gelişmesi ile iletişim olanakları arttığı gibi iletişimin 

gizliliğine müdahale imkânları ve iletişimin gizliliğine yönelik tehditler de artmış-

tır. O nedenle, gerek uluslar arası alanda gerekse de ülkemizde iletişimin gizliliği 

güvence altına alınmaya çalışılmıştır.  

Anayasamızın 22. maddesine göre, herkes iletişim özgürlüğüne sahiptir ve ile-

tişimin gizliliği esastır. Anayasamızın 22/2. maddesinde, iletişimin gizliliğinin 

hangi sebeplere dayalı olarak sınırlanabileceği, sınırlamanın şekil ve koşulları 

belirtilerek iletişimin gizliliğine yapılacak müdahalelerin sınırları çizilmeye ve 

iletişimin gizliliği güvence altına alınmaya çalışılmıştır. Anayasanın 13. maddesi 

uyarınca iletişim özgürlüğü ve gizliliğine getirilecek sınırlamalar ile bu hakkın 

özüne dokunulamaz, sınırlamalar Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik top-

lum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı ola-

maz.223 İletişimin gizliliğini korumaya yönelik hükümlerin önemli bir bölümü ka-

mu hukukuna ilişkin düzenlemelerdir. Ancak, iletişimin gizliliği özel hukukta 

kişilik haklarına ilişkin hükümler ile de korunmaktadır.  

2. Uluslararası Belgeler 

İletişimin gizliliğinin güvence altına alındığı uluslar arası belgelerden biri İn-

san Hakları Evrensel Beyannamesi (İHEB) dir. İHEB’in 12. maddesinde “hiç kim-

                                                                          
223 Yukarıda (1.Bl., III, B ve C.) özel hayatın gizliliği ve iletişimin gizliliğine ilişkin açıklama yapıldı-

ğından tekrardan kaçınmak için burada ayrıca bu konuda açıklama yapılmasına gerek görül-
memiştir.  
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se, özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, 

şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz kalamaz. Herkesin bu karışım ve mü-

dahalelere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır” denilerek, kişilerin yazışması 

ve özel hayatı korunmuştur.  

Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin “mahremiyet hak-

kı” başlığını taşıyan 17. maddesine göre, “hiç kimsenin özel ve aile yaşamına, konu-

tuna veya haberleşmesine keyfi veya hukuka aykırı olarak müdahale edilemez; onu-

ru veya itibarı hukuka aykırı saldırılara maruz bırakılamaz. Herkes bu tür saldırı-

lara veya müdahalelere karşı hukuk tarafından korunma hakkına sahiptir.” 

TBMM tarafından onaylanmakla Anayasamızın 90/son maddesi uyarınca 

uyulması zorunlu bir kanun hükmü haline gelen AİHS’nin 8. maddesinde özel 

hayatın gizliliği ve iletişimin gizliliği güvence altına alınmıştır. Gerçekten, 

AİHS’nin 8/1. maddesinde, herkesin özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleş-

mesine saygı gösterilmesi hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. 

İletişim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte kişisel verilerin korunması ihtiya-

cı da ortaya çıkmıştır. Bu konudaki belgelerden biri Avrupa Konseyinin 108 sayılı 

Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların 

Korunmasına Dair Sözleşmedir.224 “Bu Sözleşmenin amacı her Akit Devlet ülkesin-

de, uyruğu veya ikametgâhı ne olursa olsun tüm gerçek kişilerin, temel hak ve öz-

gürlüklerini ve özellikle kendilerini ilgilendiren kişisel nitelikteki verilerin, otoma-

tik bilgi işleme tabi tutulması karşısında özel yaşam haklarını güvence altına almak-

tır.” (1 md) Kişisel nitelikteki verinin ise, “kimliği belirtilen veya belirtilebilen ger-

çek kişiyle ilgili tüm bilgileri ifade” ettiği belirtilmiştir. (2/a md) 

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi 24 Ekim 1995 tarihinde 95/46 

sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesinde Gerçek Kişilerin Korunması Direktifi”ni,225 1997 

                                                                          
224 Türkiye bu sözleşmeyi 28.1.1981 tarihinde imzalamıştır. Ancak onay yasası çıkarılmadığı için 

Türkiye’de sözleşme hükümleri henüz yürürlüğe girmemiştir.  
225 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the 

protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data isimli direktifin İngilizce tam metni için bkz. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:EN:HTML (Erişim tarihi: 
09.5.2008). 
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yılında 97/66 sayılı “Telekomünikasyon Alanında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mah-

remiyetin Korunması Direktifi”ni226, 31 Temmuz 2002 tarihinde de 2002/58 sayılı 

“Elektronik İletişimde Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Direkti-

fi’ni227  kabul etmiştir.228 Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi son olarak 15 

Mart 2006 tarihinde, elektronik iletişimde verilerin korunmasına ilişkin 2006/24 sayılı 

direktifi kabul etmiştir.229 Birbirlerinin tamamlayıcısı olan bu direktiflerden 95/46 sayılı 

direktifin amacı üye devletlerin gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle 

kişisel verilerin işlenmesine yönelik gizlilik haklarını korumaktır. (1/1 md) Direktifin 

2/a maddesine göre kişisel veri, teşhis edilmiş veya teşhis edilebilir gerçek kişi ile ilgili 

her türlü bilgi anlamına gelir. Kimliği teşhis edilebilen kişi, doğrudan veya dolaylı ola-

rak özellikle bir kimlik numarasının veya kişinin fiziksel, fizyolojik, akli, ekonomik, 

kültürel veya sosyal kimliğine ait bir veya birden fazla spesifik faktörlere dayanılarak 

teşhis edilebilir olan kişi anlamına gelmektedir.  

2002/58 sayılı Direktifin amacı, üye ülkelerin elektronik haberleşme sektö-

ründe bilgilerin işlenmesine ilişkin olarak temel hak ve özgürlüklerin, özellikle de 

gizlilik hakkının korunmasını sağlamak olarak belirtilmiştir. (1/1 md) Haberleş-

menin gizliliği başlığını taşıyan 5. maddeye göre, üye ülkeler ulusal mevzuatları 

yoluyla kamuya açık elektronik haberleşme hizmetleri ve bir kamu haberleşme 

şebekesi aracılığıyla kişilerin birbirlerine aktardıkları verileri ve haberleşmenin 

gizliliğini garanti altına alacaktır. Üye devletler, özellikle de 15/1. maddede yer 

alan ulusal güvenliğin korunması, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin 

önlenmesi ve suçların soruşturulması ve kovuşturulması amacı dışında ilgili kul-

                                                                          
226 Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 

concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the 
telecommunications sector isimli direktifin İngilizce tam metni için bkz http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0066:EN:HTML(Erişim tarihi: 
09.5.2008). 

227 Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 
concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic 
communications sector (Directive on privacy and electronic communications) isimli direktifin 
İngilizce tam metni için bkz. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri 
=CELEX:32002L0058:EN:HTML (Erişim tarihi: 09.5.2008). 

228 Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the 
retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available 
electronic communications services or of public communications networks and amending 
Directive 2002/58/EC isimli direktifin İngilizce tam metni için bkz. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0024:EN:HTML (Erişim tarihi: 
09.5.2008). 

229 Bu direktif, 2002/58 sayılı direktifin bazı hükümlerini de değiştirmiştir. 



 

 94

lanıcının rızası olmadan bir başkası tarafından haberleşmenin ve verilerin dinlen-

mesini, kaydedilmesini, saklanmasını, takip edilmesini veya diğer şekillerde gizli-

ce dinlenmesini ve gözetlemesini yasaklamakla yükümlüdürler.  

2006/24 sayılı direktifin amacı, üye devletlerin kamuya ait veya kamusal olarak 

ulaşılabilir elektronik haberleşme servislerinin, ciddi suçların soruşturulması ve kovuş-

turulması için gerekli olan verilerin elde edilebilmesini temine yönelik mevzuatın 

uyumlaştırılmasıdır. (1 md) Ancak direktif, üye devletlere bu verilerin korunması ve 

güvenliğinin sağlanması, belirlenen süre sonunda imha edilmesi ve yalnızca yetkilendi-

rilmiş mercilerin kararıyla ulaşılabilmesi yönünde düzenleme yapma yükümlülüğü 

getirmektedir. (4 ve 7 md) Ayrıca, yapılacak düzenlemede verilerin elde edilmesine 

ilişkin hükümlerin, zorunluluk ve oranlılık ilkesine uygun olması lazımdır. Bu konuda-

ki düzenlemelerin Avrupa Birliği Hukuku, uluslararası hukuk ve özellikle Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesinin yorumladığı şekliyle AİHS’ne uyumlu olması gereklidir. (4 md)  

Bu düzenlemeler her ne kadar Avrupa Birliğine üye devletlere yönelik ise de, 

Avrupa Konseyinin 108 sayılı Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi 

Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşmesini imzalayan, Avru-

pa Birliği ile üyelik görüşmeleri yapmakta olan ve mevzuatını Avrupa Birliği mev-

zuatı ile uyumlaştırmaya çalışan Türkiye’nin de göz önünde bulundurması gereken 

düzenlemelerdir. Nitekim ülkemizde bu yönde yasa çalışmaları yapılmaktadır.230 

3. Hukukumuzdaki Dayanaklar  

a. Kamu Hukukuna İlişkin Dayanaklar 

aa. Yasal Düzenlemeler 

5237 sayılı TCK’da, kişiler arasındaki iletişimin gizliliğinin ihlali suç kabul edi-

lerek yaptırım altına alınmış ve böylece iletişimin gizliliğine ceza hukuku yoluyla bir 

koruma sağlanmıştır. 5237 sayılı TCK’nın 132. maddesine göre; “(1) Kişiler arasın-

daki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya 

adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı 

suretiyle gerçekleşirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

                                                                          
230 Adalet Bakanlığınca hazırlanan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM’ne 

sunulmuş olup, bu Tasarı üzerindeki görüşmeler halen devam etmektedir.   
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(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden 

kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın 

alenen ifşa eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandı-

rılır. 

(4) Kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile ya-

yınlanması halinde, ceza yarı oranında artırılır.” 

5237 sayılı TCK’ya göre ayrıca, hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kayıt 

edilmesi ve bu verilerin başkasına verilmesi, yayılması, kanundaki süreler geçmiş 

olmasına rağmen kişisel verilerin silinmemesi suç olarak düzenlenmiştir. (TCK 

135,136,138 md) Bu itibarla internet ortamında yapılan kişisel veri alışverişine mü-

dahale edilerek bu verilerin ele geçirilmesi, başkalarına verilmesi ve yayılması da 

suç teşkil edecektir. TCK’nın 135. maddesinin gerekçesine göre, “kişisel veri”den, 

gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi anlaşılmalıdır. Adalet Bakanlığınca hazırlanan 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısında kişisel veri; “belirli veya 

kimliği belirlenebilir bir kişiye ilişkin bütün bilgiler” olarak tanımlanmıştır.231 

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Ya-

yınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 6. mad-

desi ile erişim sağlayıcılarına, sağladıkları hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirti-

len trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte 

belirlenecek süre kadar saklamak ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve 

gizliliğini sağlamak yükümlülüğü getirilmiştir.  

2813 sayılı Telsiz Kanununda kişiler arasında yapılan telsiz görüşmelerinin 

gizliliğine müdahale edilmesi açıkça yaptırım altına alınmamıştır. Ancak, ruhsat-

sız verici veya verici – alıcı telsiz tesisi kurulması ve bu tesislerin amacı dışında 

kullanılmasını suç olarak düzenleyen hükümlerin, telsizle yapılan iletişimin gizli-

liğine müdahale edilmesini güvenceye aldığı kabul edilmektedir.232 

                                                                          
231 TCK’nın 135. maddesinin gerekçesinde yer alan tanımın aksine, bu tanım Avrupa Konseyinin 

108 sayılı Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların 
Korunmasına Dair Sözleşmesinin 1. maddesi ve Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Kon-
seyi’nin 95/46 sayılı Direktifinin 2/a maddesindeki kişisel veri tanımı ile uyumludur.  

232 ŞEN, Özel Hayatın Gizliliği, s. 205; ARASLI s.226, EREN, Mehmet Selim, Ceza ve Ceza Usul 
Hukuku’nda Telefon Dinleme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2002, s.62. 
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Günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermemekle birlikte 406 sayılı Telgraf ve Te-

lefon Kanununda da iletişimin gizliliğinin ihlali suç olarak düzenlenmiştir. 406 

sayılı Kanunun 20. maddesine göre, telgraf ve telefon ile yapılan iletişimin veya 

iletişimin mevcudiyetinin başkalarına bildirilmesi yasaklanmış ve buna aykırı 

eylemler yaptırım altına alınmıştır. 406 sayılı Kanunun 21. maddesinde de telgraf 

ve telefon haberleşmesine müdahale edilerek bozulması, sahte telgraf yazılması ve 

sahte telefon görüşmesi yapılması suç olarak düzenlenmiştir. Ancak, bu yasak 

telgraf ve telefon görevlilerine yönelik olup, özel kişilerin iletişimin gizliliğine 

müdahaleleri bakımından bir hüküm sevk edilmemiştir.233  

bb. Yönetmelikler 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 2813 sayılı Telsiz Kanununda tele-

komünikasyon yoluyla yapılan iletişimin gizliliğinin korunmasına ilişkin yeterli 

güvenceler yer almamasına rağmen, bu kanunlara dayanılarak çıkarılan Teleko-

münikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması 

Hakkında Yönetmelikte ayrıntılı düzenlemelere gidilmiştir. Böylece, teknolojik 

gelişmeler karşısında yetersiz kalan bu yasalardaki eksiklik yönetmelik hükümle-

riyle giderilmeye çalışılmıştır.  

Yönetmeliğin amacı, telekomünikasyon sektöründe kişisel bilgilerin işlenmesi 

ve gizliliğinin korunmasının güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esasları 

düzenlemek olarak belirtilmiş (1 md) ve telekomünikasyon yoluyla yapılan ileti-

şimin güvenli bir şekilde yapılması ve gizliliğinin korunmasına ilişkin hükümlere 

yer verilmiştir. Telekomünikasyonun Gizliliği başlığını taşıyan Yönetmeliğin 8. 

maddesine göre, “yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, 

haberleşmeye taraf olanların tamamının izni olmaksızın, telekomünikasyonun 

üçüncü şahıs tarafından dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi veya 

                                                                          
233 Telgraf ve telefon hattına temas edecek şekilde ağaç dikilmesi, direklerine havyan bağlanması 

veya bu direklerin amacı dışında kullanılmasını yaptırım altına alan 406 sayılı yasanın 24. mad-
desi hükümlerinin iletişimin gizliliğini korumak amacına yönelik olduğu belirtilmekte ise de, (ŞEN, 
Özel Hayatın Gizliliği s. 206; ARASLI, s. 225) kanaatimizce bu madde ile esas itibariyle telefon 
ve telgraf direkleri ve hatlarının korunması, zarar görmemesi ve iletişimin kesintiye uğramaması 
amaçlanmıştır. O nedenledir ki, otlamak üzere başıboş bırakılan devenin hamuduna takılmak su-
retiyle telefon tellerinin kopması eylemi 406 sayılı yasanın 24. maddesi kapsamında bir suç ola-
rak kabul edilmiştir. (Yargıtay 4.CD. 4.5.1950, 5363/5745) KAYMAZ, Seydi/ GÖKCAN, Hasan 
Tahsin, Uygulamada Sulh Ceza Davaları, 2. Basım, Ankara 2002, s. 788.  
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gözetimi yasaktır. İlgili trafik verilerinin ise işletmeci tarafından hizmet amaçları 

dışında kaydedilmesi, saklanması ve gözetimi yasaktır.” 

5271 sayılı CMK’nın 135. maddesindeki koruma tedbiri olarak telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimine ilişkin hükümler, esas itibariyle ileti-

şimin gizliliğini sınırlayan hükümlerdir. Ancak, telekomünikasyon yoluyla yapı-

lan iletişimin gizliliğine hangi suçlar bakımından müdahalede bulunulacağı sınır-

layıcı bir şekilde açıklandığından, bu müdahalenin koşulları, şekli ve süresi açık 

bir şekilde tespit edildiğinden sözkonusu hükümlerin telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin gizliliğinin güvencesi olduğu da kabul edilebilir. Aynı şey idari 

amaçlı denetimin düzenlendiği 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanununun 

ek 7, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5, 2937 

sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun 6. 

maddesindeki hükümler için de söylenebilir.  

2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanununun ek 7, 2803 sayılı Jandarma Teşki-

lat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve 

Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun 6 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 

135. maddesine dayanılarak çıkarılan ve sözkonusu yasa maddelerinde belirlenen çer-

çevede telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgileri-

nin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, keza 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi 

amacıyla hazırlanan Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Din-

lenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve 

Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri 

Hakkında Yönetmelikte de telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin gizliliği-

ne ilişkin hükümler yer almaktadır. Yönetmeliğin 4. maddesinde haberleşmenin 

gizliliğinin esas olduğu vurgulandıktan sonra bu yönetmelikte belirlenen esas ve usuller 

dışında hiç kimsenin, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini tespit ede-

meyeceği, dinleyemeyeceği, sinyal bilgilerini değerlendiremeyeceği ve kayda alamaya-

cağı; elde edilen bilgi, belge ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik esa-

sına uyulacağı belirtilmektedir. 
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Denetimin usul ve esaslarının belirlendiği İletişimin Denetlenmesi Yönetme-

liği hükümleri de iletişimin gizliliğinin korunmasına yönelik olarak kabul edilebi-

lir. Çünkü gerek kanun hükümleri, gerekse de bu kanunun uygulanmasına ilişkin 

yönetmelik hükümleri bir yandan iletişimin denetimine ilişkin usul ve esasları 

belirlerlerken, diğer yandan ancak bu esas ve usullere göre kişilerin iletişiminin 

denetlenebileceği, bunun dışında kişilerin iletişiminin denetlenmesinin ve iletişi-

min gizliliğinin ihlal edilmesinin mümkün olmadığı anlamını da taşımaktadır.  

3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4/2-f 

maddesinde, yapılacak yayınlarda özel hayatın gizliliğine saygılı olunacağı belirtil-

mekte ise de, radyo ve televizyon yayını kamuya yönelik bir yayın olduğundan doğal 

olarak radyo ve televizyon yoluyla yapılan iletişimin gizliliğinin ihlalinden söz edil-

memiştir.  

4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 21. maddesinde kişinin özel hayatına 

ilişkin bilgilerin, 22. maddesinde de haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek 

bilgi veya belgelerin bu kanun kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir.234 

Hasta Hakları Yönetmeliğinde hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesinin 

esas olduğu ve kanun ile müsaade edilen haller ile tıbbi zorunluluklar dışında, 

hastanın özel hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı belirtil-

mektedir. (Hasta Hakları Yönetmeliği 5 ve 21 md) 

b. Özel Hukuka İlişkin Dayanaklar  

Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanununda özel hayatın gizliliğinin ve bu 

arada telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin gizliliğinin ihlaline ilişkin bir 

düzenleme mevcut değildir. Ancak, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

gizliliğinin ihlali suç teşkil etmekle beraber, özel hukuk bakımından da haksız bir 

fiil teşkil eder ve failin cezai sorumluluğunun yanında hukuksal sorumluluğunu da 

gerektirir. Gerçekten, Türk Hukukunda özel hayatın gizliliği, kişilik hakkı kapsa-

mında değerlendirilmekte ve bu gizliliğin ihlali halinde kişinin tazminat davası 

                                                                          
234 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 

33. maddesine göre de; haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi veya belgeler, bilgi 
edinme hakkı kapsamı dışındadır. 
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açabileceği kabul edilmektedir. Kişilik hakkı, kısaca, kişinin kişisel varlıkları üze-

rindeki hakkı olarak tanımlanabilir. Herkesin insan olması itibariyle sahip olduğu 

vazgeçilmez ve devredilmez nitelikteki kişisel varlıkların tek tek sayılması müm-

kün olmamakla birlikte bu varlıklar maddi ve manevi varlıklar şeklinde iki grup 

altında toplanmaktadır. Kişinin vücut bütünlüğü, organları ve dokuları, kişinin 

maddi varlıkları, kişinin şeref, saygınlık, onur, özel yaşam, isim ve sesi de kişinin 

manevi varlıkları kapsamına girer.235 Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

gizliliğinin ihlali kişilik hakkına saldırı niteliğindedir.236  

4721 sayılı MK’nın 24. maddesine göre, hukuka aykırı olarak kişilik hakkına 

saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. 

Ayrıca maddî ve manevî tazminat talep edebilir ve hukuka aykırı saldırı dolayısıy-

la elde edilmiş olan kazancın vekâletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine ve-

rilmesini isteyebilir. (MK 25 md) MK’nın 24/2. maddesine göre, “kişilik hakkı 

zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da ka-

nunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişi-

lik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.” Anayasamızın 22/2. maddesin-

de belirtilen nedenlerin varlığı ve kanunda gösterilen esas ve usullere göre tele-

komünikasyon yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesi, kayıt edilmesi veya tespiti 

kanunun vermiş olduğu bir yetkiye dayalı olduğundan cezai ve hukuksal sorumlu-

luğa neden olmaz.237 

Borçlar Kanununun 49. maddesine göre de; şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir 

şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat 

namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir.  

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin gizliliğinin kamu görevlileri ta-

rafından ihlal edilmesi, idarenin ağır hizmet kusuru sayılır ve idarenin sorumlulu-

ğunu gerektirir.238 Elbette ki idare kusuru bulunan görevlilere rücu edebilir.  

                                                                          
235 KILIÇOĞLU, Ahmet, Medeni Hukuk, Temel Bilgiler, Ankara 2004, s. 178-179; Ayrıca bkz. 

KILIÇOĞLU, Mustafa, “Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Zarar”, YD, S.1-2, 2004, s.6-7. 
236 ZEVKLİLER, Aydın/HAVUTÇU, Ayşe, Medeni Hukuk Temel Bilgiler, 5.Baskı, Ankara 2005, s. 

124-125. 
237 ŞEN, Özel Hayatın Gizliliği s. 159. 
238 Ankara 10. İdare Mahkemesinin kararına konu olan bir olayda, bazı kişi, kurum ve kuruluşların 

telefonlarının Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde İstihbarat Şube Dai-
resi başkanının onay ve bilgisi dışında kanuna aykırı olarak tesis edilen dinleme odasında bazı 
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B. TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN GİZLİLİĞİNİN SINIRLANMASI 

1. Genel Olarak  

İletişim özgürlüğü ve gizliliği herkese karşı ileri sürülebilen bir hak olmakla 

beraber bu hak sınırsız değildir. Sınırsız bir özgürlük kargaşaya ve düzensizliğe 

neden olabilir ve başkalarının hak ve özgürlüklerini tehdit edebilir. O nedenle, 

belirli bir toplumsal düzende yaşanabilmesi için bireylerin hak ve özgürlüklerine 

sınırlamalar getirilmesi kaçınılmazdır. İletişim teknolojisinin sunmuş olduğu araç-

ların ve imkânların suç işlenmesinde de kullanıldığı bir gerçektir ve devletin bu 

iletişim araçlarıyla yapılan iletişimi denetlemesi olağan karşılanmalıdır. Ancak, 

diğer hak ve özgürlüklerde olduğu gibi iletişimin gizliliğine getirilecek sınırlama-

ların ve sınırlama sebeplerinin yasayla düzenlenmesi ve sınırlamada belli  ölçütle-

rin gözetilmesi lazımdır. 4709 sayılı yasayla değişik Anayasanın 22/2. maddesine 

göre, iletişim özgürlüğü ve gizliliği, “millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesi-

nin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne 

                                                                                                                                                                                                          
emniyet mensuplarınca dinlendiğine yönelik ihbarlar üzerine, Ankara Devlet Güvenlik mahke-
mesi C.Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma kapsamında Ankara Emniyet 
Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde 11.6.1999 tarihinde yapılan inceleme sırasında, dinleme oda-
sında depo olarak kullanılan bölümde dinleme setinin üzerinde bir adet teyp kasedi ele geçi-
rilmiş, yapılan bilirkişi incelemesinde kasette o dönemin Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı olan 
(N.Ü)’nün resmi telefonla yapmış olduğu görüşmelerin yer aldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine 
davacı olan Yargıtay 8.CD. Başkanı (N.Ü)’nün avukatı idareden müvekkilinin haberleşme öz-
gürlüğüne ve kişilik haklarına yönelik olarak emniyet yetkililerinin ağır hizmet kusuruyla verdik-
leri manevi zarara karşılık 25.000.000.000 TL manevi tazminat talep etmiştir. Sözkonusu talep 
idarece reddedilmiştir. Bunun üzerine açılan davada Ankara 10. İdare Mahkemesi şu kararı 
vermiştir: “Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına saygılı hukuk Devleti olduğu ve Anayasanın 
bağlayıcılığı yolundaki Anayasa kurallarının bir gereği olarak, idareler kamu hizmetlerini yürü-
türlerken hukuka uygun davranmak Anayasayla güvence altına alınan kişi hak ve özgürlükleri-
ni korumak, bu hak ve özgürlüklerin ihlal edilmemesi için her türlü önlemi almak, bu bağlamda 
personelini liyakat esaslarına göre en uygun şekilde seçmek, yetiştirmek ve personelin görevi 
gereği yaptığı eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunu gözetmek ve denetlemek zorundadır-
lar. Kamu hizmetinin yürütülmesi sırasında, idarelerin belirtile(n) bu esaslar dışına çıkmaları 
kişi hak ve özgürlüklerini zedelemeleri ağır hizmet kusuru işlediklerini gösterir. 
Olayda, ülkemizin ve milletimizin iç güvenliğine yönelik istihbarat hizmetlerini de yürüten davalı 
idareye mensup bazı görevlilerce, davacının resmi telefonu hukuk dışı yollarla dinlenerek ana-
yasal güvence altında olan haberleşmenin özgürlüğünün zedelendiği, kamuoyunda bazı şüp-
heli kişilerin dinlendiği düşüncesinin hâkim olması nedeniyle davacı hakkında şüphe ve tered-
dütler doğmasına sebebiyet verilmek suretiyle kişilik haklarının ağır biçimde saldırıya uğradığı, 
davalı idarenin, yasal olmayan yollardan telefon dinlemesini ve bunun sonucunda davacının 
hak ve özgürlüklerinin zedelenmesini önleyecek biçimde gerekli tedbirleri almayarak ağır hiz-
met kusuru işlediği ve tazmin sorumluluğunun bulunduğu tartışmasızdır.  
Bu durum karşısında, davalı idarenin ağır hizmet kusuru nedeniyle davacının uğradığı manevi 
zararı tazmin etmesi gerekmektedir.” (Ankara 10. İdare Mahkemesi, 19.4.2000, E 960, K 354) 
ÜNVER, Naci, Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri, Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak, 2.Bası, 
Ankara 2002, s. 93-95.  
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göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikme-

sinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri 

bulunmadıkça” sınırlanamaz. 4709 sayılı yasayla değişik Anayasanın 13. madde-

sine göre, yapılacak sınırlamalar Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik top-

lum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı ola-

maz. Ayrıca sınırlama ile hakkın özüne dokunulamaz.239 

Değişiklikten önce 13. maddede, “temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğinin, Cumhuriyetin, millî gü-

venliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel 

sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen 

özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabi-

lir.  

Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum 

düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanıla-

maz.  

Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tü-

mü için geçerlidir” denilmekte, 22. maddede herhangi bir özel sınırlama nedeni 

yer almamaktaydı. Özel hayatın gizliliğinin düzenlendiği Anayasanın 20. madde-

sinde yer alan “adli soruşturma ve kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır” 

şeklindeki sınırlama sebebinin iletişim özgürlüğü ve gizliliği bakımından uygu-

lanma yeteneğine sahip olup olmadığı tartışma konusuydu. Böylece, yapılan deği-

şiklikle, tartışmalara son verilmiş, iletişim özgürlüğü ve gizliliği bakımından, “suç 

işlenmesinin önlenmesi”, “başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” yeni 

sınırlama sebepleri olarak öngörülmüş, buna karşılık, “Devletin ülkesi ve milletiy-

le bölünmez bütünlüğü, cumhuriyetin korunması, genel asayiş, kamu yararı” sınır-

lama sebebi olmaktan çıkarılmıştır.  

Gerek diğer hak ve özgürlükler, gerekse de inceleme konumuz olan iletişim öz-

gürlüğü ve gizliliği bakımından yapılan en önemli değişiklik, 1961 Anayasasında da 

yer alan sınırlamanın sınırı olarak “hakkın özü” kriterinin kabul edilmesidir. 

                                                                          
239 ÜNVER, Naci, s.93-95 . 
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2. Sınırlama Sebepleri 

İletişim özgürlüğü ve gizliliğinin düzenlendiği Anayasamızın 22/2. maddesine 

göre, iletişimin gizliliği, ancak “millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin 

önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve öz-

gürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak” yine 

maddede belirtilen esas ve usullere göre sınırlanabilir.240 Benzer bir düzenleme de 

AİHS’nin 8. maddesinde yer almaktadır. AİHS’nin 8/1. maddesinde, herkesin 

özel hayatına konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahip oldu-

ğu belirtildikten sonra, 2. fıkrada, kamu otoritelerinin bu hakların kullanılmasına, 

ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin 

korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının 

hak ve özgürlüklerinin korunması için, müdahale edebilecekleri ve sözkonusu 

müdahalenin de demokratik bir toplumda zorunlu olması ve yasayla öngörülmüş 

olması gerektiği ifade edilmektedir.241 

İletişim özgürlüğü ve gizliliğini sınırlamak için öngörülen sebeplerin çok 

soyut ve geniş kavramlarla ifade edildiğini belirtmek gerekir. O nedenle, bu 

kavramların içeriğini belirlemek ve tanımını yapmak güçtür. Sınırlama sebebi 

olarak milli güvenlik kavramına, devletin bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü, 

egemenliğin iç veya dış nedenlerle tehlike altında olduğu hallerde başvurulabi-

leceği ve tehlikenin tüm ülkeyi ve ülkede yaşayan herkesi ilgilendirmesi gerek-

tiği belirtilmektedir.242 Kamu düzeni, insanların bir toplum halinde yaşamaları-

na ve herkesin özgürlüklerden yararlanmalarına imkân veren iç barış olarak 

tanımlanabilir.243   Kısaca, kamu hizmetlerinin iyi yapılmasını, devletin emni-

yet ve asayişini ve kişiler arasındaki ilişkilerde huzuru ve ahlak kurallarına 

                                                                          
240 Erdem/Özbek’e göre, her ne kadar Anayasanın 22/3. maddesinde kanunda açıkça gösterilen 

hallerde hâkim kararıyla; gecikmesinde sakınca varsa diğer yetkili merciin emriyle haberleşme 
gizliliğine dokunulabilir denilmekte ise de, bunu müdahale edilebilir şekilde anlamak lazımdır. 
Çünkü temel hakların dokunulmaz olan çekirdek alanına hiçbir şekilde ve hiçbir mülahaza ile 
müdahale edilemez. ERDEM/ÖZBEK, s. 264, dipnot. 58. 

241 4709 sayılı yasayla Anayasada yapılan değişikliğin gerekçesi, Anayasa hükümlerinin AİHS’ne 
uyumlu hale getirilmesi olarak belirtilmiştir.  

242 AKGÜNER, Tayfun, 1961 Anayasasına Göre Milli Güvenlik Kavramı ve Güvenlik Kurulu, İs-
tanbul 1983, s. 9, aktaran, UZELTÜRK, s. 71. 

243 KABOĞLU, s. 61. 
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uygunluğu temine yarayan kurum ve kuralların hepsi kamu düzeni kavramına 

dahildir.244   

Genel sağlıktan, insanların bulaşıcı ve salgın tehlikesi olan hastalıklardan korunma-

sı, toplumun sağlık koşulları içerisinde tutulması,245 genel ahlaktan ise belli bir zamanda 

belli bir toplumunun büyük çoğunluğu tarafından benimsenmiş bulunan ahlak kuralları 

anlaşılmalıdır.246 Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması kavramı ise daha çok 

başka  hak ve özgürlüklerle birlikte kullanılan bir kavram olup daha ziyade üçüncü kişi-

lerin haklarının korunmasına ilişkin bir sınırlama sebebi olarak görülmektedir.247 

Gerek Anayasamızda gerekse de AİHS’nin 8. maddesinde yer verilen iletişi-

min gizliliğine ilişkin bir sınırlama sebebi de suç işlenmesinin önlenmesidir. Kişi-

ler arasındaki iletişimin ve bu arada telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

önleme amaçlı olarak denetiminin anayasal zemini böylece oluşturulmuş bulun-

maktadır. Burada üzerinde durulması gereken bir husus şudur: Acaba Anayasamı-

zın 22. maddesinde ve AİHS’nin 8. maddesinde belirtilen suç işlenmesinin ön-

lenmesi sebebi ve diğer sebepler, suç işlendikten sonra ceza muhakemesinin sağ-

lıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla koruma tedbiri olarak iletişimin 

denetlenmesine dayanak teşkil edebilir mi?  

Belirtelim ki,  4709 sayılı yasayla yapılan değişiklikten önce de iletişimin de-

netiminin Anayasal dayanağı konusunda tartışmalar yaşanmıştır. 4709 sayılı ya-

sayla yapılan değişiklikten önce Anayasanın 20/1. maddesinde, “herkes, özel ha-

yatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın 

ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Adli soruşturma ve kovuşturmanın ge-

rektirdiği istisnalar saklıdır” denilmekteydi. Anayasanın 13. maddesinde temel 

hak ve özgürlüklerin genel sınırlama sebepleri sıralandıktan sonra, temel hak ve 

özgürlüklerin “ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle” 

sınırlanabileceği belirtilmekteydi. Gerek konut dokunulmazlığının düzenlendiği 
                                                                          
244 Anayasa Mahkemesi, 28.1.1964, 1963/128 E, 1964/8 K. AMKD, S.3, 1965, s.39. Anayasa 

Mahkemesinin Kararında atıfta bulunduğu Türk Hukuk Lügatinde kamu düzeni, “Bir memleket-
te âmme hizmetlerinin iyi yapılmasını, Devletin emniyet ve asayişini ve fertler arasındaki mü-
nasebetlerde huzuru ve ahlâk kaidelerine uygunluğu temine yaran müessese ve kaidelerin 
hepsi” olarak tanımlanmıştır. Türk Hukuk Lügatı, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın 
Genel Müdürlüğü Yayını, 3. Baskı, Ankara 1991, s.16. 

245 KABOĞLU, s. 135; UZELTÜRK, s. 75. 
246 Anayasa Mahkemesi, 28.1.1964, 1963/128 E, 1964/8 K. AMKD, S.3, 1965, s.38. 
247 UZELTÜRK, s. 78.  
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Anayasanın 21. maddesinde ve gerekse de iletişim özgürlüğü ve gizliliğinin dü-

zenlendiği 22. maddesinde ise, “adli soruşturma ve kovuşturmanın gerektirdiği 

istisnalar saklıdır” şeklinde veya buna  benzer bir hüküm yer almamaktaydı. İşte, 

Anayasanın 20. maddesinde yer alan bu sınırlama sebebinin Anayasanın 21. mad-

desinde düzenlenen konut dokunulmazlığı ve haberleşmenin gizliliği bakımından 

da geçerli olup olmayacağı tartışmalara neden olmuştur. Aynı durum 1961 Ana-

yasası için de geçerlidir. Gerçekten, 1961 Anayasasının 15. maddesinde; “özel 

hayatın gizliliğine dokunulamaz. Adli kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklı-

dır” denilmekte, konut dokunulmazlığının düzenlendiği 16 ve haberleşme hürriye-

tinin düzenlendiği 17. maddelerinde bu şekilde bir hüküm yer almamaktaydı.  

Bazı yazarlar, konut dokunulmazlığı ve haberleşmenin gizliliğinin özel haya-

tın kapsamında yer alması nedeniyle Anayasanın 15. maddesinde yer alan “Adli 

kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır” şeklindeki sınırlama nedeninin ko-

nut dokunulmazlığını bozmak ve haberleşme hürriyeti bakımından da geçerli ol-

duğunu savunmaktaydılar.248 Karşı görüşteki yazarlar ise, konut dokunulmazlığı 

ve haberleşme hürriyetini düzenleyen hükümler ile özel hayatın korunmasının 

amaçlandığını ve özel hayatın korunmasının ortak amaç olduğunu kabul etmekle 

beraber, gerek konut dokunulmazlığı ve gerekse de haberleşme özgürlüğünün 

bağımsız birer hak ve özgürlük olduğunu, o nedenle 15. maddede yer alan sınır-

lama sebebinin konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyeti bakımından geçerli 

olmadığını savunmuşlardır.249 2001 tarihinde 4709 sayılı yasayla yapılan değişik-

likle 13. maddedeki genel sınırlama sebepleri kaldırılmış, aynı sınırlama sebepleri 

Anayasanın 20, 21 ve 22. maddelerinde ayrı ayrı düzenlenmiştir. Böylece, 4709 

sayılı yasayla yapılan değişiklikten önce Anayasanın 20/1. maddesinde yer alan, 

“Adli kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır” şeklindeki sınırlama sebebi-

nin konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyeti bakımından geçerli olup olma-

dığı tartışması sona ermiştir. Ancak, şimdi de başka bir sorun ortaya çıkmıştır. O 

da şudur: Haberleşme hürriyetinin düzenlendiği 22. maddede, “suç işlenmesinin 

önlenmesi” bir sınırlama nedeni olarak kabul edildiği halde, “adli soruşturma ve 
                                                                          
248 ÖZBUDUN, Özel Haberleşmenin Gizliliği, s. 286. 
249 ARASLI, s. 140; UZELTÜRK, s. 68. 
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kovuşturma” amacı, diğer bir ifadeyle suç işlendikten sonra delil elde edilmesi ve 

yargılama sonucunda verilecek hükmün yerine getirilmesi amacı bir sınırlama 

nedeni olarak kabul edilmemiştir. Maddede yer alan milli güvenlik, kamu düzeni, 

genel sağlık, genel ahlak gibi diğer sınırlama nedenleri de esas itibariyle suç iş-

lenmesinin önlenmesi amacıyla başvurulabilecek sınırlama sebepleridir. Bu du-

rumda suç işlendikten sonra bu suça ait delillerin elde edilmesi amacıyla koruma 

tedbiri olarak iletişimin denetlenmesinin Anayasal dayanağının olup olmadığı 

hususunda tereddütler ortaya çıkmıştır.250 Nitekim Anayasanın 22. maddesinde, 

“suç işlenmesinin önlenmesi” iletişim gizliliğinin sınırlama nedeni olarak düzen-

lendiği halde, suç işlendikten sonra delil elde edilmesi ve yargılama sonucu veri-

lecek hükmün yerine getirilmesini sağlamak amacı bir sınırlama nedeni olarak 

öngörülmediğine göre, yasa koyucunun koruma tedbiri olarak iletişimin gizliliği-

ne müdahale sonucunu doğuracak bir yasal düzenleme yapamayacağı, yapılacak 

düzenlemenin de Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Bu düşünceye göre, 

CMK’nın 135 ve devamı maddelerindeki telekomünikasyon yoluyla yapılan ileti-

şimin denetlenmesine ilişkin hükümleri Anayasaya aykırıdır.251 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, AİHS ile uyum sağlanması amacıyla 4709 sa-

yılı yasayla Anayasanın 20, 21 ve 22. maddelerinde yapılan değişikliğin olumlu 

yanları mevcut olmakla birlikte, özel hayatın ve iletişimin gizliliğinin sınırlama 

nedeni olarak daha önce Anayasanın 20. maddesinde yer alan “adli soruşturma ve 

kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır” şeklindeki ibareye bu maddelerde 

yer verilmemesi isabetsiz olmuştur.  

                                                                          
250 Esasında bu konudaki düzenlemenin yaratmış olduğu sıkıntı, Yargıtay ve Türkiye Barolar 

Birliği tarafından düzenlenen Anayasa Değişiklikleri ve Uyum Yasaları konulu panelde dile ge-
tirilmiş ve bir soru olarak da sorulmuştur. Yargıtay Üyesi Ali Kınacı, “ Anayasanın 20, 21 ve 22. 
maddelerinde düzenlenen özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriye-
tiyle ilgili kısıtlamalar, altı nedenle sınırlandırılmış, bunlar arasında suç işlenmesinin önlenmesi 
nedeni yer aldığı halde suç işlendikten sonra yakalama ya da delil elde etmek için kısıtlamalar 
arasında bu durum yer almamıştır. Belki sözünü ettiğim maddelerde yer alan kamu düzeni ne-
deni kapsamında suç işlendikten sonra delil elde etmek için arama yapılabileceği, haberleşme 
özgürlüğünün kısıtlanabileceği kabul edilebilir” dedikten sonra, “Ancak böyle bir zorlayıcı yo-
ruma neden olmaksızın Anayasada suç işlendikten sonra da delil elde etmek ya da faillerin 
yakalanması nedeni yer alsa daha uygun olmaz mıydı” şeklinde bir soru yöneltmiştir. Anayasa 
değişikliklerine ilişkin panelde bu sorunun etraflıca tartışılması elbetteki yararlı olurdu, ancak 
ne yazık ki bu soruya cevap verilmemiş ve bu fırsat iyi değerlendirilmemiştir. Bkz. Anayasa 
Değişiklikleri ve Uyum Yasaları Paneli, 13-14 Aralık Ankara 2002, Anayasa ve Uyum Yasaları, 
TBB Yayını, Ankara 2003, s. 226.  

251 Bkz. KAPLAN, Arif, “CMK’ya Eleştiriler” Hukuk ve Demokrasi Dergisi, Yıl.1, S.9, 2005, s.46; 
YAVUZ, Hakan, “Ceza Yargılamasında Bir Koruma Tedbiri Olarak Telekomünikasyon Yoluyla 
Yapılan İletişimin Denetlenmesi”, TBBD, S.60, 2005, s. 240.  
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4709 sayılı yasayla değişik Anayasanın 22. maddesi AİHS’nin 8. maddesi 

ile paralel düzenlemeler içermektedir. AİHS’nin 8/1. maddesinde herkesin özel 

hayatına, aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına 

sahip olduğu belirtildikten sonra, 2. fıkrada, “bu hakkın kullanılmasına bir 

kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin 

ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağ-

lığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, 

demokratik bir toplumda zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak 

koşuluyla söz konusu olabilir” denilmektedir. Anayasamızın 22. maddesi, 

AİHS’nin 8. maddesiyle benzer düzenlemeler içerdiğine göre AİHM tarafından 

sorunun ne şekilde çözüldüğünün açıklığa kavuşturulmasında yarar vardır.  

Hemen ifade etmek gerekir ki, AİHM, gerek suçların önlenmesi gerekse de 

koruma tedbiri olarak uygulanan tedbirlerin haklı olup olmadığını değerlendirir-

ken AİHS’nin 8/2. maddesinde yer alan “dirlik ve düzenin korunması, suç işlen-

mesinin önlenmesi” kavramlarından yararlanmaktadır. AİHM, Malone/Birleşik 

Krallık davasında, “hiç kuşkusuz, suçun soruşturulması ve bulgulanması işlerine 

yardımcı olmak üzere polise iletilerin izlenmesi yetkisi veren bir hukukun bulun-

ması(nın), Sözleşmenin 8 (2). fıkrası anlamında ‘suç ve düzensizliğin önlenmesi 

amacıyla…demokratik toplumda gerekli” olabileceğine hükmetmiştir.252  Lam-

bert/Fransa davasında, hırsızlık ve soygun ile suçlanan Lambert isimli şahsın 

telefonlarının hâkim tarafından verilen kararla dinlenmesinin Sözleşmenin 8. 

maddesine göre zorunlu bir tedbir olup olmadığını inceleyen AİHM, yapılan mü-

dahalenin ceza yargılamasında gerçeğin ortaya çıkarılması ve böylece düzensizli-

ğin önlenmesi amacına yönelik olduğunu belirterek müdahaleyi bu yönden Söz-

leşmeye aykırı görmemiştir.253 AİHM vermiş olduğu birçok kararda, suça ilişkin 

delil elde edilmesi amacıyla başvurulan iletişimin denetlenmesi tedbirlerinin Söz-

leşmenin 8/2. maddesinde yer alan nedenlere dayanmadığı şeklinde bir karar ver-

                                                                          
252 Malone/Birleşik Krallık, pg.81. DOĞRU, C.1, s. 772.  
253 Lambert/Fransa, pg. 29; http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId 

=11897591&skin=hudoc en&action=request. (Erişim tarihi: 22.3.2007). 
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memiş ve dolayısıyla suç delili elde etme amacını 8/2. maddesinde yer alan sınır-

lama nedenleri kapsamında değerlendirmiştir.254 

AİHM, özel hayatın ve iletişimin gizliliğine yönelik müdahalelerin ulusal gü-

venlik, dirlik ve düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla yapı-

lıp yapılmadığı yönünde bir değerlendirme yapmakla yetinmemekte; müdahalenin 

demokratik bir toplumun korunması için zorunlu olup olmadığı yönünde de bir 

değerlendirme yapmaktadır. Genel olarak demokratik toplumda 8. madde için 

gerekli olanın ne olduğu, ölçülülük ilkesinin uygulanmasıyla bireysel haklar ve 

kamu yararı arasında oluşturulan dengeye göre belirlenmektedir.255 Klass ve Di-

ğerleri/Almanya davasında; demokratik toplumların son zamanlarda casusluk ve 

terörizmin çeşitli biçimlerinin tehdidi ile karşı karşıya kaldığına işaret eden mah-

keme, bu tehlikenin, devletlerin bu tür tehditlerle etkin bir şekilde mücadele ede-

bilmesi için kendi egemenlik alanı içinde faaliyet gösteren yıkıcı unsurları gizli 

izlemeye almasını haklı kıldığını vurgulamıştır. Mahkeme bu nedenle “ istisnai 

koşullar çerçevesinde mektup, posta ve telekomünikasyon üzerinde gizli izleme 

yetkileri veren bir yasanın ulusal güvenlik nedeniyle ve/veya suç ve düzensizliği 

önlemek için demokratik bir toplumda gerekli” olduğuna hükmetmiştir.256 

“Suç işlenmesinin önlenmesi” sebebi, hem Sözleşmenin 8/2. maddesinde hem 

de Anayasanın 22. maddesinde yer almaktadır. Anayasamızın 22/2. maddesinde 

yer alan “kamu düzeninin” korunması kavramı, Sözleşmede yer alan “dirlik ve 

                                                                          
254 Örneğin P.G And J.H/Birleşik Krallık davasında, silahlı soygun suçu; Kruslin/Fransa davasında 

adam öldürme, Huvig/Fransa davasında vergi kaçırma suçu, Armstrong/Birleşik Krallık dava-
sında uyuşturucu satmak suçu, Valenzuela Contreras/İspanya davasında hakaret ve tehdit, 
Chalkley/Birleşik Krallık davasında soygun suçlarına ilişkin olarak delil elde etmek amacı ile 
şüphelilerin iletişimi denetlenmiş, AİHM, delil elde etme amacı ile iletişimin denetimini Sözleş-
menin 8/2. maddesinin ihlali olarak değerlendirmemiştir. Kararlar için bkz.http://cmiskp.echr. 
coe.int/tkp197/search. asp?skin=hudoc-en. (Erişim tarihi: 22.3.2007). Aynı tespit için bkz. 
(ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s.151) Daha çok önleme amaçlı müdahaleleri içeren 
suçların önlenmesi kavramından, sözleşme organlarının, bastırıcı amaçlı tedbirleri haklı kılmak 
amacıyla da yararlandığına işaret eden Yazar, ceza muhakemesinde suçlulukla mücadele için 
başvurulacak tedbirlerin AİHS’nin 8/II anlamında suçların önlenmesi kavramı içinde ele alınabi-
leceğini belirtmektedir. ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s.151. 

255 AİHM’e göre, “temel özgürlükler… bir yandan etkin bir siyasal demokrasi ve öte yandan ortak 
bir anlayış ve [Sözleşmeci Devletlerin] dayandığı İnsan Haklarının yerine getirilmesiyle koru-
nabilir. Bunun Sözleşmenin 8. maddesi bakımından anlamı şudur: birinci fıkrada garanti edilen 
hakkın birey tarafından kullanılmasıyla ikinci fıkraya göre demokratik bir toplumun korunması 
için gizli izlemeye olan ihtiyaç arasında bir denge aranmalıdır.” (Klass ve Diğerleri/Almanya, 
pg.60. DOĞRU, C.1, s. 263) 

256 DOĞRU, C.1, s. 259.Erdem/Almanya davasında da mahkeme benzer bir karar vermiştir. Bkz. 
DUTERTRE, s. 338.  
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düzenin korunması”nı kapsar niteliktedir. O nedenle AİHM’nin, suç delili elde 

etmek maksadıyla yapılan iletişimin denetimini “dirlik ve düzenin korunması, suç 

işlenmesinin önlenmesi” sebepleri çerçevesinde ele alması, 8. maddenin ihlal edi-

lip edilmediğini belirlerken, ayrıca iletişimin gizliliğine yapılan müdahalenin de-

mokratik bir toplumda zorunlu olup olmadığını irdeleyerek bir sonuca varması 

yönündeki uygulaması, Anayasanın 22. maddesi bakımından da kabul edilebilir. 

Diğer bir ifadeyle, Anayasanın 22. maddesinde yer alan “kamu düzeni”nin ko-

runması ve “suç işlenmesinin önlenmesi” sebepleri, koruma tedbiri olarak iletişi-

min denetlenmesinin Anayasal dayanağını teşkil edebilir. Özellikle “kamu düze-

ni”, çok geniş bir anlama sahiptir. Anayasa Mahkemesi, bu kavramı, kamu hiz-

metlerinin iyi yapılmasını, devletin emniyet ve asayişini ve kişiler arasındaki iliş-

kilerde huzuru ve ahlak kurallarına uygunluğu temine yarayan kurum ve kuralla-

rın hepsi olarak tanımlamıştır.257 Kamu düzeni, daha ziyade dirlik ve düzenin ko-

runması, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik kolluk faaliyetlerini haklı kılan bir 

sebep olarak değerlendirilmiş ise de, bu kavramın daha geniş bir anlama sahip 

olduğunu düşünmekteyiz. Gerçekten suçun işlenmesi kamu düzenini bozan bir 

eylem olduğu gibi, suçların aydınlatılamaması, işlenen suçların cezasız kalması da 

toplumun dirlik ve düzeninin bozulması sonucunu doğurur. O bakımından, kamu 

düzeninin korunması kavramı, suçların aydınlatılması ve suça ait delillerin elde 

edilmesi amacıyla iletişimin denetlenmesine dayanak teşkil edebilir. İşlenen suç-

ların ve faillerinin ortaya çıkarılarak cezalandırılması, yeni suçların işlenmesi ba-

kımından da caydırıcı bir etkiye sahiptir.258 O nedenle, bu kavram da koruma ted-

biri olarak iletişimin denetlenmesine dayanak oluşturabilir. Esasen, henüz bir su-

çun işlenmediği ve işlenip işlenmeyeceğinin de bilenemediği “suç işlenmesinin 

önlenmesi” amacıyla iletişimin denetimine imkân tanıyan Anayasa koyucunun, 

suç işlendikten ve suçun işlenmesiyle bir zarar meydana geldikten sonra bu suça 

                                                                          
257 Anayasa Mahkemesi, 28.1.1964, 1963/128 E, 1964/8 K. AMKD, S.3, 1965, s.39.  
258 İletişimin denetimi, henüz işlenmemiş suçların önlenmesi bakımından yararlı olduğu gibi iş-

lenmiş suçların ortaya çıkarılmasına da katkıda bulunur. Denetim sonucu elde edilen delillerin 
yargılamada kullanılarak suçluların cezalandırılmasının sağlanması diğer suçların işlenmesini 
de önleyici etkiye sahiptir. Gerçekten somut olaydaki suçlu bir müddet için suç çevresinden 
uzaklaşmış olacağından yeni suç veya suçlar işleyemeyecektir. Diğer yandan, suç işleyen ki-
şinin cezalandırılması başkalarını da suç işlemekten alıkoyabilir. South African Law 
Commission,  s. 54. 
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ait delillerin elde edilmesi amacıyla aynı tedbire izin vermediği düşünülemez.259 

Ancak, yine de bu konudaki tereddütlerin ortadan kaldırılması bakımından gerek 

Anayasanın 20 ve 21. maddeleri gerek de 22. maddesine daha önceden 20. mad-

dede yer alan, “adli soruşturma ve kovuşturmaların gerektirdiği istisnalar saklıdır” 

şeklinde bir hükmün eklenmesi yararlı olacaktır.  

C. SINIRLAMANIN SINIRI  

4709 sayılı yasayla değişik Anayasanın 13. maddesine göre, “temel hak ve 

hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde 

belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, 

Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin 

gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” Yapılan değişiklikle, temel hak 

ve özgürlüklerin sınırlama nedenleri azaltılmış, sınırlamanın sınırı olarak da “de-

mokratik toplum düzeninin gerekleri”ne “laik cumhuriyetin gerekleri” ilave edil-

miş; ölçülülük ilkesine açıkça yer verilmiş ve en önemlisi 1961 Anayasasında yer 

alan “hakkın özü kriteri” yeniden bir sınırlamanın sınırı olarak kabul edilmiştir.  

AİHS’nin 8. maddesinde de, özel hayatın gizliliği, haberleşme özgürlüğü ve 

gizliliğinin, bu maddede sayılan sebeplere bağlı olarak, demokratik bir toplumda 

zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla sınırlanabileceği 

belirtilmektedir. 4709 sayılı yasanın gerekçesinde de 13. maddenin Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesindeki ilkeler doğrultusunda yeniden düzenlendiği ifade edil-

mektedir. Ancak, Anayasamızda AİHS’nin 8. maddesinden farklı olarak “laik 

cumhuriyetin gerekleri” ve “ölçülülük” kavramlarına yer verilmiştir. Ölçülülük 

ilkesi AİHS’nin 8. maddesinde yer almasa da, sözleşme hükümlerinin bütününden 

temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında bu ilkeye uyulması gerektiği sonucu 

çıkarılabilir.260 

Buna göre, diğer temel hak ve özgürlüklerde olduğu gibi, iletişimin gizliliği 

ve bu arada telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin gizliliğine getirilecek 
                                                                          
259 Benzer görüş için bkz. YAVUZ, s. 240.  
260 Bkz. KILKELLY, s. 33. AİHM, çeşitli kararlarında ölçülülük ilkesini, meşru amaçla, amaca 

ulaşmak için kullanılan araç arasındaki, yani müdahale ile elde edilecek yarar ile sınırlamadan 
doğan bireysel zarar arasındaki ölçüyü kaçırmamak; sınırlamanın demokratik bir toplumda an-
cak gerektiği ölçüde kullanılması olarak tanımlamaktadır. Bkz. GÖLCÜKLÜ, Fey-
yaz/GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref, İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 5. Bası, Ankara 2004, 
s.144 vd.  
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sınırlamaların yasayla yapılması, sınırlamanın iletişimin özgürlüğü ve gizliliği 

hakkının özüne dokunmaması, demokratik toplum düzeni ile laik cumhuriyetin 

gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olmaması lazımdır. Böylece temel hak ve 

özgürlüklere ve bu arada iletişim özgürlüğü ve gizliliğine getirilecek sınırlamalara 

da bir sınır çizilmiş olmaktadır.  

Temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanabileceği belirtildiğinden, iletişim 

özgürlüğü ve gizliliği ancak kanunla sınırlanabilecektir. Anayasanın 91/1. madde-

sinde Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel 

haklar, kişi hakları ve ödevlerinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile dü-

zenlenemeyeceği belirtildiğinden iletişim özgürlüğü ve gizliliğinin KHK ile sınır-

lanması mümkün olmayacaktır. Bununla birlikte, Anayasanın 91. maddesine göre 

sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde KHK ile sınırlama yapılması mümkündür. Bu 

durumda, Anayasanın 13. maddesinde yer alan ve temel hak ve özgürlüklerin “an-

cak” kanunla sınırlanabileceğine dair hüküm, Anayasadaki istisnalar dışında ka-

nunla düzenleme ilkesinin ihlal edilmemesi gerektiği şeklinde anlaşılabilir.261 Ka-

nunla yapılacak sınırlama da yalnızca Anayasanın 22. maddesinde belirtilen se-

beplere dayanabilir.  

İletişim özgürlüğü ve gizliliğine yapılacak sınırlama yalnızca Anayasanın laf-

zına değil, onun ruhuna, yani Anayasanın bütününe ve ondan çıkan anlama da 

aykırı olmamalıdır.262  

Temel hakların sınırlanmasının sınırı olarak kabul edilen ölçülülük ilkesi, uy-

gulanan tedbirin amacı gerçekleştirmek bakımından elverişli ve gerekli olmasını, 

ayrıca araçla amacın ölçüsüz bir oran içinde bulunmamasını ifade eder.263 4709 

sayılı yasayla değişik Anayasanın 13. maddesine göre, temel hak ve hürriyetlere 

kanunla yapılacak sınırlamaların ölçülülük ilkesine uygun olması lazımdır. İleti-

şim özgürlüğü ve gizliliği ile özel hayatın gizliliğine sınırlama getiren telekomü-

                                                                          
261 UZELTÜRK, s. 21. 
262 ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2004, s. 104. 
263 ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, s.104. Anayasa Mahkemesi de ölçülülük ilkesinin, elverişli-

lik, gereklilik ve oranlılık olmak üzere üç alt ilkesinin bulunduğu görüşündedir. Anayasa Mah-
kemesi, 23.6.1989 tarih 1988/50 E, 1989/27 K. AMKD, S.25, 1991, s.312. 
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nikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetiminin de ölçülülük ilkesine uygun ol-

ması gereklidir.264   

Temel hakların sınırlanması bakımından 13. maddede yer alan bir diğer güven-

ce de, “demokratik toplum düzeninin gerekleri”dir. Gerçekten, hakkın özü kriteri 

13. maddeye eklendiği halde, bu Anayasa yapılırken hakkın özü kriterine alternatif 

olarak kabul edilen “demokratik toplum düzeninin gerekleri” kavramı maddeden 

çıkarılmamıştır. Demokratik toplum düzeninden, ülkemize özgü ayrı bir anlamı 

olan demokratik toplum düzeni değil, evrensel nitelikteki özgürlükçü demokratik 

toplum düzeni anlaşılmalıdır.265 Anayasa Mahkemesi bir kararında, demokratik top-

lum düzeninin gerekleri kavramından, Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi 

ve bunun icaplarıyla belirlenen hukuk düzeninin kastedildiğini” belirtmekle bera-

ber, daha sonra vermiş olduğu bir kararda bu kavramı evrensel demokratik ölçüleri 

yansıtır şekilde; ayrıca hakkın özü kavramını da içerir biçimde yorumlamıştır.266 

                                                                          
264 CMK’da yazılı olmasa da ölçülülük ilkesi bütün koruma tedbirlerine hâkim olan bir ilkedir. Esa-

sında ölçülülük ilkesi hukuk devleti ilkesinin bir sonucudur. ÖZTÜRK, Bahri, Ceza Muhakemesi 
Hukukunda Koğuşturma Mecburiyeti, Ankara 1991, s. 73; ÖZBEK, Arama, s.33.  

265 ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, s. 106. AİHM, Sözleşmede temel hakların sınırlanmasının 
sınırı olarak kabul edilen “demokratik toplum düzeninin gerekleri” kavramının tanımını yapmak-
tan kaçınmıştır. Ancak AİHM, demokratik toplumların açık fikirlilik ve hoşgörülülük gibi iki temel 
özelliği olduğunu vurgulamıştır. (Dudgeon/Birleşik Krallık, pg.53. http://cmiskp.echr.coe. 
int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=dudgeon&sessionid=121200
56&skin=hudoc-fr. Erişim tarihi:3.5.2008). Genel olarak demokratik toplumda AİHS’nin 8. 
maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği ile haberleşme hürriyeti ve gizliliği bakımından 
gerekli olanın ne olduğu, ölçülülük ilkesinin uygulanmasıyla, bireysel haklar ve kamu yararı 
arasında oluşturan dengeye göre belirlenmektedir. KILKELLY, s. 32.  

266 “Anayasamız, özgürlüklere saygılı olunmasını istemekle yetinmemiş, bunların kullanılmasını 
sağlayacak önlemler alınmasını Devletin temel amaç ve görevleri arasında saymak suretiyle, 
özgürlükçü bir görüşü benimsemiştir. Gerçekten de, Anayasamızın 2. maddesinde Türkiye 
Cumhuriyetinin insan haklarına saygılı bir Devlet olduğu belirtildikten sonra, 5. maddesinde, 
“kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak 
surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî 
varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya” çalışmasını, devletin temel amaç ve gö-
revleri arasında saymıştır.…Özgürlüklerin sınırlandırılmasında uyulması gereken bir başka ilke 
de, sınırlandırmaların demokratik toplum düzeni gereklerine aykırı olamayacağıdır. 
Klasik demokrasiler, temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp güvence altına alın-
dığı rejimlerdir. Kişinin sahip olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, devredilmez, temel hak ve öz-
gürlüklerin özüne dokunulup tümüyle kullanılamaz hale getiren kısıtlamalar, demokratik toplum 
düzeni gerekleriyle uyum içinde sayılamaz. Özgürlükçü olmak yanında, hukuk devleti olmak ve 
kişiyi ön planda tutmak da aynı rejimin öğelerindendir. Şu halde getirilen sınırlamaların, Ana-
yasanın 2. maddesinde ifadesini bulan Cumhuriyetin temel niteliklerine de uygun olması gere-
kir. Bu anlayış içinde özgürlüklerin yalnızca ne ölçüde kısıtlandığı değil, kısıtlamanın koşulları, 
nedeni, yöntemi, kısıtlamaya karşı öngörülen kanun yolları, hep demokratik toplum düzeni kav-
ramı içerisinde değerlendirilmelidir. Özgürlükler, ancak; istisnaî olarak ve demokratik toplum 
düzeninin sürekliliği için zorunlu olduğu ölçüde sınırlandırılabilirler. Demokratik hukuk devletin-
de, güdülen amaç ne olursa olsun, özgürlük kısıtlamalarının bu rejimlere özgü olmayan yön-
temlerle yapılmaması ve belli bir özgürlüğün kullanılmasını ortadan kaldıracak düzeye vardır-
mamasıdır.” (Anayasa Mahkemesi, 26.11.1986, 1985/8 E, 1986/27 K. AMKD, S.22, 1987, 
s.365-366 
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4709 sayılı yasayla Anayasanın 13. maddesinde yapılan ve konumuz açısın-

dan da büyük önem taşıyan değişiklik, sınırlamanın sınırı olarak “hakkın özü” 

kriterinin kabul edilmiş olmasıdır. Buna göre, iletişim özgürlüğü ve gizliliğine 

getirilecek sınırlamaların bu hakkın özüne dokunmaması lazımdır. İşte bu noktada 

hakkın özünün ne olduğu ve hangi hallerde hakkın özüne ve bu arada iletişim öz-

gürlüğü ve gizliliğinin özüne dokunulmuş olacağının tespit edilmesi lazımdır.  

Genel olarak bir hak ve özgürlüğün özü, o hak ve hürriyetin vazgeçilmez unsu-

ru, dokunulduğu takdirde o hak ve hürriyeti anlamsız kılacak olan asli çekirdeği 

olarak tanımlanmaktadır.267 Öze dokunma yasağının neyi koruduğu,268 daha açık bir 

ifadeyle, objektif temel hak normunu mu, yoksa bu normun kişiye sağladığı sübjek-

tif hakkı mı koruduğu tartışmalara neden olmuştur. Bir görüşe göre, “bir temel hak-

kın özüne dokunulup dokunulmadığı, düzenlenecek yaşam ilişkisi, yapılan düzenle-

menin kendisi ve bu konuda yaygın kanaatlerin yanı sıra, sınırlamadan sonra o 

temel hakkın toplumsal yaşam içinde önemini hala koruyup korumadığına bakıla-

rak tayin edilir… Burada belli bir kişinin sübjektif hakkı kastedilmiş olamaz. Çünkü 

böyle bir hak, bir bütün olarak toplumsal yaşam için bir önem taşımaz. Toplumsal 

yaşam için önemli olan, sübjektif hakkın kaynaklandığı temel hak normudur”269  

Kısaca bu görüşe göre, hakkın özüne dokunulup dokunulmadığı somut olaydan 

bağımsız olarak tayin edilecektir. Buna karşılık, kişiler bakımından bir güvence 

teşkil edebilmesi için, öz kavramı ve öze dokunulup dokunulmadığının her somut 

olay için ayrı ayrı belirlenmesi; kamusal ve bireysel menfaatlerin ölçülmesi ile öze 

dokunulup dokunulmadığının tespit edilmesi gerektiği ileri sürülmüştür.270   

                                                                          
267 ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, s.105. Öze dokunma, tırnak keserken ete dokunma gibi bir 

durum olarak da ifade edilmiştir. KUZU, Burhan, 1982 Anayasasının Getirdiği Yenilikler, İstan-
bul 1990, s.228, aktaran, FENDOĞLU, Hasan Tahsin, “2001 Anayasa Değişikliği Bağlamında 
Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması (AY. md 13)”, Anayasa Mahkemesinin 140. Kuruluş 
Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiri, (22-26 Nisan 2002) Anaya-
sa Yargısı Dergisi, C.19, Ankara 2002, s. 198.  

268 Bu arada belirtelim ki hakkın özü kriteri yasa ile yapılan sınırlamalarda bir koruma sağlar, eğer 
Anayasada bir sınırlama öngörülmüş ise bu kriter bir güvence sağlamaz. ÖZBUDUN, Türk 
Anayasa Hukuku, s. 106, FENDOĞLU, s. 198. 

269 SAĞLAM, Fazıl, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara 1982 s. 147.  
270 “Öz”ün, her münferit olay için ayrı ayrı belirlenmesi gerektiğini belirten Gören’e göre, her mün-

ferit olayda kamusal ve özel değerler tartılarak öze dokunulup dokunulmadığı tespit edilmelidir. 
Temel hakka somut bir durumda daha az değer biçilmesi gerekiyorsa öze dokunma 
sözkonusu olmayacaktır. Bu görüşün bir bakıma ölçülülük ilkesinin bir tekrarı olduğu da ileri 
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Anayasa Mahkememize göre; “bir hakkın ya da hürriyetin kullanılmasını 

açıkça yasaklayıcı veya örtülü şekilde kullanılmaz hale koyucu veya ciddi surette 

güçleştirici ve amacına ulaşmasını önleyici ve etkisini ortadan kaldırıcı hükümler 

o hak ve hürriyetin özüne dokunur.”271 Yüksek Mahkeme bir başka kararında da, “ 

.. bir hak ve hürriyetin gayesine uygun şekilde kullanılmasını son derece zorlaştı-

ran veya onu kullanılamaz duruma düşüren kayıtlara tabi tutulması halindedir ki, 

o hak ve hürriyetin özüne dokunulmuş olması sözkonusu olabilir” demektedir.272 

Öncelikle belirtelim ki, temel hak ve özgürlüklerin özününü ne olduğunu ve 

onun içeriğini bütün hak ve özgürlükler için belirlemek mümkün değildir. Hakkın 

özünün, her hak ve özgürlüğün kendisine özgü niteliklerine göre belirlenmesi ge-

rekir.273 Konumuz açısından açıklığa kavuşturulması gereken husus telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesi ve/veya kayıt edilmesi ile bu hakkın 

özüne dokunulmuş olup olmayacağıdır. Bu konudaki görüşlerimizi açıklamadan 

önce tekrar belirtelim ki, 1961 Anayasasında sınırlamaların sınırı olarak “hakkın 

özü” kriteri kabul edilmişti. Ancak 1982 Anayasasının ilk şeklinde bu kritere yer 

verilmemiş onun yerine “demokratik toplum düzeninin gerekleri” ölçütü kabul 

edilmiştir. Bu kriterin kabul edilmesinin bir nedeni, uluslar arası belgelerde ve 

özellikle AİHS’nde de bu kritere yer verilmesiydi. Ancak, asıl neden, bu kriterin 

                                                                                                                                                                                                          
sürülmüştür. GÖREN, Zafer, Anayasa Hukukuna Giriş, 11. Baskı, İzmir 1994, s. 376. Ayrıca 
bkz.FENDOĞLU, s.197; SAĞLAM, Hakların Sınırlanması, s.147 vd. 

271 Anayasa Mahkemesi, 4.1.1963, 1962/208 E, 1963/1 K, AMKD, S.I, 1964, s.74.  
272 Anayasa Mahkemesi, 8.4.1963, 1963/25 E, 1963/25 K, AMKD, S. I, 1964, s.228. Esasında, 

temel hakların sınırlanmasının sınırı konusunda hakkın özü kriteri yerine, demokratik toplum 
düzenin gerekleri ve ölçülülük ilkelerine göre yapılacak değerlendirme, zorunlu olan hallerde, 
temel hak ve hürriyetlerin belli ölçüler içerisinde sınırlanmasına olanak vermesi bakımından 
hem daha uygun, hem de AİHM kriterleri ile uyumlu olurdu. Ayrıca, bazı hallerde ölçülülük il-
kesine göre yapılacak bir değerlendirme ile sonuca ulaşılması mümkün olacağından hakkın 
özüne dokunulup dokunulmadığı şeklindeki tartışmalara gerek kalmadan sorun çözümlenebi-
lirdi. Bkz. ARSLAN, Zühtü, “Temel hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması: Anayasanın 13. Mad-
desi Üzerine Düşünceler”, Anayasa Mahkemesinin 140. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzen-
lenen Sempozyumda Sunulan Bildiri, (22-26 Nisan 2002) Anayasa Yargısı Dergisi, C.19, An-
kara 2002, s.221 vd; Sağlam, s.144. 

273 GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref, Anayasa Hukuku, 13. Bası, Ankara 2004, s. 179; FENDOĞLU, s.198;  
GÖREN, s. 376. Anayasanın Temsilciler Meclisinde görüşülmesi sırasında bir soru üzerine 
komisyon sözcüsü şu cevabı vermiştir: “Buna (özü tarif etmeye) imkân yoktur… bu öz her hür-
riyet, her temel hak için ayrı ayrıdır. Belli bir hürriyetin özünün belli bir sınırlama sonucunda 
yok edildiğini, mahkemeler efkarı umumiye, yani o memleketin hukuk anlayışı ve zihniyeti tes-
pit eder. Nihayet Anayasa Mahkemesi de buna şekil verir. Bir hürriyetin özünün ne olduğunu 
demokratik hukuk devletinin hukukçuları, o devletin hâkimleri elbette fark eder. Mesela bir ka-
nun koyucu kalkar da mesken masuniyeti hakkında, ‘zabıta istediği zaman haneye girerek, 
taharriyatta bulunabilir” diye bir hüküm koyarsa, o zaman mesken masuniyetinin özü zedelen-
miş demektir. Fakat aramayı mahkeme kararına bağlayacak olursa, bu dokunulmazlık özü tah-
rip edilmeden, sınırlanmış… olur.”  SAĞLAM, Hakların Sınırlanması, s. 69. 
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muğlak olması, hakkın özü kriterinin kabul edilmesinin yorumda güçlüklere ne-

den olması, bu kritere göre bazı hak ve özgürlüklere müdahale etme ve sınırlama 

imkânının bulunmaması olarak gösterilmiştir.274 Demokratik bir toplumda meşru 

kabul edilebilecek sınırlamaların hakkın özü kriterine göre mümkün olmayacağı 

ileri sürülerek “hakkın özü” kriteri yerine demokratik toplumun gerekleri” kriteri 

kabul edilmiştir. Danışma Meclisindeki görüşmeler esnasında söz alan Anayasa 

Komisyonu Başkanı Vekili Gölcüklü, Anayasa Mahkemesinin tanımına göre bir 

gösteri yürüyüşünün ertelenmesi ve milli güvenlik sebepleriyle posta 

mersulelerinin açılmasının hakkın özüne dokunma sayılacağını, oysa bu uygula-

maların demokratik toplumun gereklerine aykırı olmadığını belirtmiştir.275 Yine 

bir soru üzerine Gölcüklü, bu konudaki görüşlerini şöyle dile getirmiştir: “Son 

fıkraya (13. maddenin son fıkrası)276 getirdiğimiz husus, (demokratik toplum düze-

ninin gerekleri) daha somut bir husustur. Korunmak istenen, bu amaçlarla hürri-

yetlerin sınırlanmasının gayesi demokratik bir hayatın korunmasıdır. İşte demok-

ratik hayat bu sınırlamaya cevaz veriyorsa caizdir, vermiyorsa caiz değildir. 

(Demokratik toplum düzeninin gerekleri ölçütünün) müphem olduğunu kabul edi-

yorum; ama özden daha az müphemdir. Bir örnek vereyim bu vesileyle. Mesela, 

milli güvenlik sebebiyle posta mersulelerinin gizliliğinin kaldırılması tedbirinin 

alındığını düşünelim, haberleşmenin gizliliğini milli güvenlik gerekçeleriyle kaldı-

rıldığını düşünelim. Bu tedbir ‘hürriyetin özüne dokunmama’ kriterine vurulduğu 

zaman, hürriyetin özüne dokunmaktır. Buna mukabil ‘demokratik toplumun gerek-

lerine’ kriterine vurulduğu zaman, demokratik toplumun gereklerine aykırı değil-

dir.”277  

                                                                          
274 Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Gölcüklü, Komisyondaki tartışmalar sırasında; temel hakla-

rın sınırlanmasının sınırı ile ilgili olarak biri hakkın özüne dokunmama, diğeri ise sınırlamanın 
demokratik rejim anlayışı ile uygun olması olmak üzere iki kıstasın mevcut olduğunu, hakkın 
özüne dokunmama kıstasının diğerine oranla daha müphem olması nedeniyle, sınırlamanın 
demokratik rejim anlayışı ile uygun olmasının teklif edildiğini belirtmektedir. (Danışma Meclisi 
Anayasa Komisyonu Tutanak Dergisi s. 65) Anayasanın 12. maddesinin konuyla ilgili gerekçe-
sinde de; temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının sınırı olarak kabul edilen demokratik top-
lum düzeninin gerekleri kıstasının öze dokunmama kıstasından daha belirgin ve uygulaması 
daha kolay bir kıstas olduğu, esasen uluslar arası sözleşme veya bildirilerde de bu kıstasın 
kabul edildiği belirtilmiştir. Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, s.129. 

275 Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, s.139.  
276 Parantez içindeki ifadeler bize aittir. 
277 Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, s. 147.  
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Hakkın özü kriteri yerine demokratik toplumun gerekleri kriterinin kabul 

edilmesi gerektiğine dair bu gerekçeler ve 4709 sayılı yasayla yapılan değişiklik-

le, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasının sınırı olarak hakkın özü kriterinin 

13. maddede tekrar düzenlendiği ve maddede ayrıca demokratik toplum düzeninin 

gereklerine yer verildiği dikkate alındığında şu soruların cevaplanması lazımdır: 

Günümüz için telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin gizliliğinin sınırlan-

ması bakımından nasıl düşünmek gerekir? Hakkın özü kriteri ile demokratik top-

lum düzeninin gerekleri kriterleri nasıl bağdaştırılacaktır? İletişimin gizliliğinin 

Anayasada belirtilen nedenlere bağlı olarak ve kanunda gösterilen usul ve esaslara 

göre sınırlanması bu hakkın özüne dokunma olarak kabul edilecek midir? 

Hakkın özü kriterinin belirgin bir kriter olmadığını, hakkın özü ile “öz” olma-

yan ve dolayısıyla sınırlanabilecek olan kısmının neresi olduğunu birbirinden ayır-

manın mümkün olmadığını ileri süren Gözler, bu kritere dönülmüş olmasını bir 

talihsizlik olarak değerlendirmektedir. Ayrıca, bu kriterin kullanışlı ve operasyonel 

bir kriter olmadığını savunan yazara göre, “demokratik hukuk devletlerinde bazı 

durumlarda sınırlanabilen birçok temel hak ve hürriyetin sınırlanması, hakkın 

özü kriteri esas alındığında mümkün olmamaktadır. Örneğin demokratik hukuk 

devletlerinde bazı durumlarda mektuplar açılabilmekte ve telefonlar dinlenebilmek-

tedir. Bizim ülkemizde de buna ihtiyaç olması pek tabiîdir. Ama artık 13’üncü mad-

dede hakkın özü kriteri getirildiği için, mektupların açılması veya telefonların din-

lenmesi Anayasaya aykırı olur. Çünkü mektubun açılmasıyla veya telefonun din-

lenmesiyle bu hakkın özüne dokunulmuş olur. Zira mektup açılınca veya telefon 

dinlenince, haberleşmenin gizliliği esası bütünüyle ve özüyle ortadan kalkmış olur; 

kendisine donulmayan bir öz artık kalmaz. Hakkın özü kriteri uygulanırsa, telefon 

dinleme imkânı kalmaz. Oysa demokratik hukuk devletlerinde haberleşmenin gizli-

liği ilkesine bazı durumlarda müdahale edilebilmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin 

de millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi vb. sebeplerle telefon 

dinlemeye ihtiyacı olacaktır. Ama Anayasa değişikliğiyle artık hakkın özüne do-

kunmak yasaklandığına göre, bunun yapılması Anayasanın 13’üncü maddesine 

aykırı olur.”278 Gözler’in bu görüşleri, hakkın özü kriteri yerine neden demokratik 

                                                                          
278 GÖZLER, Kemal, "Anayasa Değişikliğinin Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Bakı-

mından Getirdikleri ve Götürdükleri: Anayasanın 13'üncü Maddesinin Yeni Şekli Hakkında Bir 
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toplum düzeninin gerekleri kriterinin tercih edildiğine ilişkin yukarıda aktarılan 

Gölcüklü’nün Danışma Meclisinde ileri sürmüş olduğu görüşlerle örtüşmektedir. 

Bu düşünceye göre, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişin dinlenmesi ve/ veya 

kaydedilmesi halinde artık bu hakkın özüne dokunulmuş olacağından, bu uygulama 

ve buna imkân sağlayan yasa Anayasaya aykırı olacaktır.  

Buna karşılık, “demokratik toplum düzeni gerekleri’ kavramı içinde “öze do-

kunma yasağı” ölçütünün de bulunduğu, aslında bu iki ölçütün, tek bir ölçütün iki 

ayrı görünüşü olduğu belirtilmiş ve demokratik toplum düzenlerinin insan hakla-

rına dayanan rejimler olduğu, çağdaş demokrasilerde bir hak ve özgürlüğün özüne 

dokunmanın, özünü ortadan kaldırmanın kabul edilemeyeceği savunulmuştur.279 

Anayasa Mahkemesi de “hakkın özü” kriterinin henüz 1982 Anayasasında yer 

almadığı dönemde vermiş olduğu kararlarda, “demokratik toplum düzeninin ge-

rekleri” kavramını “hakkın özü” kavramını da içerir şekilde yorumlamıştır. Ana-

yasa Mahkemesi vermiş olduğu bir kararda, “klasik demokrasiler temel hak ve 

özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp güvence altına alındığı rejimlerdir. Kişinin 

sahip olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, devredilmez, temel hak ve özgürlüklerin 

özüne dokunulup tümüyle kullanılamaz hale getiren kısıtlamalar, demokratik top-

lum düzeni gerekleriyle uyum içinde sayılamaz. Özgürlükçü olmak yanında, hu-

kuk devleti olmak ve kişiyi ön planda tutmak da aynı rejimin öğelerindendir. Şu 

halde getirilen sınırlamaların, Anayasanın 2. maddesinde ifadesini bulan Cumhu-

riyetin temel niteliklerine de uygun olması gerekir. Bu anlayış içinde özgürlükle-

rin yalnızca ne ölçüde kısıtlandığı değil, kısıtlamanın koşulları, nedeni, yöntemi, 

kısıtlamaya karşı öngörülen kanun yolları, hep demokratik toplum düzeni kavramı 

içerisinde değerlendirilmelidir. Özgürlükler, ancak; istisnaî olarak ve demokratik 

toplum düzeninin sürekliliği için zorunlu olduğu ölçüde sınırlandırılabilirler. De-

mokratik hukuk devletinde, güdülen amaç ne olursa olsun, özgürlük kısıtlamaları-

nın bu rejimlere özgü olmayan yöntemlerle yapılmaması ve belli bir özgürlüğün 

                                                                                                                                                                                                          
İnceleme", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 59, S.2001/4, s.59; CAN, Osman, “Anayasa Değişiklik-
leri ve Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü”, Anayasa Yargısı Dergisi. C.19, 2002, s. 520.  

279 Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer’in Anayasa Mahkemesinin 37. Kuruluş 
Yıldönümü Töreni Açış Konuşması, http://www.anayasa.gov.tr/general/icerikler.asp?contID 
=265&menuID=64 (Erişim tarihi: 26.5.2007). 
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kullanılmasını ortadan kaldıracak düzeye vardırmamasıdır” diyerek,280 “demokra-

tik toplum düzeninin gerekleri” kavramını “hakkın özü”nü de içerir şekilde yo-

rumlamıştır.  

Yüksek Mahkememiz bir başka kararında, “Anayasa ilkelerini zedeleme-

yen, demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmayan, hakkın özüne 

dokunmayan düzenlemeler gerçek anlamda bir seçme ve seçilme hakkını olum-

suz biçimde etkilemez, ortadan kaldırmaz. Düzenleme ….hakların özüne do-

kunmadığı gibi demokratik toplum düzeninin gereklerine de aykırı değildir” 

diyerek bu iki kavramı özdeşleştirmiştir.281 2001 tarihinde 4709 sayılı yasayla 

hakkın özü kriterinin Anayasaya ilave edilmesinden sonra Yüksek Mahkeme, 

bu kriteri demokratik toplum düzeninin gerekleri ve ölçülülük ilkesiyle birlikte 

değerlendirmiştir.282  

Bu kararları dikkate alındığında, Yüksek Mahkemenin telekomünikasyon yo-

luyla yapılan iletişimin denetimine olanak veren CMK hükümlerinin Anayasaya 

aykırı olup olmadığı hususunda da benzer değerlendirmelerde bulunması ve hak-

kın özü kriteri ile ölçülülük ilkesi ve demokratik toplumun gerekleri kavramını 

birlikte kullanarak bir sonuca ulaşması beklenebilir. Tedbire başvurmak için ka-

nunumuzda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması gerektiği de dikkate alındığın-

da, gerek suç işlenmesinin önlenmesi ve gerekse de işlenmiş suça ait delillerin 

elde edilmesi ve yargılama sonucunda verilecek hükmün yerine getirilmesi ama-

                                                                          
280 Anayasa Mahkemesi, 14.6.1988, 1988/14 E, 1988/18 K, AMKD, S.24, s.253-254. 
281 ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, s.107. 
282 “Askeri hizmetin özellikleri ve eylemleri ceza yaptırımına bağlanan kişilerin askerliği meslek 

olarak kabul ettikleri göz önünde bulundurulduğunda, itiraz konusu kuralla suç kabul edilen ey-
lemle cezası arasında demokratik bir toplumda uygun görülebilecek adil bir dengenin bulun-
madığı sonucuna varılmıştır.” (Anayasa Mahkemesi, 21.1.2004, 2002/166 E, 2004/3 K. AMKD, 
C.1, S.40, 2005, s.316) 
“Anayasa’nın temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin 13. maddesinde, temel hak ve 
hürriyetlerin, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen 
sebeblere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği, bu sınırlamaların, Anayasa’nın sö-
züne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük il-
kesine aykırı olamayacağı belirtilmiştir. 
Çağdaş demokrasiler, temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp güvence altına 
alındığı rejimlerdir. Temel hak ve özgürlükleri büyük ölçüde kısıtlayan veya kullanılamaz hale 
getiren sınırlamalar hakkın özüne dokunur. Temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamaların 
yalnız ölçüsü değil, koşulları, nedeni, yöntemi, kısıtlamaya karşı öngörülen kanun yolları hep 
demokratik toplum düzeni kavramı içinde değerlendirilmelidir. Özgürlükler, ancak Anayasa’nın 
ilgili maddelerinde öngörülen nedenlerle ve demokratik toplum düzeninin sürekliliği için zorunlu 
olduğu ölçüde sınırlandırılabilir.” (Anayasa Mahkemesi, 10. 04.2003, 2002/112 E, 2003/33 K. 
AMKD, C.1, S.39, 2004,s.493) 
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cıyla telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine imkân veren bir 

yasa ve uygulamanın demokratik toplumun gereklerine aykırı olmadığını ve so-

mut olayda, kanunda yazılı esas ve usullere göre bu tedbire başvurulması ile de 

hakkın özünün ortadan kalkmayacağını kabul etmek lazımdır.283  

Devletlerin çok ciddi, sofistike casusluk ve terör yöntemleriyle tehdit edildik-

lerini, devletlerin kendi yargı alanı içinde suçlarla mücadele edebilmek bakımın-

dan gerek teknik izleme gerekse de iletişimin denetlenmesi tedbirlerine başvurma-

larının gerekli olduğuna işaret eden AİHM, kötüye kullanmalara karşı etkin ön-

lemlerin alınması kaydıyla istisnai koşullar çerçevesinde ulusal güvenlik, kamu 

düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla iletişimin denet-

lenmesi ve gizli izlemeye imkân veren bir yasanın demokratik bir toplumda ge-

rekli olduğunu kabul etmiştir.284  Demokratik bir toplum düzeninin tanımını yap-

maktan ve özelliklerinin neler olduğunu detaylı bir şekilde açıklamaktan kaçınan 

AİHM, bir tedbirin demokratik bir toplumun gereklerine uygun olup olmadığını 

incelerken, uygulanan tedbirin bir toplumsal ihtiyaç baskısından kaynaklanıp kay-

naklanmadığını, öngörülen amaç ile orantılı olup olmadığını ve bu konuda göste-

rilen gerekçelerin yeterli olup olmadığını irdeleyerek bir sonuca ulaşmaktadır.285 

AİHM, Sözleşmede yer almamakla birlikte bazı davalarda hakkın özü kriterine de 

başvurmuş ve sınırlamaların hakkın özünü zedeleyecek şekilde ve ölçüde kısıtla-

maması veya azaltmaması gerektiğine hükmetmiştir.286  

CMK’nın 135. maddesinde yer alan suçların niteliği ve bu suçlarla müca-

dele etmenin ve delil elde etmenin zorluğu dikkate alındığında, bazı suçlar 

dışında,287 bu maddede katalog şeklinde sayılan suçlarla ilgili olarak delil elde 

                                                                          
283 Almanya’da telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesinin bu özgürlüğün özüne 

ve insan onuruna yönelik bir ihlal oluşturmadığı genellikle kabul edilmektedir. Çünkü haber-
leşmeye taraf kişilerin, teknik bir araçtan yararlanmak suretiyle üçüncü kişiler tarafından bilgi 
elde edilmesi tehlikesini bizzat kendilerinin yarattıkları, bireylerin aslında egemen olmadıkları 
bir araca güvendikleri ve dolayısıyla bunun sonuçlarına katlanmak zorunda oldukları kabul 
edilmektedir. ERDEM/ÖZBEK, s. 260.  

284 Klass ve Diğerleri/Almanya, pg.48-50. DOĞRU, C.1, s.259.  
285 Sunday Times/Birleşik Krallık, pg.62. DOĞRU, C.1, s. 301. 
286 Ashingdane/Birleşik Krallık, pg.57. DOĞRU, C.1, s. 896; Belçika’da Eğitim Dili Davası/Belçika. 

DOĞRU, C.1, s. 54. 
287 Bkz. 2.Bl., II, B,4.  
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edilmesi amacının acil bir toplumsal ihtiyaç olduğunu kabul etmek gerekir. 

Sınırlı sayıdaki bazı suçlar hariç, yasada tedbirin öngörüldüğü suçlarla ihlal 

edilen hak ve menfaatlerin niteliği ve bu suçların ağırlığı nazara alındığında, 

bu suçlarla ilgili delil elde etme bakımından telekomünikasyon yoluyla yapılan 

iletişimin denetlenmesinin orantısız olmadığı sonucuna ulaşılır. Elbette ki, so-

mut olayda, uygulanan tedbirin bu gerekleri karşılayıp karşılamadığı, demok-

ratik bir toplumda gerekli olup olmadığı ayrı bir sorundur ve somut olayın 

özelliklerine göre belirlenmelidir.  

Alman Anayasa Mahkemesi, genel kişilik hakkına ilişkin Anayasanın 1/1 

maddesindeki düzenlemenin, özel hayatın çekirdek alanını kesin bir şekilde koru-

duğunu ve konutta gizli gözetleme yapılmasını yasakladığını belirtmiştir. Yüksek 

Mahkemeye göre, konutta yapılacak gözetlemeyle ihlal edilen kişisel hak ile 

maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasındaki kamu yararı arasında bir karşılaştırma 

yapılamaz. O nedenle, yüksek mahkeme, konutta gizli gözetlemeye imkân veren 

Alman CMK’nın 100/c maddesinin Anayasa hükümleriyle uyumlu olmadığına 

hükmetmiştir.288 Anayasa Mahkemesinin bu kararı üzerine Alman CMK’da deği-

şiklik yapılmış, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine ve 

gizli gözetlemeye ilişkin kabul edilen yeni hükümler 1.1.2008 tarihi itibariyle yü-

rürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren yeni kanun maddelerinde Anayasa Mahkemesi-

nin kararı dikkate alınarak, yalnızca özel hayatın çekirdek alanına ilişkin bilgi elde 

edileceğini gösteren fiili tutamak noktalarının bulunması halinde, telekomünikas-

yon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulamayacağı belirtil-

mektedir. (Alman CMK 100a/4 md) Böylece, özel hayatın çekirdek alanı, özel 

hayatın gizliliğinin sınırlanmasının sınırı olarak kabul edilmiştir. Anayasamızın 

13, 17, 20 ve 22 . maddesi hükümlerinden hukukumuz bakımından da aynı sonuca 

ulaşılabilir.  

                                                                          
288 BVerfG, BvR, 1 (2004), 2378 (2398). Alman Anayasa Mahkemesi Kararının İngilizce Çevirisi 

için, (Çev: Tony Weir) bkz. http://www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational 
/work_new/german/case.php?id=658, (Erişim tarihi: 7.4.2008). 
Kararın geniş değerlendirmesi için bkz. STENDER-WORWACSH, Jutta, “The Decision of the 
Federal Constitutional Court of 3 March 2004 on Acoustic Supervision of Housing Space”, 
German Law Journal No. 11 (1 November 2004) http://www.germanlawjournal.com 
/article.php?id=514 (Erişim tarihi: 7.4.2008). 
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V. DENETİM ŞEKİLLERİ 

A. GENEL OLARAK 

 CMK’nın 135/1. maddesine göre, bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve 

kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka 

suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya ge-

cikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli ve-

ya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda 

alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. CMK’nın 135/4. maddesinde mo-

bil telefonun yerinin tespitine ilişkin hükümler yer almaktadır. CMK’nın 135. 

maddesinin yer aldığı bölümün başlığı “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İleti-

şimin Denetlenmesi” şeklindedir. Böylece, telekomünikasyon yoluyla yapılan 

iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması; madde başlığında yer almamakla 

birlikte sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve mobil telefonun yerinin tespiti, 

“denetim” kavramı kapsamında kabul edilmiştir. Aşağıda bu denetim şekilleri 

incelenmeye çalışılacaktır.  

B. İLETİŞİMİN DİNLENMESİ 

Kelime olarak dinlemek; işitmek için kulak vermek anlamına gelmektedir.289 

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesinden, iletişimin gerçek-

leştiği araç ve ortamda yapılan konuşmaların canlı olarak izlenmesi, işitilmesi 

anlaşılmalıdır.290 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu’na göre de, dinleme demek, aletin ba-

şına oturup, konuşulanları canlı olarak izlemek demektir.291Ancak, İletişimin De-

netlenmesi Yönetmeliğinin 9/1 maddesinde, “dinleme, iletişimin kayda alınması 

suretiyle yapılır” denilmektedir.292 Dinleme, iletişimin kayda alınması suretiyle 

gerçekleşeceğine göre, dinleme ile kayda alma arasındaki farkı izah etmek lazım-

dır. Gerçekten, kanunumuzda, TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönet-

                                                                          
289 Türkçe Sözlük, TDK, C.1, s. 379. 
290 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu’na göre dinleme demek, aletin başına oturup, konuşulanları canlı 

olarak izlemek demektir. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 705. 
291 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 705. 
292 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetme-

liğin 11. maddesinde de, “dinleme, iletişimin kayda alınması suretiyle yapılır” denilmekteydi. 
Almanya’da da iletişimin dinlenmesi kayda alma suretiyle yapılmakta ve daha sonra bu kayıtlar 
tutanağa geçirilmektedir. ERDEM/ÖZBEK, s. 286.  
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melik ve İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde “kayda alma” yanında ayrıca 

“dinleme”ye yer verildiğine göre, dinlemeye kayda almadan daha farklı bir anlam 

vermek lazımdır. Kanaatimizce, dinlemeden, konuşmaların canlı olarak izlenmesi 

anlaşılmalı ve Yönetmelik hükümlerine göre bu konuşmalar ayrıca kayıt da edil-

melidir.293 Kayda almada ise, iletişimin canlı olarak izlenmesi ve işitilmesi 

sözkonusu olmayıp veri taşıyıcısına kaydı sözkonusudur. Dinleme ile kayda alma 

arasındaki fark da budur.  

Dinlemeyi yapan görevlinin işittiklerini hatırlaması ve hemen tutanağa geçir-

mesinin güç olması ve dinlenen kişi veya kişilerin söylediklerinin eksiksiz tespiti 

bakımından kayıt yapılması yararlıdır. İletişimin olduğu gibi tutanağa yansıyıp yan-

sımadığı hususunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü bakımından da 

iletişimin kayıt edilmesi büyük öneme sahiptir. Telekomünikasyon yoluyla yapılan 

iletişimin denetlendiği bilinen bir olgu olduğundan, suç işleyen kişiler ve özellikle 

de örgütlü suçlarda örgüt mensupları, kendilerini gizlemek ve suç delili vermemek 

bakımından şifreli şekilde görüşmekte, daha önce anlamı üzerinde anlaştıkları keli-

meler veya takma isimler kullanmaktadırlar. O nedenle, bu tür konuşmaların bir kez 

dinlenmesi suretiyle anlamını çözmek ve suç delili elde etmek çok zordur. Bunun 

için konuşmaların birden fazla kez dinlenmesi veya diğer konuşmalarla birlikte de-

ğerlendirilmesi gerekebilir.294 Yine, kişilerin Türkçe dışında bir dili kullanmaları 

halinde dinlemeyi yapan görevlinin bu dili anlamaması durumunda, suçla ilgili bir 

görüşme yapıldığı halde delil elde edilmesi mümkün olmayabilir. Oysa dinleme ile 

birlikte kayıt yapıldığında tercüman vasıtasıyla Türkçe’ye çevrilerek ceza muhake-

mesinin amaçları bakımından bu kayıtlardan yararlanmak mümkün olabilir.295 İşte, 

iletişimin dinlenmesi tedbirinde iletişimin ayrıca kaydedilmesi bu ihtiyaçtan da 

kaynaklanabilir. Bununla birlikte, dinlemeyi yapan görevlinin iletişimi kaydetme-

den işittiklerini tutanağa geçirmesi de dinleme sayılmalıdır.  

Delillerin ele geçirilmesi bakımından dinleme ile kayda alma arasında farklılıklar 

meydana gelebilir. Kayda alınan iletişimin daha sonradan dinlenmesi halinde bazı delil-

                                                                          
293 Dinleme tedbiri yerine getirilirken konuşmaların ayrıca kaydedilmesinin öngörülmesinin sebe-

binin, ileride ortaya çıkacak ispat sorunlarının ve başka uyuşmazlıkların önüne geçilmesi ama-
cını taşıdığı anlaşılmaktadır.  

294 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 638; TAŞKIN, s. 79. 
295 ŞAHİN, Cumhur, Ceza Muhakemesi Hukuku -I-, Ankara 2007, s. 272. 
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lerin elde edilmesi mümkün olmayabilir veya güç olabilir. O nedenle, C.Savcısı veya 

hâkim kararında iletişimin dinlenmesi talep edilmiş ise hakkında dinleme kararı verilen 

kişi veya kişilerin konuşmaları kayda alınmakla beraber canlı olarak izlenmelidir.  

Yukarıda da belirtildiği üzere, CMK’nın 135. maddesine dayanılarak çıkarılan 

yönetmeliklerde dinleme ve kayda alma birlikte düzenlenmiştir. İletişimin Denet-

lenmesi Yönetmeliğinin 4/e maddesinde; dinleme ve kayda alma beraber tanım-

lanmış ve iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasının; “Telekomünikasyon yoluyla 

gerçekleştirilmekte olan konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması ile diğer her 

türlü iletişimin uygun teknik araçlarla dinlenmesi ve kayda alınmasına yönelik 

işlemleri,” ifade ettiği belirtilmiştir.296 Bu Yönetmelikte gizli soruşturmacı ve tek-

nik araçlarla izleme tedbirleri de düzenlenmiş olduğundan “dinleme” oldukça ge-

niş tanımlanmış olmaktadır.  

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesi bu kadar geniş kap-

samlı değildir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, telekomünikasyon yoluyla yapılan 

iletişimin dinlenmesinden söz edilebilmesi için iletişimin bir telekomünikasyon 

aracı veya ortamı ile gerçekleşmesi gereklidir. Dinleme de, bir araç vasıtası ile 

olmalıdır. Kısaca, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesinden, 

iletişimin telekomünikasyon kavramı kapsamında bulunan araçlarla yapıldığı, 

yani iletimin (transmission) gerçekleştiği sırada, iletimin yapıldığı hat, sistem ve-

ya ortama girilmek suretiyle söylenen sözlerin uygun bir araç vasıtası ile işitilmesi 

anlaşılmalıdır. O nedenle, kişilerin herhangi bir araç kullanmadan yaptıkları ko-

nuşmaların teknik bir araç kullanılarak dahi olsa dinlenmesi, CMK’nın 135. mad-

desi anlamında bir dinleme sayılmaz. Bu tür dinlemeler CMK’nın 140. maddesin-

de düzenlenen teknik araçlarla izleme tedbiri kapsamında değerlendirilmelidir. 

Kişilerin telekomünikasyon araçları ile yapmış oldukları iletişimin herhangi bir 

                                                                          
296 Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi amacıyla 

hazırlanan Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin 
Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin (Bundan sonra TİB Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik olarak adlandırılacaktır.) 3/e maddesinde de, iletişimin 
dinlenmesi ve kayda alınması birlikte tanımlanmış ve iletişimin dinlenmesi ile kayda alınması-
nın “telekomünikasyon yoluyla gerçekleştirilmekte olan konuşmalar ile diğer her türlü iletişimin 
uygun teknik araçlarla dinlenmesi ve kayda alınmasına yönelik işlemleri” ifade ettiği belirtilmiş-
tir.  



 

123

araç kullanmadan çıplak kulakla işitilmesi, dinlenmesi de, (örneğin, telefonla ko-

nuşan kişinin konuşmalarının dinlenmesi gibi) CMK’nın 135. maddesi anlamında 

bir dinleme kabul edilemez. Aynı şekilde, telefon cihazına yerleştirilen bir alet 

vasıtası ile telefonla yapılan görüşmelerin dinlenmesi CMK’nın 140. maddesinde 

düzenlenen teknik araçlarla izleme kapsamında değerlendirilebilir ise de teleko-

münikasyon yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesi olarak kabul edilemez.  

Dinleme ile beraber kayıt da yapılacaksa bu hususun kararda açıkça yer alma-

sı lazımdır. Acaba kaydedilen iletişimin daha sonradan dinlenmesi CMK’nın 135. 

maddesinde sözü edilen dinleme olarak kabul edilebilir mi? Kanımızca edilemez. 

Dinleme, iletişimin yapıldığı anda canlı olarak izlenmesi, işitilmesidir.297  

C. İLETİŞİMİN KAYDEDİLMESİ 

İletişimin kayda alınmasından, telekomünikasyon yoluyla gerçekleştirilmekte 

olan konuşmaların ve diğer her türlü iletişimin uygun teknik araçlarla kaydedil-

mesi anlaşılmalıdır.298  Örneğin sabit telefon, cep telefonu veya internet üzerinden 

gerçekleştirilen telefon görüşmesinin bir bant, CD veya başkaca uygun bir teknik 

araçla kaydedilmesi gibi. Telli veya telsiz telefonla ya da internet üzerinden yapı-

lan konuşmalardaki ses veya görüntüler  bakımından kayda alma mümkün olduğu 

gibi, elektronik posta yoluyla yapılan iletişimin içeriği bakımından da kayda alma 

mümkündür.299  

Telefon dışındaki diğer telekomünikasyon araçlarıyla yapılan iletişimin dene-

timi genelde kaydetme şeklinde gerçekleşmektedir. Örneğin, iletim anında faksın 

ele geçirilmesi kaydetme şeklinde gerçekleşir. İnternet üzerinde gönderilen elektro-

nik posta veya diğer verilerin ele geçirilmesi bu verilerin birer kopyasının üretilmesi 

şeklinde gerçekleşmektedir ki300 bu da kaydetme kapsamına girer. Diğer bir ifadey-

le, iletişime ilişkin verinin kopyası çıkarılarak uygun bir ortama kaydedilmesi sure-

tiyle denetim gerçekleştirilmektedir. Esasında interneti kullanan her kişi kullanım 

                                                                          
297 Aynı yönde bkz. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 705. 
298 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 4/e maddesine göre, iletişimin dinlenmesi ve kay-

da alınması; telekomünikasyon yoluyla gerçekleştirilmekte olan konuşmaların dinlenmesi ve 
kayda alınması ile diğer her türlü iletişimin uygun teknik araçlarla dinlenmesi ve kayda alınma-
sına yönelik işlemleri ifade eder. 

299 CMK.’nın 135. maddesine ilişkin Adalet Komisyonu Raporu gerekçesi için bkz. NOYAN, s.301. 
300 KESKİN, Siber Suç, s. 173. 
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esnasında sistem üzerinde bazı izler bırakır ve bu izler kaydedilir. Yine internet 

ortamında gönderilen elektronik postalar bu iletim esnasında birçok birimden geçer 

ve bu birimlerde farklı veriler kaydedilir.301 Ancak buradaki “kaydetme”den, ileti-

şimin gerçekleşmesi için olağan olarak yapılan bu işlemler değil, ceza muhakeme-

sinde delil elde edilmesi amacıyla iletişimin içeriğinin veya iletişime ilişkin diğer 

bağlantı verilerinin tespit edilmesi ve kaydedilmesi anlaşılmalıdır.  

D. İLETİŞİMİN TESPİTİ302 

TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 4/f maddesine göre, 

iletişimin tespiti, “iletişimin içeriğine müdahale etmeden, iletişim araçlarının di-

ğer iletişim araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama, aranma, yer bilgisi303 ve 

kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik işlemleri” ifade eder.304 Buna göre 

iletişimin tespiti, iletişimin içeriğini öğrenme amacını taşımayıp, şüpheli veya 

sanığın kimlerle, ne zaman, nerede ve ne süreyle görüştüğünün belirlenmesi an-

lamına gelir. Taşınabilir olan mobil telefonlar bakımından yer bilgisi, yani, kişile-

rin nereden iletişimde bulunduğu da iletişimin tespiti kapsamında değerlendirile-

cektir. İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde yapılan tanımda bu hususta bir 

açıklık mevcut değilse de, iletişim kurulmak istenen cihazın kapalı olması, cevap 

vermemesi veya ulaşılamaması gibi başarısız arama girişimlerinin tespiti de ileti-

şimin tespiti kapsamında kabul edilmelidir.305 İletişim kurulmak istenen numaranın 

                                                                          
301 BAŞALP, s. 23. 
302 CMK Tasarısında iletişimin tespiti tedbirine yer verilmemişti. 
303 Görüldüğü üzere, yer bilgisine ilişkin veriler de, iletişimin tespiti tedbirinin konusunu oluştur-

maktadır. Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması 
Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesinde, yer verisinin; “kamuya açık telekomünikasyon hizmeti 
kullanıcısına ait bir telekomünikasyon cihazının coğrafi konumunu belirleyen şebekede işlenen 
her türlü veriyi” ifade ettiği belirtilmektedir.  

304 Benzer tanım için bkz. TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik 3/f md. 
Yeni Zelanda Telekomünikasyonun Denetimi Kanununun (Telecommunication (İnterception 
Capability) Act 2004) 3. maddesine göre, iletişimin tespiti; iletişimin gerçekleşip gerçekleşme-
diğine bakılmaksızın iletişimin yapıldığına veya yapılmak istendiğine ilişkin bilgi, iletişimin kim-
den kaynaklandığı (orijin), yönü, hedefi ve sonlandırılması, iletişimi başlatanın veya alıcının 
numarası, eğer iletişim bir numaradan başka bir numaraya yönlendirilmiş ise bu numaraları,  
iletişimin yapıldığı zaman ve süresine ilişkin bilgileri, iletişim bir mobil telefon vasıtasıyla ger-
çekleştirilmiş ise, şebekeye ilk girildiği yeri kapsar.  Madde metni için bkz. 
http://www.legislation.govt. nz/browse_vw.asp? 
contentset=pal_statutes&clientid=1590372155&viewtype=contents (Erişim tarihi:2.6.2008).  

305 Alman Telekomünikasyon Yasasının (Telecommunications Act (Telekommunikationsgesetz, TKG) 
85/1. maddesinde, başarısız arama girişimlerine ilişkin detaylar da telekomünikasyonun gizliliği 
kapsamında kabul edilmiştir. http://www.iuscomp.org/gla/statutes/I#I (Erişim tarihi: 24.7.2007). 



 

125

bir başka numaraya yönlendirilmesi halinde yönlendiren ve yönlendirilen numara-

ların tespiti de iletişimin tespiti kapsamında değerlendirilmelidir.  

Doktrinde bazı yazarlar, iletişimin tespitini bu şekilde anlamalarına rağmen,306 

bu terime farklı anlamlar da yüklenmiş; iletişimin içeriğine müdahale etmeden 

şüpheli veya sanığın  kiminle, ne zaman, ne kadar süreyle görüştüğüne dair bilgi-

ler, “detay bilgileri” ve “dış bağlantı verileri” olarak adlandırılmış ve bu tür bilgi-

lerin elde edilmesinin CMK’nın 135. maddesindeki usul ve esaslara tabi olmadığı 

ileri sürülmüştür.307  

4442 sayılı kanunda, tespitin iletişimin bant gibi bir teknik araçla tespiti an-

lamına geldiğini belirten Kunter/Yenisey/Nuhoğlu’na göre, 5237 sayılı CMK’nın 

135/1. maddesinde kayda alma ayrıca düzenlendiği için “tespit” kelimesine başka 

bir anlam yüklenmiş ve bu da karmaşaya neden olmuştur. Yazarlara göre, eğer 

“tespit” kelimesine verilen anlam “kayıt” ise dinleme açıkta kalmakta, eğer tespit 

ile kastedilen, kiminle ve ne şekilde bağlantı kurulduğuna dair detay bilgileri ise, 

dinleme düzenlenmemiş bulunmaktadır.308 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, “tespit” ke-

limesinin, 5271 sayılı CMK’nın 135/1 maddesinde telefonun veya telefonu kulla-

nan kişinin bulunduğu yerin saptanması, CMK’nın 135/4. maddesinde ise mobil 

telefonun yerinin bulunması anlamında kullanıldığı görüşündedirler.309   

Hemen belirtelim ki, her iki tedbirde de “tespit” sözcüğü bulunmasına karşılık 

mobil telefonun yerini tespit ile iletişimin tespiti farklı tedbirlerdir. 135/1. madde-

sinde düzenlenen iletişimin tespiti delil elde edilmesi amacına yönelik olduğu 

halde, 135/4. maddesindeki mobil telefonun yerinin tespiti şüpheli veya sanığın 

yakalanmasına yöneliktir.  

Öztürk/Erdem’e göre, dış bağlantı verileri adı verilen, iletişimin içeriğine mü-

dahale edilmeksizin iletişimin kimler arasında ve hangi zamanda yapıldığına ilişkin 

bilgilerin elde edilmesi CMK’nın 135 ve devamındaki madde hükümlerine tabi 

değildir. O nedenle, özellikle telefonla taciz, hakaret gibi suçların aydınlatılması 

                                                                          
306 ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 421; ŞAHİN, Cumhur, Ceza Muhakemesi Kanunu 

Gazi Şerhi,  Ankara 2005, s. 381.  
307 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 630. 
308 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 704.  
309 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 701. 
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amacıyla, haberleşme hizmeti sunan kurumlarda ücretlendirme amacıyla tutulan bu 

gibi bilgilerden yararlanılmasına CMK’nın 135. maddesi engel değildir.310 

Maddenin Adalet Komisyonu Raporundaki gerekçesine göre, iletişimin tespi-

ti, belli bir telefon numarasından kimlerin ne zaman arandığı, konuşmanın ne ka-

dar süreyle yapıldığı, elektronik posta yoluyla kimlerle iletişim kurulduğu husus-

larının tespitinden ibarettir.311 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 4/f madde-

sine göre de; iletişimin tespitinden, iletişimin içeriğini öğrenme amacını taşıma-

yıp, şüpheli veya sanığın kimlerle, ne zaman, ne süreyle görüştüğünün tespiti an-

laşılmalıdır. O nedenle, gerek Kunter/Yenisey/Nuhoğlu ve gerekse de 

Öztürk/Erdem’in iletişimin tespitine vermiş oldukları anlamın doğru olmadığını 

ve iletişimin tespitinin ancak CMK’nın 135. maddesinde belirtilen esas ve usulle-

re göre yapılabileceğini düşünmekteyiz. Yüksek Mahkememizin görüşü de bu 

yöndedir. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Adalet Bakanlığınca kanun yararına bozma 

talebi üzerine vermiş olduğu kararda; “soruşturma evresinde şüphelinin kullandığı 

telefonuyla yaptığı görüşmelere ilişkin detay bilgilerinin, yani telefonla yapılan 

bağlantıların kimlerle ve ne zaman yapıldığının belirlenmesi anlamına gelen ‘tes-

pit’ yukarıda belirtilen CMK’nın 135. maddesinin 6. fıkrası kapsamı dışında bıra-

kılmıştır. Bu nedenle hangi suça ilişkin olursa olsun şüpheliye ait telefondan kim-

lerle, ne zaman görüşüldüğüne dair ‘tespit’(in) CMK’nın 135/1 maddesi uyarınca 
                                                                          
310 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 630. Şen ise, iletişimin tespitini CMK’nın 135. maddesi kapsamında 

değerlendirmekte, ayrıca her suç bakımından iletişimin tespitine başvurulabilmesini, bu tedbi-
rin uygulanabileceği suçların katalog şeklinde belirlenmesini eleştirmektedir. (ŞEN, Ersan “İle-
tişimin Denetlenmesi Tedbiri”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl.2, S.4, Ağustos 2007, s. 109)   Uygu-
lamada da iletişimin tespitine değişik anlamlar verildiği görülmektedir. Yargıtay Ceza Genel 
Kurulunca, yakın tarihte verilen bir kararda; “…rüşvet suçu 5271 sayılı CYY’nın 135/6. fıkra-
sında yer aldığından, bu suç yönünden iletişimin tespiti suretiyle elde edilen kanıt, CYY’nın 
138/2. maddesi fıkrası uyarınca, hakkında iletişimin tespiti kararı bulunmayan kişi için de kanıt 
olarak değerlendirilir” denilerek, iletişimin tespiti, iletişimin dinlenmesi anlamında kabul edilmiş, 
dinleme suretiyle elde edilen deliller için ise iletişimin tespiti suretiyle elde edilen kanıt ifadesi 
kullanılmıştır. (Yargıtay CGK. 12.6.2007, 2006/5.MD-154 E, 2007/145 K) Yargıtay Ceza Genel 
Kurulunun bir başka kararında da iletişimin dinlenmesine ilişkin kayıtlar için “iletişim tespiti tu-
tanaklar”ı ifadesi kullanılmıştır. (Yargıtay CGK. 03.07.2007, 2007/5.MD-23 E, 2007/167 K) 
Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından verilen bir kararda da, iletişimin tespiti ile sinyal bilgilerinin 
değerlendirilmesi ve mobil telefonun yerinin tespiti tedbirleri birbirine karıştırılmıştır. (Yargıtay 
5. CD. 1.10.2005, 2005/14969 E, 2005/20489 K) Buna karşılık, Yargıtay 4. Ceza Dairesince 
verilen iki kararda iletişimin tespiti, Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Din-
lenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ve Te-
lekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte ta-
nımlanan şekilde anlaşılmıştır. Bkz.Yargıtay 4. CD. 20.6.2007, 2007/4496 E; 2007/5905 K; 
4.CD. 28.3.2007, 2007/1398 E, 2007/2879 K. 

311 NOYAN, s. 301.  
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hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C.savcısının kararıyla müm-

kün” olduğuna hükmetmiştir.312  

Belirtelim ki Yüksek Mahkememiz aksi yönde kararlar da vermiştir. Yargıtay 

8. Ceza Dairesinin yakın tarihlerde vermiş olduğu bir kararda, C.Savcısının 

CMK’nın 160 ve 161. maddesinde düzenlenen genel soruşturma yetkisi çerçeve-

sinde hâkim kararı olmadan iletişimin tespitine ilişkin kayıtları ilgili kurumlardan 

isteyebileceği belirtilmektedir.313 C.Savcısının müşteki ve mağdurun talebi üzerine 

sözü edilen maddelerdeki genel soruşturma yetkisi çerçevesinde müşteki ve mağ-

durun iletişimini tespit etmesi mümkün ise de, CMK’nın 135/1. maddesinin açık 

hükmü karşısında, şüpheli veya sanığın iletişimin tespiti için hâkim kararı lazım-

dır. Geçmişte yapılan iletişime ilişkin kayıtların talep edilmesi halinde gecikme-

sinde sakınca bulunan bir halin olduğu da kabul edilemeyeceğinden, C.Savcısının 

gecikmesinde sakınca olduğu gerekçesiyle şüpheli veya sanığın iletişimini tespit 

etmesinin mümkün olmadığı görüşündeyiz.  

İletişimin tespiti, yalnızca telefonla yapılan iletişime ilişkin bir kavram olarak 

düşünülmemelidir. İnternet ortamında, iletişimin içeriğine müdahalede bulunulma-

dan bir iletiyi başlangıç noktasından varış noktasına göndermek için iletişim zinci-

rindeki bilgisayar sistemleri tarafından üretilen ve iletişimin başlangıç noktasını, 

izlediği yolu, tarihini, saatini, boyutlarını, süresini ve bu iletişimde kullanılan hiz-

                                                                          
312 Yargıtay 5. CD. 1.10.2005, 2005/14969 E, 2005/20489 K. Bakanlığın yazılı emir talebinden, 

iletişimin tespiti ile sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve mobil telefonun yerinin tespiti tedbirle-
rinin birbirine karıştırıldığı görülmektedir. Talepte, “mağdure ve şüpheliye ulaşmak için cep te-
lefonu ile yapılan iletişimin tespiti gerekli olup, bu tespit telekomünikasyon yoluyla yapılan ileti-
şimin denetlenmesi olmayıp Cumhuriyet savcısının bilgi edinme ve delil toplama serbestisi 
çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği, kaldı ki cep telefonu ile iletişimde kullanılan baz is-
tasyonlarının tespiti, mağdure veya şüphelinin bulunduğu yeri belirlemede etkili olacağı, özel-
likle yaygın olarak işlenen suçlardan olan büyükbaş hayvan hırsızlığında suç yeri yakınında 
bulunan baz istasyonlarını kullanan o yere ait olmayan numaraların tespiti ve cep telefonu hır-
sızlıklarında da imei numarası takibi ile çalınan cep telefonunu kullanan numaranın belirlen-
mesi ile çalınan cep telefonu ve failin belirlenmesi sureti ile gerçek faillere ulaşılmasının müm-
kün olduğu, aksi durumda suç işleyen faillerin takipsiz kalması sonucunun doğacağı, bu du-
rumlar nazara alındığında iletişimin tespiti gerektiği” belirtilmiştir. Bkz. Yargıtay 5. CD. 
1.10.2005, 2005/14969 E, 2005/20489 K. 

313 Bodrum C.Başsavcılığınca yapılan bir soruşturma kapsamında, C.Savcısının iletişimin tespiti 
niteliğindeki talebinin sulh ceza mahkemesince reddedilmesi, bu karara yapılan itirazın da reddi 
ve kanun yararına bozma talebi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 
“C.Savcısının, iletişimin tespiti uygulamasını 5271 sayılı CMK’nın 160 ve 161. maddelerinde ön-
görülen genel soruşturma yetkisi çerçevesinde değerlendirerek çözüme kavuşturması (nın) ola-
naklı (..) olduğu” gerekçesiyle, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma talebini yerinde gör-
memiştir. Yargıtay 8. CD. 23.11.2007, 2007/8616 E, 2007/8160 K. Benzer karar için bkz. Yargı-
tay 4.CD. 06.11.2007, 2007/8700 E, 2007/8903 K. (Sözkonusu kararlar yayınlanmamıştır.)  
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met tipini gösteren ve trafik verisi314 olarak adlandırılan bu verilerin315  tespiti de 

iletişimin tespiti sayılır.316 Buna göre, bir elektronik postanın göndericisi veya alıcı-

nın internet adresi, bağlantının zamanı ve süresi ile bağlantı için kullanılan sistem 

ve bağlantı yollarının belirlenmesi tespit kapsamında değerlendirilecektir.317  

Karşılaştırmalı hukukta iletişimin tespitine ilişkin düzenlemeler farklılık gös-

termektedir. Örneğin, Fransa, İngiltere ve Avusturya’da iletişimin tespitine ilişkin 

bilgiler denetim kapsamında kabul edilmemekte ve herhangi bir sınırlamaya tabi 

bulunmadan bu bilgiler soruşturma ve kovuşturmada kullanılmaktadır.318  

Amerika’da iletişimin tespit edilmesi, kişilerin özel hayatının gizliliğinin ko-

ruma altına alındığı Anayasanın ek 4. maddesi kapsamında ve iletişimin denet-

lenmesi (interception) kapsamında değerlendirilmemektedir. Amerikan Federal 

Yüksek Mahkemesi de vermiş olduğu çeşitli kararlarda bir telefon numarası ile 

hangi numaralarla görüşüldüğünün tespitini denetim (interception) kapsamında 

kabul etmemiştir.319 Amerikan Federal Yüksek Mahkemesine göre, telefon numa-

rası çeviren kişi, çevirmiş olduğu numaranın ilgili servis sağlayıcı tarafından ka-

yıtlara geçirildiğini bilir veya bilmesi gerekir. Ayrıca, ilgili servis sağlayıcının bu 

kayıtları üçüncü şahıslara gösterebileceğini tahmin ettiği için kişinin mahremiyet 

beklentisinin olmaması gerekir. O nedenle, sözkonusu işlem Anayasanın ek 4. 

                                                                          
314 “Trafik verisi”, elektronik haberleşme şebekesi üzerinden haberleşmenin iletilmesi ya da fatura-

landırılması amacıyla, işlenmiş her türlü veriyi ifade eder. (Elektronik Haberleşme Sektöründe 
Gizliliğin Korunması ve Kişisel Bilgilerin İşlenmesine ilişkin 12 Temmuz 2002 tarihli Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi’nin 2002/58 EC sayılı Direktifi,  md.) Avrupa Konseyi Siber Suçlar 
Sözleşmesi’nin 1/d. Maddesinde “trafik verisi” yerine “trafik bilgileri” terimi kullanılmış ve trafik 
bilgilerinin, bir bilgisayar sistemi kullanılarak yapılan bir iletişime ilişkin olarak, sözkonusu ileti-
şim zincirinin bir halkası konumunda bulunan ve bilgisayar sistemi tarafından üretilen ve ileti-
şimin başlangıç noktasını, izlediği yolu, saatini, tarihini, boyutlarını, süresini veya bu iletişimde 
kullanılan hizmetin tipini gösteren herhangi bir bilgisayar verisini ifade ettiği belirtilmiştir. Avru-
pa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi Taslağı, İnternet ve Hukuk Platformu, Ankara Barosu Ya-
yını, 2. Baskı, Ankara 2006, s. 8. Maddenin İngilizce metni için bkz. 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm (Erişim Tarihi:8.5.2008)  

315 KESKİN, Siber Suç, s. 172-173. 
316 Maddenin Adalet Komisyonu Raporundaki gerekçesinde, elektronik posta yoluyla kimlerle 

iletişim kurulduğunun belirlenmesinin de tespit kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtil-
miştir. NOYAN, s. 301. 

317 BAŞALP, s.27. Ayrıca maddenin Adalet Komisyonu Raporundaki gerekçesi için bkz. NOYAN, 
s. 301.  

318 ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 100. 
319 US v.New York Telephone. Co. 434 U.S.159 (1977), YENİSEY, Arama, s.64. Karar metni için 

bkz. http://supreme.justia.com/us/434/159/index.html (Erişim tarihi: 07.11.2007). 
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maddesi kapsamında kişilerin mahremiyetini ihlal eden bir durum oluşturmaz.320  

Ancak, Amerikan Federal Kanununun 3123. maddesi uyarınca, iletişimin denet-

lenmesi kararına göre koşulları daha hafif de olsa321 iletişimi tespit eden aletlerin322  

kullanılması için hâkim kararı gereklidir. 

Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde ise, daha önce faturalama amacıyla tespit 

edilmiş bilgilerin soruşturma ve kovuşturmada kullanılması ile münhasıran soruş-

turma ve kovuşturmada kullanılmak amacıyla elde edilen tespite ilişkin kayıtlar 

arasında bir ayırıma gidilmektedir. Daha önce faturalama amacıyla yapılan kayıt-

lar fazlaca bir sınırlayıcı bir koşula yer verilmeden soruşturma ve kovuşturma 

organlarına verilirken, bizatihi soruşturma ve kovuşturmada delil olarak kullanıl-

mak amacıyla ileriye yönelik olarak yapılacak olan tespitler sıkı koşullara tabi 

tutulmuştur.323  Örneğin, 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren Alman CMK’nın 100g 

maddesine göre, gerçek zamanlı olarak iletişimin tespiti ancak CMK’nın 100b/2 

maddesinde sayılan katalog kapsamındaki suçlar bakımından mümkündür.  

                                                                          
320 Smith v. Maryland (20. Haziran 1979) ÖZDOĞAN, s. 20. Karar metni için bkz. 

http://supreme.justia.com/us/442/735/case.html Aynı yönde bkz. (US v.New York Telephone. 
Co. 434 U.S.159 (1977). http://supreme.justia.com/us/434/159/case.html (Erişim tarihi: 
07.11.2007).  

321 Numara ve rota tespit cihazlarının kullanımına ilişkin hâkim kararının alınması için gerekli 
koşullar, iletişimin denetlenmesi kararı alınması için gerekli olan koşullara oranla çok daha ha-
fiftir. Bu aygıtların kullanılması için sıkı koşulların aranmadığı bir mahkeme kararı yeterlidir. 
COLBRIDGE, Thomas D.”Electronic Surveillance A matter of Necessity”, FBI Law 
Enforcement Bulletin, February 2000, s. 30. http://www.fbi.gov/publications/leb/2000 
/feb00leb.pdf (Erişim tarihi: 8.5.2008).  

  Numara ve rota tespit cihazlarının kullanımı için verilecek kararın süresi 60 gün olabilirken, 
iletişimin denetlenmesi kararı en fazla 30 gün için verilebilir. Rota ve numara tespit cihazlarının 
kullanımı için gerekli karar ile iletişimin denetlenmesi kararı arasındaki farklar için bkz. WONG. 
s. 31-32.Numara ve rota tespit cihazı kullanımına ilişkin usul ve esaslar  konusunda geniş bilgi 
için bkz.  YARDIMCI, s. 71 vd.   

322 “Pen register” ve “trap and trace device” olarak adlandırılan ve Türkçe’ye, numara tespit eden 
ve rota tespit eden cihaz olarak çevrilebilecek olan (ÖZDOĞAN, s.37) bu aletler iletişimin içe-
riği dışındaki iletişime ait tüm verileri kaydetmektedir. “Pen register” veya “trap and trace devi-
ce” (tanım için bkz 18 U.S.C§ 3217) aygıtları çok geniş olarak yorumlanmakta, bu aletlerin fi-
ziksel bir alet olabileceği gibi cep telefonlarına veya bilgisayara yüklenebilen yazılım programı 
da olabileceği kabul edilmektedir. (WONG, s.20) Önceleri bu aygıtların kullanımı sınırlı iken 11 
Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine uçaklarla yapılan terör saldırısından sonra, 
terörle etkin şekilde mücadele edebilmek amacıyla çıkarılan ve kısaca PATRİOT ACT’da deni-
len (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept 
and Obstruct Terrorism Act of 2001)’ kanun ile iletişimin denetlenmesi bakımından kolaylıklar 
getirildiği gibi, bu aygıtların kullanımı konusunda da kolluk kuvvetlerine geniş yetkiler verilmiş-
tir. Örneğin, önceleri bu aygıtların aynı olayla ilgili olarak kararın verildiği yargı alanında bir kez 
kullanılması mümkündü. PATRİOT ACT ile yapılan değişikliğe göre, kolluk kuvvetlerinin ülke-
nin herhangi bir yerinde iletişimin izlerini sürmeleri mümkündür. WONG, s. 35. 

323 ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 100. 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe giren değişik Alman 
CMK’nın 100g maddesine göre, gerçek zamanlı olarak iletişimin tespiti için suçun CMK’nın 100a. 
maddesinin 2. fıkrasında sayılan katalog kapsamında olması lazımdır. Geçmişe yönelik olarak 
iletişimin tespitine ilişkin bilgilerin elde edilmesi için böyle bir koşul öngörülmemiştir.  
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AİHM ‘de “metering” olarak adlandırdığı ve Türkçe’ye sayaçlama olarak çev-

rilen,324 kişilerin kimle, ne zaman ve ne süreyle görüştüğüne dair bilgilerin kayde-

dilmesinin iletişimin bütünleyici bir unsuru olduğuna ve Sözleşmenin 8. madde-

sindeki iletişimin gizliliği kapsamında bulunduğuna karar vermiştir. AİHM’e gö-

re, belirli bir telefondan çevrilen numaraları ve her görüşmenin zamanının ve sü-

resini kaydeden sayaç kontrol yazıcısı ile “ bir telefon hizmet vericisinin kural 

olarak meşru bir biçimde ve özellikle aboneye doğru ücret tahakkuk ettirebilmek 

veya hizmete ilişkin şikayetleri veya kötüye kullanma ihtimallerini araştırabilmek 

için, elde edebileceği bilgiyi kaydetmektedir. O halde niteliği gereği sayaçlama, 

haklı kılınmadıkça demokratik bir toplumda istenmeyen ve gayri meşru olan ileti-

lerin izlenmesinden ayrı tutulmalıdır. Ne var ki Mahkeme, sayaçlamadan elde 

edilen verilerin ne şartlarda ve ne amaçlarla kullanılırsa kullanılsın, Sözleşmenin 

8. maddesine göre bir soruna yol açmayacağı görüşünü kabul edemez. Sayaçlama 

kayıtları, çevrilen numaralar gibi, telefonla yapılan iletişimin bütünleyici bir un-

suru olan bilgiyi içermektedir. Sonuç olarak Mahkemenin görüşüne göre, abone-

nin rızası olmaksızın bu bilginin polise verilmesi de Sözleşmenin 8. maddesindeki 

bir hakka müdahaledir.”325  

CMK’nın 135. maddesinin ilk haline göre, iletişimin tespiti ancak bu madde-

nin 6. fıkrasında belirtilen suçlar bakımından mümkündü. 5353 sayılı yasayla ya-

pılan değişiklikten önce CMK’nın135/6. maddesinde;“bu madde hükümleri ancak 

aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir” denildiğinden, dinleme, kay-

detme, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirleri ile beraber iletişimin tespiti 

de bu maddede katalog şeklinde sayılan suçlar bakımından mümkün idi. Ancak, 

5353 sayılı yasayla değişik CMK’nın 135/6. maddesinde; “Bu madde kapsamında 

dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler 

ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir” denilmiş; mobil tele-

                                                                          
324 Mahkeme, CMK’daki tespit kelimesi karşılığı olarak “metering” kelimesini kullanmış, bu kelime 

Türkçe’ye sayaçlama olarak çevrilmiştir. Kelime anlamı metre ile ölçme olan “metering” taksi-
lerdeki süre ve alınan yol ile ödenmesi gereken parayı gösteren ve Türkçe’de taksimetre ola-
rak adlandırılan aletler için kullanıldığı gibi, kullanılan gaz, su ve elektrik miktarını belirleyen 
araçlar için de kullanılmaktadır. Cambridge Dictioanary Online, (http://dictionary.cambridge.org 
/define.asp?key=50169&dict=CALD  (Erişim tarihi:2.8.2007). 

325 Malone/ Birleşik Krallık, pg.83-84. DOĞRU, C.I, s. 772-773.  
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fonun yerinin tespiti ile iletişimin tespitinden söz edilmemiştir. Bu durumda acaba 

katalog kapsamındaki suçlar bakımından iletişimin tespiti ve mobil telefonun ye-

rinin tespiti tedbirine başvurulamayacağı anlamı çıkarılabilir mi? CMK’nın 135/6. 

maddesinde iletişimin tespiti tedbirine yer verilmediğine göre, bu maddede yazılı 

suçlar bakımından iletişimin tespiti tedbirine başvurulamayacağı düşünülebilir. 

Ancak, CMK’nın 135/6. maddesindeki düzenlemenin amacı, telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesi, kaydedilmesi ve sinyal bilgilerinin değer-

lendirilmesi tedbirlerinin belli ağırlıktaki suçlar bakımından uygulanmasını temin 

etmek; diğer bir ifadeyle bu tedbirlerin uygulama alanlarını sınırlamaktır. 

CMK’nın 135/6. maddesinin ilk hali, “bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan 

suçlarla ilgili olarak uygulanabilir” şeklindeydi. Bu durumda mobil telefonun 

yerinin tespiti ve iletişimin tespiti tedbirine de ancak katalog kapsamındaki suçlar-

la ilgili olarak başvurulabilmekteydi. Mobil telefonun yerinin tespiti ve iletişimin 

tespiti tedbirine bütün suçlar bakımından başvurulmasını mümkün kılmak amacıy-

la 5353 sayılı yasayla CMK’nın 135/6. maddesinde değişiklik yapılmış ve “bu 

madde kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine 

ilişkin hükümler ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir” şeklin-

de bir hüküm öngörülmüştür. (CMK 135/6 md) O nedenle, CMK’nın 135/6. mad-

desinde katalog kapsamındaki suçlarla ilgili olarak uygulanabilecek tedbirler sayı-

lırken iletişimin tespitine yer verilmemesinden, iletişimin tespiti tedbirinin katalog 

kapsamındaki suçlarla ilgili olarak uygulanamayacağı sonucu çıkarılamaz. Düzen-

lemenin amacı, özel hayatın gizliliğini nisbeten daha az ihlal eden iletişimin tespi-

ti ile mobil telefonun yerinin tespiti tedbirlerine bütün suçlar bakımından başvu-

rulmasını sağlamaktır. Kaldı ki CMK’nın 135/1 maddesinde, “bir suç” dolayısıyla 

yapılan soruşturma ve kovuşturmada bu maddede belirtilen esas ve usullere göre 

diğer tedbirlerle beraber iletişimin tespiti tedbirine de başvurulabileceği belirtil-

mektedir. CMK’nın 135/1. maddesindeki “bir suç” kapsamına katalog kapsamın-

daki suçlar da dahildir. Dolayısıyla iletişimin tespitine yalnızca CMK’nın 135. 

maddesinde sayılan suçlar bakımından değil; bu maddede belirtilen usul ve esasla-

ra uyulmak koşuluyla tüm suçlar bakımından başvurulması mümkündür.326  

                                                                          
326 Aynı yönde bkz. ÜNVER, Yener/HAKERİ, Hakan, Sorularla Ceza Muhakemesi Hukuku, TBBD, 

Ankara 2006, s. 219; YOKUŞ SEVÜK, İletişimin Denetlenmesi, s.109. Mobil telefonun yerinin 
tespiti tedbiri bakımından aynı yönde bkz. ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 424. Yazar, 
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Bilindiği üzere, telekomünikasyon hizmeti sunan kurumlar doğru ücretlen-

dirme yapmak amacıyla yapılan iletişimin tarihi, süresi, kiminle iletişimde bulu-

nulduğuna dair kayıtlar tutmaktadırlar. İşte, üzerinde durulması gereken bir husus 

da iletişimin tespiti kararı ile kararın verildiği tarihten önce yapılan bu kayıtların 

mı isteneceği; yoksa kararın verildiği tarihten sonra yapılacak iletişimin mi tespit 

edileceğidir. Hemen ifade edelim ki, CMK’nın 135. maddesinde ve bu maddeye  

ilişkin Adalet Komisyonu Raporundaki gerekçesinde, bu konuda bir açıklık bu-

lunmamaktadır. İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 4/f maddesinde de ileti-

şimin tespitinin; iletişimin içeriğine müdahale etmeden, iletişim araçlarının diğer 

iletişim araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik 

bilgilerinin tespit edilmesine yönelik işlemleri ifade ettiği belirtilmiş, ancak ileti-

şimin tespiti ile kararın verilmesinden sonraki iletişimin tespitinin mi kastedildiği 

yoksa kararın verilmesinden önceki iletişime ilişkin kayıtların mı talep edileceği 

belirtilmemiştir.  

İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin bazı hükümleri, iletişimin tespiti ted-

biri ile kararın verildiği tarihten sonra yapılacak iletişimin tespitinin kastedildiği 

şeklinde anlaşılmaya elverişlidir. Gerçekten, yönetmeliğin 12/1. maddesinde, “ile-

tişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 

veya mobil telefonun yerinin tespitine en fazla üç ay için karar verilir. Bu süre üç 

aydan fazla olmamak üzere bir defa daha uzatılabilir” denilmektedir. Yönetmeli-

ğin 6/g maddesinde tedbirin süresi, sürenin uzatılması halinde uzatma kararı veren 

mahkemenin adı ile karar tarihi ve numarasının da belirtilmesi öngörülmektedir. 

Bu hükümler, daha önceden yapılmış kayıtlara değil de belli süreç içinde uygula-

nan tedbirlere ilişkindir. Ancak, yönetmeliğin 12/4. maddesinde, dinleme veya 

mobil telefonun yerinin tespiti kararlarında sürenin, kararın Başkanlıkta sisteme 

tanıtıldığı andan itibaren başlayacağı belirtilmekte, 12/5. maddesinde de, dinleme 

kesintisiz olarak devam eder, denilmektedir. Bu hükümler, kararın verildiği tarih-
                                                                                                                                                                                                          

CMK’nın 135/6. maddesinde, katalog kapsamında suçlarla sınırlı olarak uygulanabilecek tedbirle-
rin dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirleri olduğunu, mobil telefo-
nun tespiti tedbirinin bu sınırlamaya dahil edilmemesi nedeniyle bütün suçlar bakımından uygu-
lama alanı bulacağını belirtmektedir. CMK’nın 135/6. maddesinde, katalog suçlarla sınırlı olarak 
uygulanabilecek tedbirler arasında iletişimin tespiti sayılmadığına göre iletişimin tespiti bakımın-
dan da aynı sonuca varmak gerekir. Ancak her nedense yazar iletişimin tespiti bakımından bu 
yönde bir değerlendirmede bulunmamıştır. ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 424.  
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ten sonra yapılacak iletişimin denetimine ilişkin olup, bu hükümlerde iletişimin 

tespitine yer verilmemiştir. Bu hükümden, iletişimin tespiti bakımından sürenin, 

kararın Başkanlıkta sisteme tanıtıldığı andan itibaren başlamayacağı, ayrıca ileti-

şimin tespitinin kesintisiz olarak devam etmesinin gerekmediği, iletişimin tespiti 

ile kararın verildiği tarihten önceki kayıtların istenebileceği sonucuna ulaşılabilir.  

Kanımızca, iletişimin tespiti tedbiri ile kararın verildiği tarihten önceki kayıt-

ların istenmesi mümkün olduğu gibi, kararın verildiği tarihten sonra, şüpheli veya 

sanığın belli bir süre içinde yapacağı iletişimin tespiti de talep edilebilir. Belirte-

lim ki uygulamada iletişimin tespitinden, kararın verildiği tarihten önceye ait ka-

yıtların istenmesi anlaşılmakta ve iletişimin tespiti kararları ile bir iletişim aracına 

ilişkin geçmişte belli bir zaman dilimi içindeki, arama, aranma ve kimlik bilgileri-

nin tespitine dair bilgiler istenmektedir. İleriye yönelik taleplerde, iletişimin tespi-

tine ilişkin kayıtlar kurulan iletişim bağlantısı ile eşzamanlı olarak değil, kararda 

belirtilen sürenin sonunda yapılan tüm tespitler birlikte verilmektedir. Ancak, uy-

gulamada önleme amaçlı olarak gerçek zamanlı iletişimin denetlenmesine karar 

verilmekte ve bu kararlar TİB tarafından yerine getirilmektedir.327 

Esasında telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetiminden, iletişimin 

yapıldığı anda iletişimin dinlenmesi ve/veya kaydedilmesi veyahut herhangi bir 

şekilde ele geçirilmesi anlaşılmalıdır.328 O nedenle, kararın verildiği tarihten önceki 

kayıtların istenmesi, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi niteli-

ğinde olmayıp, esas itibariyle elkoyma (CMK 123 md) niteliğindedir.329 Gerçekten, 

telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi belli bir süreç içinde uygula-
                                                                          
327 Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 19.12.2007 gün ve 2007/6522 Tek. Tak. sayılı kararı ile 

jandarmaya önleme amaçlı olarak üç ay süreyle tüm ülkedeki telekomünikasyon yoluyla yapı-
lan iletişimin tespiti yetkisi verilmiş, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemi üzerine 
Yargıtay 9. Ceza Dairesinin  4.6.2008 tarih ve  2008/874 E, 2008/7160 K. sayılı kararı ile An-
kara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararı hukuka aykırı bulunarak bozulmuştur. 

328 Bu konuda bkz. 1.Bl., I,B. 
329 Şen’e göre, iletişimin geriye yönelik olarak tespitinin tam olarak CMK’nın 135. maddesi kap-

samında bulunduğunu söylemek mümkün olmamakla birlikte, buna bir engel de yoktur. Yazara 
göre, C.Savcısının CMK’nın 160 ve 161. maddesinde yer alan araştırma ve delilleri toplama 
yetkisi çerçevesinde geriye yönelik olarak iletişimin tespitine ilişkin kayıtları elde edebileceği 
düşünülebilirse de, CMK’nın 135. maddesinde tedbire başvurulabilmesi için kuvvetli şüphe se-
bepleri arandığından, geriye dönük iletişimin tespiti tedbiri de CMK’nın 135. maddesi kapsa-
mında kabul edilmelidir. (ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 116) Esasında geçmişte yapılan ka-
yıtların istenmesi iletişimin tespiti kapsamında kabul edilmediğinde, CMK’nın 135. maddesin-
deki sınırlayıcı hükümlerin burada uygulanması sözkonusu olmaz. O nedenle, iletişimin tespiti 
kararı için kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması koşulundan yola çıkılarak geçmişe yönelik 
kayıtların istenmesinin de CMK’nın 135. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği şek-
lindeki görüşün isabetli olmadığını düşünmekteyiz.  
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nabilen, belli bir süreyle sınırlı olmasına rağmen devamlılık arzeden bir tedbirdir. 

Oysa kararın verildiği tarihten önce tespit edilmiş kayıtların talep edilmesinde tedbi-

rin belli bir süreç içinde uygulanması sözkonusu değildir. Bu halde, daha önce tespit 

edilmiş, üstelik suç delili olması amacıyla değil, başka amaçlarla yapılmış kayıtların 

istenmesi sözkonusudur.330  

CMK’da düzenlenen diğer gizli soruşturma tedbirleri ile birlikte telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbiri gizli olarak uygulanan bir 

tedbirdir. (CMK 135/5 md) Tedbirin başarısı da gizli olarak uygulanmasına bağlı-

dır. Arama, yakalama ve tutuklama tedbirlerinde olduğu gibi muhafaza altına alma ve 

elkoyma tedbiri ise açık olarak uygulanan tedbirdir. Tedbire maruz kalan kişi bu ted-

bire maruz kaldığını bilir.331 Geçmişe ilişkin kayıtların gizli olarak istenmesinin bir 

gereği ve yararı yoktur. Gerçekten, kişi, bu kayıtları değiştirme, yok etme veyahut 

yapılan iletişimi olmamış sayma imkân ve iktidarından yoksun olduğundan, geçmiş-

teki kayıtların gizli olarak istenmesi gerekli değildir. Uygulamada da geçmişe ilişkin 

kayıtların soruşturma ve kovuşturma aşamasında açık olarak istendiği ve yerine geti-

rildiği görülmektedir. Görüldüğü üzere, geçmişe ilişkin kayıtların istenmesi teleko-

münikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirine ait özellikleri değil, 

elkoyma tedbirinin özelliklerini taşımaktadır. O nedenle, geçmişe ilişkin iletişim ka-

yıtlarının istenmesinin ya postada elkoyma kapsamında veyahut da CMK’nın 135. 

maddesi dışında ayrı bir maddede düzenlenmesi ve bu tedbire başvuru koşullarının da 

iletişimin denetlenmesinde ayrı ve farklı bir şekilde tespit edilmesi yararlı olurdu. 

Böylece, bu tedbir bakımından ortaya çıkan tereddütlerin ve sorunların önüne ge-

                                                                          
330 Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespitini 

interception (denetim) kapsamında kabul etmemektedir. (US v.New York Telephone. Co. 434 
U.S.159 (1977). YENİSEY, Arama, s.64. Karar metni için bkz. http://supreme.justia.com 
/us/434 /159/index.html (Erişim tarihi: 07.11.2007). 

331  Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma ted-
birinin düzenlendiği CMK’nın 134. maddesinin gerekçesinde de, “...bu maddenin amacı 107 
nci maddeden farklıdır. 107 nci maddede [Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişi-
min denetlenmesi CMK Tasarısının 107. maddesinde düzenlenmekte idi] bilgisayar 
işlemekte iken içeri girilmekte ve ilgilinin bundan haberi olmamaktadır. Bu maddede 
ise, durağan hâldeki aygıtta araştırma, arama yapılmaktadır” denilmektedir.  Görül-
düğü üzere, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirinin belli bir sü-
reç içinde ve gizli olarak uygulanmasına rağmen, 134. maddesindeki tedbirde açık ve durağan 
haldeki aygıtta araştırma yapılmasının sözkonusu olduğuna işaret edilerek iki tedbirin farklı ol-
duğu vurgulanmıştır. 
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çilmiş olurdu. Bu görüşlerimiz daha önceki tarihlere ilişkin kayıtların sinyal bilgile-

rinin değerlendirilmesi bakımından istenmesi için de geçerlidir.  

Yönetmeliğin kısmen yukarıya da aktardığımız hükümlerinden, süreye ilişkin 

düzenlemenin ve sınırlamanın tedbir kararının verildiği tarihten sonraki iletişimin 

tespitine yönelik olduğunu, esas itibariyle elkoyma niteliğindeki, kararın verildiği 

tarihten önceye ilişkin kayıtların istenmesi halinde süre kısıtlamasının olmadığı sonu-

cuna ulaşmaktayız. O nedenle, iletişimin tespitine ilişkin verilecek bir karar ile şüphe-

li veya sanığın daha önce yapmış olduğu iletişime ilişkin yedi aylık kayıtların isten-

mesinin mümkün olduğu kanaatindeyiz. Ancak TİB, tarih aralıklarının belirtilmediği 

iletişimin tespitine ilişkin talepler ile üç aylık süreyi aşan iletişimin tespitine ilişkin 

talepleri CMK’nın 135/3. maddesinde yer alan, “tedbir kararı en çok üç ay için veri-

lir” şeklindeki hükme aykırı görerek yerine getirmemektedir.332  

Şüpheli veya sanığın iletişiminin tespitine kural olarak hâkim tarafından, gecik-

mesinde sakınca olan hallerde de C.Savcısı tarafından karar verilir. Mağdurun talebi 

veya rızası üzerine iletişimin tespiti için ise hâkim kararı veya C.savcısı kararı aran-

mamakta, C.Savcısının TİB’e bu yönde bir talepte bulunması yeterli görülmektedir. 

Yüksek Mahkememiz, mağdurun talebi veya rızası üzerine mağdurun iletişimine 

ilişkin kayıtların istenmesini CMK’nın 160 ve 161. maddelerindeki soruşturma görev 

ve yetkisi kapsamında değerlendirmiştir.333  Yargıtay’ın bu konuda vermiş olduğu 

                                                                          
332 TİB’in bu konudaki yazılarının matbu olan ilgili kısmı şu şekildedir:  

“(….) 3. fıkrasında .. ‘Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkın-
da tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağ-
lantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir kararı en 
çok üç ay için verilebilir.’ hükmü yer almaktadır. 
Bu itibarla mezkûr yazınızda istenen iletişimin tespiti talebi, süre olarak 3 ayı geçtiğinden tarih 
aralığının yukarıda açıklanan kanun hükmüne uygun olarak yeniden belirlenerek gönderilmesi 
gerekmektedir.”  
“…ilgide kayıtlı yazınız ile istenmiş olan iletişimin tespiti işleminin hangi tarihler arasında yapı-
lacağı belirtilmediğinden ekte iade edilmiştir.” 

333 Yargıtay 5. CD. 1.10.2005, 2005/14969 E, 2005/20489 K. Yargıtay 4.Ceza Dairesinin şu kararı 
daha açıklayıcıdır: “….. bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet Savcısının soruşturmayla ilgili gö-
revlerini düzenleyen C.Y.Y.’nın 160. maddesinin 1. fıkrasında; “Cumhuriyet Savcısı, ihbar veya 
başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açma-
ya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gereğini araştırmaya başlar”, 2. fıkrasında 
“Cumhuriyet Savcısı, maddi gerçeğin araştırılması ve adil yargılamanın yapılabilmesi için, emrinde-
ki adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza 
altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür” denilmektedir. Anılan yasanın 161. 
maddesinin 1. fıkrasında “Cumhuriyet Savcısı, doğrudan veya emrindeki adli kolluk görevlileri aracı-
lığı ile her türlü araştırmayı yapabilir; yukarıdaki maddede yazılı sonuçlara varmak için bütün kamu 
görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. Cumhuriyet Savcısı, adli görevi gereğince nezdinde görev 
yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı ortaya çıkınca, bu hususta o 
yer Cumhuriyet Savcısından sözkonusu işlemi yapmasını ister.” 2. fıkrasında “Adli kolluk görevlileri, 
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el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri emrinde çalıştıkları Cumhuriyet Sav-
cısına derhal bildirmek ve bu Cumhuriyet Savcısının adliyeye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin 
yerine getirmekle yükümlüdür.” 3. fıkrasında “Cumhuriyet Savcısı, adli kolluk görevlilerine emirleri 
yazılı; acele hallerde, sözlü olarak verir. (Ek cümle: 25.5.5.2005 – 5353/24 md) Sözlü emir, en kısa 
sürede yazılı olarak da bildirilir. “4. fıkrasında “Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruş-
turma kapsamına ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, talep eden Cumhuriyet Savcısına vakit geçir-
meksizin temin etmekle yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır. 
Yasa yararına bozma isteği incelenirken çözümlenmesi gereken öncelikli sorun, telefon yoluyla 
gerçekleştirilen tehdit ve hakaret suçlarıyla ilgili bir soruşturma sırasında şikayetçiye ait telefonla 
yapılan iletişimin tespiti için yetkili hâkim tarafından verilmiş bir karara gerek bulunup bulunmadığı-
dır. C.Y.Y.’nın 135. ve TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddelerine göre 
hâkim kararı gerektiren iletişimin tesbiti tedbiri, şüpheli veya sanık tarafından kullanılan telefonlar 
hakkında uygulanabilir. Anılan düzenlemelerde yakınanın telefonlarına yönelik bir tedbirden bahse-
dilmemektedir. Bu durumda yakınanın telefonları açısından iletişimin tesbiti uygulamasını Cumhuri-
yet Savcısının, C.Y.Y.’nın 160. ve 161. maddelerinde öngörülen genel soruşturma yetkisi çerçeve-
sinde değerlendirilerek çözüme kavuşturmak olanaklıdır. Cumhuriyet Savcısı, ilgili kurumdan yakı-
nanın telefonu ile yapılan görüşmelerin kimle, ne zaman hangi süreyle yapıldığına ilişkin kayıtları 
içeren iletişimin tesbitini isteyebilir. Cumhuriyet Savcısının, telefon yoluyla işlenen suça ilişkin failin 
kimliği belirleyecek kanıtları elde etmek için, C.Y.Y.’da öngörülen yetkisini kullanabileceğini kabulde 
yarar ve zorunluluk vardır. Aksi takdirde, telefon yoluyla işlenen ve faili bilinmeyen suçların şüpheli-
sine/şüphelilerine ulaşma olanağı kalmayacak ve ceza yargılamasının, maddi gerçeğin ortaya çı-
kartılması amacı gerçekleştirilemeyecektir. 
İncelenen somut olayda, yakınanın, 21.8.2006 tarihli dilekçeyle, kendisine karşı gerçekleştirilen te-
lefonla tehdit suçu failinin cezalandırılması için gereğinin yapılmasını istediği anlaşılmaktadır. Cum-
huriyet Savcısınca ilgili Telekomünikasyon kurumuna gönderilen yazı ile yakınanın cep telefonunu 
gizli numaradan arayanların tespitiyle, kimlik ve adres bilgilerinin gönderilmesine ilişkin isteğin yeri-
ne getirildiği ve Cumhuriyet Savcısının C.Y.Y.’nın 135. maddesi uyarınca tespit kararının onaylan-
ması için başvurduğu Sulh Ceza Mahkemesince, “bu tür tespit işlemlerinin hâkim kararı veya onayı 
gerekmeyen işlemlerden olduğu” görüşüyle onaylama isteğinin reddedildiği ve Cumhuriyet savcısı-
nın itirazı üzerine konuyu inceleyen Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinin de, “Sulh Ceza Mah-
kemesinin kararının yerinde bulunduğu” gerekçesiyle itirazı reddettiği anlaşılmaktadır. Yukarıda ya-
pılan açıklamalar karşısında itirazı inceleyen mericin verdiği ret kararı sonuç itibariyle hukuka uygun 
bulunduğundan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde 
görülmediğinden, Adalet Bakanlığının Yasa Yararına Bozma isteğinin REDDİNE,” (Yargıtay 4.CD. 
28.3.2007, 2007/1398 E, 2007/2879 K) Yüksek Mahkemenin benzer bir kararı da şu şekildedir: “…. 
yakınanın telefonları açısından iletişimin tesbiti uygulamasını Cumhuriyet Savcısının, C.Y.Y.’nın 
160. ve 161. maddelerinde öngörülen genel soruşturma yetkisi çerçevesinde değerlendirilerek çö-
züme kavuşturmak olanaklıdır. Cumhuriyet Savcısı, ilgili kurumdan yakınanın telefonu ile yapılan 
görüşmelerin kimle, ne zaman ve hangi süreyle yapıldığına ilişkin kayıtları ve görüşen kişiye ilişkin 
kimlik bilgilerini içeren iletişimin tesbitini isteyebilir. Cumhuriyet savcısının, soruşturma sırasında fai-
lin kimliğini belirleyecek kanıtları elde etmek için, C.Y.Y.’da öngörülen yetkisini kullanabileceğini ka-
bulde yarar ve zorunluluk vardır. Aksi takdirde, telefon yoluyla işlenen ve faili bilinmeyen suçların 
şüphelisine/şüphelilerine ulaşma olanağı kalmayacak ve ceza yargılamasının, maddi gerçeğin orta-
ya çıkartılması amacı gerçekleştirilemeyecektir. 
İncelenen dosyada yakınanın, 11.11.2006 tarihli dilekçeyle, kendisine karşı gerçekleştirilen telefonla 
tehdit suçunun failinin cezalandırılması için gereğinin yapılmasını istediği anlaşılmaktadır. Yakınan, 
kendisini tehdit eden şüphelinin kimliğini bilmemekte, bu kişinin bulunarak cezalandırılmasını iste-
mektedir. Şüphelinin saptanabilmesi ancak eldeki en önemli kanıt olan yakınanın cep telefonundaki 
görüşme kaydının kime ait olduğunun tespiti ile mümkün olabilecektir. Bu durum da C.Savcısı Ceza 
Yargılama Yasasının kendisine tanıdığı genel yetkiler çerçevesinde Telekominikasyon Kurumuna 
doğrudan yazı yazarak arayan veya aranan kişilerin kimlik bilgilerini isteme yetkisine sahip olduğu ve 
ilgili kurumun da CYY.nın 332/1 maddesi gereğince C.Savcısının bu talebini yerine getirmek zorunda 
olduğu dikkate alındığında C.Savcısının aranan kişilerin tespiti amacıyla Telekomünikasyon Kuru-
muna doğrudan yazı yazmak yerine bu hususta Sulh Ceza Mahkemesinden talepte bulunması neti-
cesinde Beyoğlu 1.Sulh Ceza Mahkemesinin "talebin reddine" dair kararı ile Beyoğlu 6. Asliye Ceza 
Mahkemesinin 2.2.2007 tarih ve 2007/6 Müt.sayılı "itirazın reddine" ilişkin kararları sonuç itibarıyla 
yerinde olup Yargıtay C.Başsavcılığının düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görülmediğin-
den Yasa Yararına Bozma isteğinin reddine.” (Yargıtay 4.CD. 20.06.2007 2007/4496 E, 2007/5905 
K) Yargıtay 4.CD aynı yönde vermiş olduğu nisbeten eski tarihli bir kararında hukuka uygunluk ne-
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kararlardan sonra 14.2.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde bu konuda bir düzenleme yapılması ihtiyacı 

duyulmuştur. Yönetmeliğin 10/4 maddesinde “bir soruşturma sırasında delil toplama 

kapsamında, somut olayın özelliğine göre maddî gerçekliğin araştırılması ve adil bir 

yargılamanın yapılabilmesi için zorunlu olduğu takdirde, açık rızasının bulunması 

ve iletişim aracının kendisine ait olması şartıyla şikâyetçinin iletişiminin tespiti Cum-

huriyet savcısının yazılı kararıyla” istenebileceği belirtilmektedir. Dikkat edilirse, 

mağdurun rızası üzerine iletişimin tespiti, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve adil 

bir yargılama yapılabilmesi bakımından zorunlu olması koşuluna tabi tutulmaktadır. 

Oysa Yüksek Mahkememize göre, CMK’da düzenlenmeyen mağdurun rızası veya 

talebi üzerine iletişimin tespitine ilişkin kayıtların istenmesi, soruşturma ve kovuş-

turma makamlarının delil toplama hususundaki genel yetkileri kapsamındadır.334 O 

nedenle, Yüksek Mahkememiz, gerek yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce335, 

gerekse de yürürlüğe girmesinden sonra336 verdiği kararlarda, iletişimin tespitine iliş-

kin kayıtların istenmesi için, bu kayıtların maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakı-

mından zorunlu olması gerektiği şeklinde bir koşuldan söz etmemiştir. Yönetmelik 

hükümleri ile soruşturma ve kovuşturma makamlarının delil toplama hususundaki 

yetkilerine kısıtlama getirilmesi mümkün olmadığından, yönetmelikteki sınırlayıcı bu 

düzenlemenin hükümsüz olduğunu kabul etmek gerekir.  

 Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada Cumhuriyet savcıla-

rı veya mahkemeler tarafından; abone bilgileri, telefon numarası, elektronik cihaz 

bilgileri veya iletişim bağlantısının tespitine imkân veren kodunun tespitine ilişkin 

                                                                                                                                                                                                          
denlerinden olan “rıza”nın varlığını da kararına dayanak yapmıştır. Mevzuatımızdaki iletişimin dene-
timine ilişkin düzenlemelerin şüpheli veya sanığın  iletişimine ilişkin olduğunu belirten Yüksek Mah-
kemeye göre, “anılan düzenlemelerde yakınanın telefonlarına yönelik tedbirden bahsedilmemektedir. 
Bu durumda yapılacak işleme rızasını açıkça belirten, yakınan(ın) telefonları açısından iletişimin tes-
piti uygulamasını Cumhuriyet Savcısının C.Y.Y’nın 160 ve 161. maddelerinde öngörülen genel so-
ruşturma yetkisi çerçevesinde değerlendirilerek çozüme kavuşturmak olanaklıdır. Cumhuriyet Savcı-
sı, ilgili kurumdan yakınanın telefonu ile yapılan görüşmelerin kimle, ne zaman, hangi süreyle yapıl-
dığına ilişkin kayıtları içeren iletişimin tesbitini isteyebilir. İstenen kayıtlar yakınana ait olmakla onun 
haberleşme özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Yakınan, özgürce haberleşme[nin gizliliği] 
hakkından feregat ettiğinde bir başka deyişle anılan özgürlüğüne kısmen de olsa müdahale edilme-
sine rızası gösterdiğinde Cumhuriyet Savcısının telefon yoluyla işlenen suça ilişkin failin kimliği[ni] be-
lirleyecek kanıtları elde etmek için C.Y.Y’da öngörülen yetkisini kullanabileceğini kabulde yarar ve zo-
runluluk vardır.” (Yargıtay 4. CD. 29.11.2006, 2006/4669 E, 2006/17007 K) 

334 Yargıtay 4.CD. 28.3.2007, 2007/1398 E, 2007/2879 K; Yargıtay 4. CD. 29.11.2006, 2006/4669 
E, 2006/17007 K. 

335 Yargıtay 5. CD. 1.10.2005, 2005/14969 E, 2005/20489 K; Yargıtay 4. CD. 29.11.2006, 
2006/4669 E, 2006/17007 K. 

336 Yargıtay 4.CD. 28.3.2007, 2007/1398 E, 2007/2879 K. 
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işlemler iletişimin tespiti kapsamında yer almaz; C.Savcıları veya mahkemeler 

tarafından talep edilen bu bilgilerin işletmeciler tarafından derhal ilgili makamlara 

verilmesi lazımdır. (İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 10/2 md)  

E. SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

CMK’nın 135. maddesinin ilk halinde yer almayan sinyal bilgilerinin değer-

lendirilmesi tedbiri, 5353 sayılı yasayla yapılan değişiklikle maddeye ilave edil-

miştir. (5353/17 md) Sinyal bilgisi; telekomünikasyon servis sağlayıcısında haber-

leşmenin iletimi veya faturalama amacıyla işlenen her türlü veri anlamına gelir. 

Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesinden ise, “iletişimin içeriğine müdahale nite-

liğinde olmayıp yetkili makamdan alınan karar kapsamında sinyal bilgilerinin 

iletişim sistemleri üzerinde bıraktığı izlerin tespit edilerek, bunlardan anlamlandı-

rılan sonuçlar çıkarmak üzere gerçekleştirilen değerlendirme işlemleri” anlaşıl-

malıdır. (İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 4/h-ı md) İletişimin tespitinde ol-

duğu gibi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesinde de iletişimin içeriğine bir mü-

dahale sözkonusu değildir. Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbiri, ancak 

CMK’nın 135/6. maddesinde katalog şeklinde sayılan suçlar bakımından uygula-

nabilir.  

GSM operatörlerinin ülke çapında kurmuş oldukları baz istasyonları belli bir 

kapsama alanı oluşturmaktadır. Bu kapsama alanında bulunan telefonlar, baz istas-

yonu ile sinyal alışverişi yapmakta, haberleşme de telefonun düzenli aralıklarla 

göndermiş olduğu sinyale baz istasyonunun vermiş olduğu cevapla sağlanmaktadır. 

Bu sinyal bilgileri kişinin telefon numarasını, telefonun seri numarasını, görüşme-

nin olduğu yer bilgisini ve aranan kişilerle ilgili bilgileri kapsamaktadır. İşte, belli 

bir zaman diliminde belli bir yerde hangi telefonların bu yerin kapsama alanı içinde 

bulunduğu baz istasyonuna sinyal gönderdiği incelenmekte ve böylece soruşturma 

ve kovuşturmada yararlı olabilecek bazı bilgilere ulaşılmaya çalışılmaktadır.337 Ör-

neğin, (A) ilinin (B) ilçesinde işlenen faili belli olmayan bir adam öldürme suçunun 

fail veya faillerinin bulunması için sinyal bilgilerinden yararlanılmak istendiğinde, 

(B) ilçesini kapsamına alan baz istasyonu veya istasyonlarının ait olduğu GSM ope-

                                                                          
337 ŞAHİN, CMK Gazi Şerhi, s. 381. 
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ratörlerinden ölüm olayının gerçekleştiği tahmin edilen zaman diliminde hangi tele-

fonların sözkonusu baz istasyonları ile sinyal alışverişinde bulunduğu sorularak 

belirlenir.338 İlgili baz istasyonuna gönderilen sinyal bilgisi, sözkonusu telefonu kul-

lanan kişinin araştırılan zaman dilimi içinde bu baz istasyonunun kapsama alanı 

içindeki yerde olduğunu gösterir. İşte bu kayıtlar bir analize tabi tutularak suçun fail 

veya faillerinin belirlenmesine çalışılır.339 Suç işlediği şüphesi altında bulunan belirli 

kişilerin belirtilen suçu işleyip işlemediğinin tespiti bakımından da sinyal bilgilerin-

den yararlanılabilir. Örneğin, suç tarihinde başka bir ilde bulunduğunu beyan eden 

şüpheli veya sanığın kullandığı telefonun suçun işlendiği yerdeki baz istasyonuna 

gönderdiği sinyal o şüpheli veya sanığın baz istasyonunun kapsama alanındaki bir 

yerde olduğunu gösterir.340   

Belirtilen bu özellikleri nedeniyle sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirin-

de esas itibariyle kararın verildiği tarihten önceki sinyal bilgileri talep edilerek bu 

                                                                          
338 Bu tedbirde, suç şüphesi altında bulunmayan çok sayıda kişinin iletişimine ilişkin bilgilerin elde 

edilmesi sözkonusu olduğundan, bu tedbire çok istisnai hallerde başvurulması lazımdır. 
339 NÖDING, Toralf, (Çev: Marina Atilla), “Die Novellierung der strafprozessualen Regelungen zur 

Telefonüberwachung,” Strafverteidiger Forum, 11/2007, s. 460. 
340 Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararına konu olan bir olayda adam öldürmek suçundan mahkû-

miyetine karar verilen sanığın olay tarihi ve saatinde başka bir yerde olduğu iddia edilmiştir. 
Yargıtay 1. Ceza Dairesi vermiş olduğu kararda, bu yöndeki savunmanın doğru olup olmadığı-
nın belirlenmesi açısından, sanığın kullandığı belirlenen cep telefonunun olay öncesi, olay ta-
rihi ve sonrasında bulunduğu yerleri gösterecek şekilde hangi baz istasyonlarını kullanarak gö-
rüşme yaptığının tespit edilmesini istemiştir. Yüksek Mahkemenin Kararı şu şekildedir: “Sanık 
Vahit’in yeğeni olan sanık Remzi’nin soruşturma aşamasında Emniyet Müdürlüğünde, Cumhu-
riyet Savcılığında ve sulh ceza mahkemesindeki ifadelerinde, dayısı maktül Zeki’yi diğer dayısı 
Vahit’in öldürdüğünü, silah sesinden sonra eve geldiğinde, dayısı Vahit’in tabancayı eline tu-
tuşturarak cinayeti üstlenmesini isteyip arka kapıdan çıkarak gittiğini, sonraki savunmalarında 
ise maktülden kaynaklanan haksız hareketlerin etkisiyle kendisinin öldürdüğünü belirtir şekilde 
çelişkili savunmaları, olayın meydana geldiği yazlığın bahçıvanı tanık Fikret’in ise sanık Va-
hit’in yazlıkta bulunduğu zaman konusunda çelişkili beyanlarda bulunması karşısında; (…) 
2) Dosyadaki belgelerden olay tarihinde sanık Vahit’in ….. nolu cep telefonu hattını kullandığı be-
lirtilmekle, olay öncesi, olay tarihi ve sonrasında sanığın bulunduğu yerleri gösterecek şekilde 
hangi baz istasyonlarını kullanarak görüşme yaptığına ilişkin HTS raporunun temin edilmesi, 
3) Sanık Vahit’in İstanbul’dan Diyarbakır’a hangi vasıta ile gittiği araştırılarak, şayet uçakla 
gitmiş ise ilgili firmadan kayıtların istenilerek hangi tarih ve saatte gittiğinin tespit edilmesi, 
Sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının belirlenmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekil-
de eksik inceleme ile hüküm kurulması, (…) bozmayı gerektirmiştir.” (Yargıtay 1.CD. 7.3.2007, 
2006/1903 E, 2007/1171K) 
Yukarıya aktarılan bozma kararının 2. bendinde mobil telefon cihazına ilişkin yer verilerinin 
temin edilmesi istenmektedir. Gerçekten yer verisi, kamuya açık telekomünikasyon hizmeti kul-
lanıcısına ait bir telekomünikasyon cihazının coğrafi konumunu belirleyen şebekede işlenen 
her türlü veriyi ifade eder. (Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizli-
liğinin Korunması Hakkında Yönetmelik, 3. md) Ancak yanlış bir adlandırma ile HTS raporunun 
temin edilmesi istenmiştir. HTS ise, geçmişteki iletişim trafiğinin araştırılması anlamına gelen 
historical traffic Search kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır. İletişimin tespiti yerine uygu-
lamada kullanılan HTS (Historical Traffic Search) geçmişe yönelik olarak telefon trafiğinin 
araştırılması olarak adlandırılmakta ve dinleme işleminin aksine geçmişe yönelik telefon kayıt-
ları bilgilerini içermektedir. http://www.tib.gov.tr/detay.aspx?cid=28 (Erişim tarihi: 5.1.2008). 
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bilgilerden anlamlandırılan bazı sonuçlar çıkarılmaya çalışılır. Ancak, gerek 

CMK’nın 135 ve gerekse de İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği hükümlerine 

göre, kararın verildiği tarihten sonraki kayıtların istenmesine engel bir durum yok-

tur. Yukarıda, kararın verildiği tarihten önce yapılan iletişime ilişkin, arama, aranma 

ve yer bilgilerine ilişkin kayıtların istenmesi bakımından yapılan açıklamalarımız, 

sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi için de geçerlidir. Kısaca ifade etmek gerekirse, 

kararın verildiği tarihten önceki sinyal bilgilerinin istenmesi, telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetimi niteliğinde olmayıp, esas itibariyle suç delilleri-

nin muhafaza altına alınması kapsamında değerlendirilebilir. Sinyal bilgilerinden 

bazı programlar vasıtasıyla anlamlandırılan bazı sonuçlar çıkarmaya çalışan kolluk 

görevlisi de aslında bilirkişinin yaptığına benzer bir faaliyette bulunmaktadır. Sinyal 

bilgilerinin değerlendirilerek suçun aydınlatılmasına elverişli sonuçlar çıkarma iş-

lemi de esas itibariyle teftiş341 niteliğinde kabul edilebilir.  

Koruma tedbirleri, şüpheli ve sanığa yönelik olduğu halde bu denetim şeklinde 

suç şüphesi altında olmayan çok sayıda kişinin iletişimi de tespit edilmektedir. Suç 

şüphesi altında bulunmayan kişilerin iletişiminin tespit edilmesi nedeniyle bu dene-

tim şeklinin hukuka uygunluğu ve ayrıca orantılılık ilkesine uygunluğu tartışmaya 

açıktır.342   CMK’nın 135/3. maddesi hükümleri karşısında bu tedbirin uygulanma 

kabiliyeti bulunup bulunmadığı hususunda da tereddütler bulunmaktadır. Gerçek-

ten, CMK’nın 135/3 maddesinde, “birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yük-

lenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının 

türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu… belirti-

lir” denilmektedir. CMK’nın 135/1 maddesinde sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 

tedbirine de yer verilmekte, CMK’nın 135/3 maddesinde sinyal bilgilerinin değer-

lendirilmesi tedbiri bakımından bir istisna, yani sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 

bakımından tedbir kararında bu hususların yer almasının gerekli olmadığı şeklinde 

bir hüküm öngörülmemektedir.  Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirinde ise, 

                                                                          
341 Hâkimin ve C.Savcısının beş duyusu aracılığıyla yaptığı incelemeye keşif denildiğinden, kolluk 

görevlilerinin yaptığı bu incelemeye teftiş denilmesi uygun olur. Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, 
C.Savcısının beş duyusu aracılığı ile yaptığı incelemeye de teftiş demektedirler. 
KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.688-689.  

342 Alman CMK’nın 100g maddesinde düzenlenen bu tedbire yönelik eleştiriler için bkz. NÖDING, 
s. 460. 
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tanımı gereği kimliği belirsiz kişilerin yapmış oldukları iletişim sonucu iletişim 

sistemleri üzerinde bıraktığı izlerin tespit edilerek bundan bazı sonuçlar çıkarılması 

sözkonusudur. Diğer bir ifadeyle bu tedbirde şüpheli veya sanığın kimliği veya ile-

tişim bilgilerinin verilerek buna ilişkin sinyal bilgilerinin ve iletişim kayıtların is-

tenmesi sözkonusu değildir. Bu, iletişimin tespiti tedbirinin konusunu oluşturur. Bu 

durumda her iki fıkra hükmünü nasıl bağdaştırmak mümkün olabilir. Kanun koyu-

cu, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirine yer verdiğine göre, CMK’nın 

135/3. maddesi hükümlerinin sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbiri dışındaki 

tedbirler bakımından geçerli olduğu, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirinin 

doğası gereği bu tedbir bakımından CMK’nın 135/3 maddesi hükümlerinin uygu-

lanma kabiliyeti bulunmadığı düşünülebilir. Ancak, yukarıda da ifade edildiği üzere 

CMK’nın 135/3 maddesinin ifade biçimi bu türlü bir yorum yapmaya elverişli de-

ğildir. Dolayısıyla CMK’nın 135/1 maddesinde sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 

tedbirine yer verilmesine rağmen, aynı maddenin 3. fıkrası hükümleri uyarınca bu 

tedbirin uygulanma kabiliyetinin olmadığı sonucu çıkmaktadır. Kanun koyucu, 

5353 sayılı yasayla yapmış olduğu değişiklikle bu tedbiri CMK’nın 135/1 maddesi-

ne ilave ettiği halde CMK’nın 135/3 maddesinde bu tedbirin uygulanmasına olanak 

verecek şekilde bir düzenleme yapmamıştır. Günümüzde de TİB belirsiz sayıda 

kişinin iletişim kayıtlarının istenmesi sonucunu doğuracak olan sinyal bilgilerinin 

değerlendirilmesi tedbiri kapsamındaki talepleri yerine getirmemektedir.343 

                                                                          
343  CMK’da sinyal bilgilerinden ne anlaşılması gerektiğine dair bir açıklık mevcut değildir. İletişimin 

Denetlenmesi yönetmeliğindeki tanımda açıklayıcı olmaktan uzaktır. İletişimin Denetlenmesi Yö-
netmeliğinin 4/1-h maddesinde, sinyal bilgisinin, “bir şebekede haberleşmenin iletimi veya fatura-
lama amacıyla işlenen her türlü veriyi” ifade ettiği belirtilmektedir. Sinyal bilgilerinin değerlendiril-
mesi tedbirinde ise bu verilerin bir analize tabi tutularak bundan bazı sonuçlar çıkarılması 
sözkonusudur. Eğer, belirli bir veya birden fazla kişinin mobil telefonlarla yapmış oldukları iletişi-
me ilişkin verilerin incelenmesi suretiyle bundan bazı sonuçlar çıkarılması amaçlanır ise, bu 
amaca iletişimin tespiti tedbiri ile ulaşılabilir. Gerçekten iletişimin tespiti de haberleşmenin iletimi 
sırasında faturalama amacıyla işlenen verilere dayanmakta ve iletişimin tespitine dayalı olarak, 
kişinin kimle, ne zaman nerede, ne süreyle görüştüğü hususlarının tespiti mümkündür.  Ancak 
iletişimin tespiti tedbiri şüpheli veya sanık hakkında rızası varsa mağdur hakkında da uygulanabi-
lir) uygulanabilir. Bu tedbire dayalı olarak belirsiz sayıdaki kişinin iletişim kayıtlarının istenmesi, 
örneğin, A ilçesinin B köyünün kapsama alınanda bulunduğu baz istasyonları ile iletişimde bulu-
nan mobil telefonlara ilişkin iletişim kayıtları istenemez. Eğer kanun koyucunun maksadı bir veya 
birden çok şüpheli veya sanığın kullanmış olduğu numaraları belli olan mobil telefonlarla yapmış 
olduğu iletişime ilişkin verilerin tespiti yönünde olsaydı, iletişimin tespiti tedbiri ile bu amaca ula-
şılması mümkün olduğundan, ayrıca sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirine ihtiyaç olmazdı. 
İletişimin tespiti tedbiri yanında bu tedbire yer verildiğine göre, bu tedbire daha başka bir anlam 
verilmesi ve bu tedbirle başka bir amacın izlendiğinin kabulü gerekir. Aksi halde kanun koyucu-
nun iletişimin tespiti yanında bu tedbire yer verilmesinin bir anlamı olmaz.  

 Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kapsamındaki taleplerin yerine getirilmemesinin nedeni, 
suç şüpheli altında bulunmayan çok sayıdaki kişinin iletişiminin tespitine ilişkin verilerin, hatta 
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F. MOBİL TELEFONUN YERİNİN TESPİT EDİLMESİ  

Yukarıda da açıklandığı üzere, mobil telefonlar kapsama alanında bulundukla-

rı ilgili GSM operatörüne ait baz istasyonu ile sinyal alışverişi yapmakta ve ileti-

şim de telefonun göndermiş olduğu sinyale baz istasyonunun verdiği cevap ile 

sağlanmaktadır. Mobil telefonların göndermiş olduğu sinyal bilgilerinden sinyali 

gönderen telefonun numarası, yer bilgisi belli olmaktadır ki, buna yer verisi de 

denmektedir.344  İşte, mobil telefonun göndermiş olduğu bu sinyallerden şüpheli 

veya sanığın bulunduğu yerin tespit edilerek yakalanması amacıyla da yararlan-

mak mümkündür. Bu tedbirin amacı da maddede ifade edildiği üzere delil elde 

etmek olmayıp şüpheli veya sanığın yakalanmasıdır.345 

                                                                                                                                                                                                          
haklarındaki soruşturma özel usullere tabi bulunan kişilerin iletişimine ilişkin verilerin elde 
edilmiş olacağı şeklinde gerekçeler ileri sürülmektedir. 9-10 Ekim 2008 tarihinde Yargıtay’da 
düzenlenen Bilişim Hukuku Konferansında 10. Ekim 2008 tarihinde konuşan TİB Başkanına bu 
konuda yönelttiğimiz bir soru üzerine, TİB Başkanı, benzer görüşleri dile getirmiş ve belirsiz 
sayıdaki kişinin iletişiminin tespitine ilişkin kayıtların verilmesi halinde, hakkındaki soruşturma 
özel usullere tabi kişilerin örneğin Yargıtay Başkanın iletişimine ilişkin kayıtların da verilmesinin 
sözkonusu olduğunu, o nedenle baz istasyonu kayıtları denilen kayıtların verilemesinin müm-
kün olmadığını belirtmiştir. Bu söylenenler doğrudur. Ceza muhakemesi amaçları bakımından 
bu tedbire başvurulmasının gerekli olup olmadığı veya bu tedbire başvurulmasının oranlılık il-
kesine uygun olup olmadığı tartışılabilir. Biz bu tedbire yer verilmesi ve uygulanması gerektiği-
ni de söylemiyoruz. Ancak, bu sakıncaların önüne geçilmesinin yolu bu tedbire kanunda yer 
verilmemesidir. İletişimin tespiti yanında sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirine yer veril-
diğine ve bu tedbir de uygulanmak üzere düzenlendiğine göre, TİB’in bu gerekçelerle tedbiri 
yerine getirmemesi isabetli değildir. Günümüz için bu tedbiri yerine getirilmemesi nedeni 
CMK’nın 135/3 maddesi hükmü olabilir. Yukarıda da belirtildiği üzere sinyal bilgilerinin değer-
lendirilmesi tedbiri dahil diğer tedbirlere ilişkin kararlarda şüpheli veya sanığın adı ile iletişim 
araç ve ortamına ilişkin ayırt edici özelliklerin yer alması gerektiğinden, belirsiz sayıdaki kişinin 
iletişimin tespitine ilişkin verilerin istendiği tedbir taleplerinin yerine getirilmesi mümkün görün-
memektedir. Kanun koyucunun CMK’nın 135/1 maddesinde sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 
tedbirine yer verdiği halde, CMK’nın 135/3 maddesinde sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 
tedbiri bakımından bir istisna öngörmediği ise, maddeden ve maddenin gerekçesinden anlaşı-
lamamaktadır. 5353 sayılı yasayla daha sonradan CMK’nın 135/1 maddesine bu tedbir ilave 
edilirken, CMK’nın 135/3 maddesinde bu tedbirin uygulanmasına olanak verecek şekilde bir 
değişiklik yapılmasının unutulduğunu düşünmek mümkündür.   

 Önleme amaçlı olarak sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirine başvurulabileceği düşünü-
lebilir ise de, önleme amaçlı tedbir kararlarında da, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, 
iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tespite imkan ve-
ren kodunun belirtilmesi gerektiğinden, (2803/Ek 5/3; 2559/Ek 7/4 md) önleme amaçlı olarak 
da belirsiz sayıdaki kişinin iletişiminin tespitine ilişkin kayıtların elde edilmesine imkan verecek 
şekilde sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirine başvurulması mümkün görünmemektedir. 

344 Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2002/58 sayılı Direktifinin 2/c maddesinde yer verisi; 
kamuya açık bir elektronik haberleşme hizmeti kullanıcısının terminal cihazının coğrafi konu-
munu gösteren, bir elektronik haberleşme şebekesinde işlenen her türlü veri olarak tanımlan-
mıştır. Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması 
Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesinde yer verisi; benzer bir şekilde; “kamuya açık telekomü-
nikasyon hizmeti kullanıcısına ait bir telekomünikasyon cihazının coğrafi konumunu belirleyen 
şebekede işlenen her türlü veri” olarak tanımlanmıştır.  

345 Mobil telefonun yerinin tespiti tedbirinin, ayrı bir denetim türünden ziyade iletişimin tespiti ile 
sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirlerinin özel bir uygulama biçimi olduğu da belirtilmiştir. 
Bkz. ŞAHİN, Ceza Muhakemesi, s. 265. 
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CMK’nın 135/4. maddesinin ilk halinde, şüpheli veya sanığın yakalanabilme-

si için “kullanmakta olduğu mobil telefonun yeri”nin tespitinden söz edilmişti. 

5353 sayılı yasayla yapılan değişiklikle bu fıkradaki “kullanmakta olduğu”ibaresi 

çıkarılmıştır. Buna göre, 5353 sayılı yasayla değişik CMK’nın 135/4. maddesi 

uyarınca, şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi amacıyla “mobil telefonun ye-

ri”nin tespiti mümkün olabilecektir. Böylece, şüpheli veya sanığın yakalanabilme-

si amacıyla yalnız şüpheli veya sanığın kullanmakta olduğu mobil telefonlar değil, 

şüpheli veya sanığın yakalanması bakımından yararlı olabilecek şüpheli veya sa-

nık dışındaki kişilere ait mobil telefonların da yeri tespit edilecektir.346 5353 sayılı 

yasanın gerekçesi de bu görüşü destekler niteliktedir.347  Özetlemek gerekirse, yal-

nızca şüpheli veya sanığa ait telefonlar değil, şüpheli ve sanığa ulaşılabilmesini 

sağlayabilecek olan diğer kişilerin mobil telefonlarının yerinin tespiti de mümkün 

olabilecektir. 

Ancak, mobil telefonun yerinin tespiti bir koruma tedbiri olup, koruma tedbir-

leri şüpheli veya sanığa yöneliktir. Gerçi iletişimin tespiti, dinlenmesi ve/veya 

kaydedilmesinde zorunlu olarak şüpheli veya sanıkla iletişimde bulunanların ileti-

şimi de kaçınılmaz olarak dinlenmekte ve/veya kaydedilmekte ve tespit edilmek-

tedir. Fakat dikkat edilmelidir ki burada üçüncü kişilerin iletişimin dinlenmesi 

ve/veya kaydedilmesi veya tespitine ilişkin bir karar verilmemekte, şüpheli veya 

sanığın iletişimi denetlenirken zorunlu olarak onunla iletişimde bulunanlar da 

bundan etkilenmektedir. Burada ise, şüpheli veya sanığın yakalanması amacıyla 

suç şüphesi altında olmayan kişilerin kullanmış olduğu mobil telefonun yerinin 

tespit edilmesi sözkonusudur. Yani, tedbir üçüncü kişilere yöneliktir. Oysa suç 

şüphesi altında olmayan kişilere yönelik olarak koruma tedbirlerine başvurulması 

mümkün değildir. Nitekim bu tedbirin amacı da şüpheli veya sanığın yakalanma-

                                                                          
346 NUHOĞLU, Ayşe, “Adli Amaçlı Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi ile 

Teknik Araçlarla İzleme Tedbirine Konu Olan Suçlar”, Yargı Dünyası, S.128, Ağustos 2006, s.12. 
347 135. maddenin 4. fıkrasının ilk hali şu şekilde idi: “Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için 

kullanmakta olduğu mobil telefonun yeri, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebilir. Bu hususa ilişkin olarak verilen ka-
rarda kullanılan mobil telefon numarası mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi belir-
tilir. Tespit işlemi en çok üç ay için yapılabilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir.” 5353 sayılı 
yasayla yapılan değişiklikle 135. maddenin 4. fıkrasında yer alan “kullanmakta olduğu” ve “kul-
lanılan” kelimeleri metinden çıkarılmıştır. Buna ilişkin değişiklik gerekçesinde, “dördüncü fıkra-
daki, "kullanmakta olduğu" ve "kullanılan" ibareleri metinden çıkarılmış, böylece şüpheli veya 
sanığa ulaşılabilmesini sağlayabilecek olan diğer kişilerin mobil telefonunun yerinin tespiti im-
kânı getirilmiştir, denilmektedir.  NOYAN, s.302. 
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sıdır. O nedenle, maddedeki değişikliğe rağmen, şüpheli veya sanığın yakalanması 

amacıyla, bir suç işleme, suça iştirak veya yataklık etme şüphesi altında bulunma-

yan kişilerin mobil telefonlarının yerinin tespiti için tedbir kararı verilmesi ve 

uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu düşünmekteyiz. Başka kişilere ait olup 

da şüpheli veya sanığın kullanmakta olduğu mobil telefonlar elbette ki tedbire 

konu olabilir.348  

Yine, bir koruma tedbiri niteliğinde olması nedeniyle mobil telefonun yerinin 

tespiti, yalnızca şüpheli veya sanığın yakalanmasına yönelik olup, hükümlünün 

yakalanması amacıyla bu tedbire başvurulamaz.349 Zaten CMK’nın 135/4. madde-

sinde de şüpheli veya sanığın yakalanması amacıyla bu tedbire başvurulabileceği 

belirtilmektedir.  

Bu tedbire kural olarak hâkimin, gecikmesinde sakınca olan hallerde de Cum-

huriyet savcısının kararına dayalı olarak başvurulabilir.350 Buna ilişkin kararda 

mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi belirtilir. Tespit işlemi en çok üç 

ay için yapılabilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. (CMK 135/4 md) Tespit, 

dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbiri bakımından 

gecikmesinde sakınca olan hallerde C.Savcısının vermiş olduğu kararın en geç 

yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulması gerekli iken, mobil telefonun 

yerinin tespiti bakımından böyle bir koşula yer verilmiş değildir.  CMK’nın 135/4 

maddesinde, aynı maddenin 1. fıkrasında diğer denetim şekillerinde olduğu gibi 

C.Savcısının kararının hâkim onayına sunulması gerektiğine ilişkin bir hüküm 

                                                                          
348 Maddenin değişiklikten önceki halinde, şüpheli veya sanığın “kullanmakta olduğu” mobil tele-

fonun yerinin tespiti düzenlenmekte iken, şüpheli veya sanığa ulaşılabilmesini sağlayabilecek 
olan diğer kişilerin mobil telefonunun yerinin tespiti amacıyla maddede değişiklik yapıldığına 
göre, değişikliğin amacı; başkasına ait olup şüpheli veya sanığın kullanmakta olduğu mobil te-
lefonların yerinin tespitine imkân sağlamak değildir. Burada, şüpheli veya sanığa ulaşabilmek 
maksadıyla suç şüphesi altında bulunmayan kişilerin kullanmakta olduğu mobil telefonlarının 
yerinin tespitinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. Örneğin, suç işleyip firar eden şüpheli veya sa-
nığın eşi, sevgilisi veya şüpheli veya sanığın görüşeceğinden şüphe edilen bir kişinin mobil te-
lefonu izlenerek şüpheli veya sanığın yakalanması amaçlanmaktadır. Bu koruma tedbirinin suç 
şüphesi altında bulunmayan kişiler hakkında uygulanması, koruma tedbirlerinin niteliği ile bağ-
daşmayacağı gibi, kişilerin özel hayatlarının gizliliğini koruma altına alan Anayasa hükümleri 
ihlal edilmiştir olacaktır. 

349 Aynı yönde bkz. TAŞKIN, s. 82. 
350 Mobil telefonun yerinin tespitinde iletişimin içeriğine bir müdahalenin sözkonusu olmaması ve 

tedbirin şüpheli veya sanığın yakalanmasına yönelik rutin bir tedbir olduğu gerekçesiyle, kural 
olarak hâkim kararı, gecikmesinde sakınca olan hallerde de C.Savcısının kararı aranmasının 
yerinde olmadığı ileri sürülerek bu düzenleme eleştirilmiştir. Bkz. ÖZTÜRK/ERDEM, s. 636.  
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bulunmadığına göre, C.Savcısının vermiş olduğu mobil telefonun yerinin tespitine 

ilişkin kararın hâkim onayına sunulmasına gerek bulunmadığı; o nedenle, 

C.Savcısının kararına dayalı olarak üç aya kadar ve hatta süre uzatımı ile altı aya 

kadar bu tedbire başvurulabileceği düşünülebilir. Ancak, CMK’nın 135/4. madde-

sinde gecikmesinde sakınca olan hallerde C.Savcısının kararına dayalı olarak mo-

bil telefonun yerinin tespit edilebileceği belirtilmektedir. Bu bakımdan, hâkimden 

karar alana kadar geçecek süreden sonra şüpheli veya sanığın yerini tespit etmenin 

mümkün olmayacağına dair deliller mevcut ise bu konuda C.Savcısının kararına 

dayalı olarak mobil telefonun yerinin tespiti tedbirine başvurulabileceği iddia olu-

nabilir. Esas olan; hâkim kararı ile mobil telefonun yerinin tespiti olduğundan, 

hâkimden karar alma imkânına sahip olunduğu anda hâkimden karar alınması 

gerektiği de savunulabilir ki kişisel görüşümüz de bu yöndedir. Kanun koyucu, bu 

tedbire karar verme yetkisini kural olarak hâkime verdiğine, C.Savcısının ancak 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu tedbire karar vermesi kabul edildiğine 

göre, C.Savcısı gecikmesinde sakınca olan durumlarda mobil telefonun yerinin 

tespitine karar vermeli, ancak, mümkün olan en kısa zamanda bu kararı hâkimin 

onayına sunmalıdır. O nedenle, hâkimden karar almak için yeterli zaman geçtiği 

halde C.Savcısının kararına dayalı olarak bu tedbire devam edilmesinin hukuka 

aykırı olduğunu; ancak bu hukuka aykırılığın bir yaptırımının olmadığını düşün-

mekteyiz. Gerçekten, hâkimden karar almak için yeterli bir süreye rağmen 

C.Savcısının kararına dayalı olarak yapılan ve hukuka aykırı olduğu kabul edilen 

uygulama sonucu şüpheli veya sanık yakalandığında serbest bırakılmayacağına 

göre bu hukuka aykırılığın somut bir yaptırımı, olumsuz bir sonucu bulunmaya-

caktır.  

5353 sayılı yasayla yapılan değişiklikten önce 135. maddenin 6. fıkrasında, 

“bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir” 

denilmekte iken, yapılan değişiklikle, bu fıkrada yer alan “hükümleri” ibaresi 

yerine “kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi-

ne ilişkin hükümler” ifadesi kullanılmıştır. Böylece yalnızca 135/6. maddesinde 

yazılı katalog suçlar bakımından uygulanabilecek tedbirler belirtilirken iletişimin 

tespiti ile mobil telefonun yerinin tespiti tedbirine yer verilmemiş ve bu tedbirlere 

bütün suçlar bakımından başvurulabilmesi imkânı sağlanmıştır. Buna göre, kata-
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log kapsamındaki suçlar bakımından uygulanabilen tedbirler dinleme, kayda alma 

ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirleri olup mobil telefonun yerinin 

tespiti tedbirine her suç bakımından başvurulabilmesi mümkündür.351  

Mobil telefonun yerinin tespitinde iletişimin içeriğine müdahale sözkonusu 

olmayıp, tedbirin şüpheli veya sanığın yakalanmasına yönelik rutin bir tedbir ol-

duğu, o nedenle, bu tedbire başvurulabilmesi için kural olarak hâkim kararı, ge-

cikmesinde sakınca olan hallerde de C.Savcısının kararının aranmasının yerinde 

olmadığı ileri sürülerek bu düzenleme eleştirilmiştir.352 Bir diğer eleştiri de, bu 

tedbirin maddede düzenlenen diğer tedbirlerden farklı bir niteliğe sahip olduğu ve 

ayrı bir maddede düzenlenmesi gerektiği şeklindedir. Gerçekten, CMK’nın 135/1 

maddesinde düzenlenen dinleme, kayda alma, iletişimin tespiti ve sinyal bilgileri-

nin değerlendirmesi tedbirleri esas itibariyle delil elde etme amacına yönelik ol-

duğu halde, mobil telefonun yerinin tespiti tedbirinin amacı şüpheli veya sanığın 

yakalanmasıdır. Esasında CMK’nın 135. maddesinin düzenleme biçimi de bu ted-

birin diğerlerinden farklı kabul edildiğini göstermektedir. Zira CMK’nın 135/1. 

maddesinde iletişimin dinlenmesi, kayda alınması, tespiti ve sinyal bilgilerinin 

değerlendirilmesi tedbirleri tek tek sayılıp, bu tedbirlere başvurulabilmesinin ko-

şulları, tedbire karar verme yetkisi düzenlenmiş, mobil telefonun yerinin tespiti 

tedbirine yer verilmemiştir. Bunun yerine CMK’nın 135/4. maddesinde bu tedbi-

rin amacı, tedbire karar verme yetkisi, bu hususta verilecek kararda nelerin yer 

alması gerektiği, tedbirin süresinin ayrıca düzenlenmesi, bu tedbirin diğerlerinden 

farklı şekilde değerlendirildiğini göstermektedir.353 

                                                                          
351 Aynı yönde bkz. ÜNVER/HAKERİ, s. 172; YOKUŞ SEVÜK, İletişimin Denetlenmesi, s.112; 

ÖZBEK/DOĞAN, CMK İzmir Şerhi, s.567. Öztürk/Erdem ise, bu tedbirin yalnızca CMK’nın 
135/6 maddesinde sayılan suçlar bakımından uygulama alanı bulabileceği görüşündedirler. 
Bkz. ÖZTÜRK/ERDEM, s. 636.  

352 Bkz. ÖZTÜRK/ERDEM, s. 636. Yazarlar, bu tedbirin şüpheli veya sanığın yakalanması ama-
cına yönelik rutin bir tedbir olması nedeniyle, bu tedbirin uygulanabilmesi için hâkim kararı, ge-
cikmesinde sakınca bulunan hallerde de C.Savcısı kararının aranmasını isabetsiz bulmaktadır-
lar. Yazarlar, bu tedbirin yalnızca katalog kapsamında bulunan suçlarla ilgili olarak uygulan-
masını da eleştirmekte iseler de, 5353 sayılı yasayla yapılan değişiklikten sonra bu tedbir bü-
tün suçlar bakımından uygulanma yeteneğine sahiptir.  Yokuş Sevük, delil elde etme amacını 
taşımayan mobil telefonun yerinin tespiti tedbirinin ayrı bir maddede düzenlenmesinin daha 
uygun olacağı belirtmektedir. YOKUŞ SEVÜK, İletişimin Denetlenmesi, s. 112  

353 YOKUŞ SEVÜK, İletişimin Denetlenmesi, s. 112. Bu tedbirin ayrı maddede düzenlenmesinin 
yararlı olduğu da belirtilmiştir. ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s.421; YOKUŞ SEVÜK, 
İletişimin Denetlenmesi, s. 112. 
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CMK’nın 135/4. maddesinde, şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, mobil 

telefonun yerinin, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet 

savcısının kararına istinaden tespit edilebileceği, tespit işleminin üç ay için yapılabi-

leceği ve bu sürenin bir defa daha uzatılabileceği belirtilmekle beraber; tedbire baş-

vurulabilmesi için gerekli koşullar belirtilmemiştir. CMK’nın 135/1. maddesinde 

mobil telefonun yerinin tespiti tedbirine yer verilmediğine göre, bu koşulların mobil 

telefonun yerinin tespiti bakımından geçerli olmadığını kabul etmek gerekir. 

CMK’nın 135/1 maddesindeki koşullar delil elde etmeye yönelik tedbirlere ilişkin 

olduğundan, yakalama amacını taşıyan bu tedbir bakımından aynı koşulların aran-

ması anlamlı da değildir. Mobil telefonun yerinin tespitinin amacı şüpheli veya sa-

nığın yakalanması olduğuna göre, kanımızca bu tedbire başvurulabilmesi bakımın-

dan yakalama tedbirine ilişkin koşulların varlığı aranmalıdır.  Yine mobil telefonun 

yerinin tespiti şüpheli veya sanığın yakalanması amacına yönelik olduğuna göre, 

öncelikle şüpheli veya sanığın aranan, soruşturma veya kovuşturma makamların-

dan kaçan bir kişi olması, hakkında CMK’nın 98. maddesinde düzenlenen yaka-

lama emri düzenlenmesini gerektiren nedenlerin ve hatta yakalama emrinin bu-

lunması lazımdır. Davet edildiğinde soruşturma veya kovuşturma makamlarının 

huzuruna gelen veyahut davet edilmediği için gelip gelmeyeceği belli olmayan 

şüpheli veya sanığın yakalanması için mobil telefonun yerinin tespiti tedbirine 

başvurulması bu tedbirin amacına aykırı olur. O nedenle, mobil telefonun yerinin 

tespiti istenen şüpheli veya sanık hakkında CMK’nın 98. maddesine göre düzen-

lenmiş bir yakalama emrinin bulunması gerektiği görüşündeyiz.354  Kendisinden 

mobil telefonun yerinin tespiti talep edilen hâkimin de bu hususta karar vermeden 

önce hakkında tedbir istenen şüpheli veya sanık hakkında usulüne uygun olarak 

verilmiş bir yakalama emrinin bulunup bulunmadığını araştırması gerektiğini dü-

şünmekteyiz.  

                                                                          
354 Almanya’da, sanığın oturduğu yerin araştırılması amacıyla tedbire başvurulması halinde oran-

lılık ilkesinin gereği olarak yakalama kararı verilebilmesi için aranan kuvvetli şüphe sebepleri-
nin bulunması gerektiği ileri sürülmektedir. MEYER-GOβNER, s. 332; ERDEM/ÖZBEK, 
s. 277.  
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İKİNCİ BÖLÜM 
DENETİMİN KOŞULLARI VE DENETİM KARARI 

I. GENEL OLARAK 

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi bir koruma tedbiri 

olduğuna göre, bu tedbire başvurulabilmesi için öncelikle soruşturulmasına baş-

lanmış bir suç mevcut olmalıdır. Kişilerin özel hayatının gizliliğini önemli ölçü-

de sınırladığı için iletişimin dinlenmesi, kaydedilmesi ve sinyal bilgilerinin de-

ğerlendirilmesi bakımından işlenen suçların da CMK’nın 135/6. maddesinde 

sayılan suçlardan olması lazımdır. 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren Alman 

CMK’nın yeni 100a/1-2. maddesinde ayrıca, somut olayda katalog kapsamında-

ki fiilin önem arzetmesi de aranmıştır. Buna göre, suçun katalog kapsamında 

bulunması yeterli olmayacak, somut olayda denetim kararı verilecek fiilin ağır 

olarak kabul edilebilecek bir suç olması da aranacaktır.355  Tedbir kararı verecek 

hâkim, somut olayda suçun ihlal ettiği hak ve menfaatin ağırlığı ve tedbirle ihlal 

edilecek hak ve menfaatlerin ağırlığını gözetecek ise de, kanunumuzda bu şekil-

de bir koşula yer verilmemesi nedeniyle, suçun katalog kapsamında bulunması, 

diğer koşulların varlığı kaydıyla tedbir kararının hukuka uygun olması için ye-

terli kabul edilecektir.356   

Kanunumuza göre, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi için 

ayrıca suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle 

delil elde edilmesi imkânının bulunmaması gereklidir. Yine, kişiler için bir gü-

vence olması açısından kural olarak denetim kararı verme yetkisi hâkime, gecik-

mesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısına verilmiştir.  

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesinden veya kısaca 

denetimden telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesi, kaydedilme-

si, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, iletişimin tespiti ve mobil telefonun yeri-
                                                                          
355 NÖDING, s. 457.  
356 Somut olayda katalog kapsamındaki hangi suçun ağır, hangisinin ağır olmadığını belirlemek 

çok zordur ve bu konu çeşitli sıkıntılara ya da keyfiliklere neden olabilir.  
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nin tespiti anlaşılmalıdır. Bu denetim şekillerinden iletişimin dinlenmesi, sinyal 

bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirlerine ancak CMK’nın 135/6 maddesinde ka-

talog şeklinde sayılan suçlar bakımından başvurulması mümkün iken, iletişimin 

tespit i ile mobil telefonun yerinin tespiti tedbirine bütün suçlar bakımından baş-

vurulması mümkündür. Dolayısıyla bir suçun katalog kapsamında bulunmaması 

nedeniyle tedbire başvurulamayacağı belirtilen hallerde, bu denetim şekillerinden 

iletişimin dinlenmesi, kaydedilmesi ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbir-

lerinin uygulanmasının mümkün olmadığı belirtilmiş olmaktadır. Zira iletişimin 

tespiti veya mobil telefonun yerinin tespiti tedbiri bütün suçlar bakımından uygu-

lanma yeteneğine sahiptir.  Mobil telefonun yerinin tespiti hariç, bunun dışında 

denetim şekillerine başvuru koşulları aynı hükümlere tabi tutulmuştur. O nedenle, 

tedbire başvuru koşulları bütün denetim şekilleri bakımından birlikte incelenmiş, 

farklılık taşıyan hususların ayrıca belirtilmesi yoluna gidilmiştir. Aşağıda teleko-

münikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi için gerekli koşullar ve denetim 

kararı konusu etraflı bir şekilde incelenmeye çalışılacaktır.  

II. DENETİMİN KOŞULLARI  

A. DENETİME KONU ARAÇLAR BAKIMINDAN  

1. Genel Olarak 

Telekomünikasyon; işaret, sembol, ses ve görüntü ile elektrik sinyallerine dö-

nüştürülebilen her türlü verinin; kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektro-

manyetik, elektro kimyasal, elektro mekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla 

iletilmesi, gönderilmesi ve alınması anlamına gelmektedir.357 

Teknolojinin gelişmesi ve özellikle elektronik teknolojileri ile bilgisayar tek-

nolojilerinin birleşmesiyle telekomünikasyon sistemi içinde yer alan çok sayıda 

iletişim aracı gündelik hayatımıza girmiştir. O nedenle, iletişim araçlarının bir 

sınıflandırılmasını veya listesini yapmak neredeyse olanaksız gibidir. Bu alandaki 

gelişmeler o kadar hızlıdır ki yapılacak bir liste veya sınıflandırma kısa bir süre 

                                                                          
357 Bu terim, İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 4/j, Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliğinin 

4, Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkın-
da Yönetmeliğin 3; TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde de 
aynı şekilde tanımlanmıştır.  
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sonra anlamsız hale gelebilir. Bilinen iletişim araçlarının kullanılma şekli ve yete-

nekleri de zamanla değişime uğramaktadır.358 Konumuzun sınırları itibariyle bazı 

iletişim araçlarını incelemeye çalışacağız. Ayrıca, kişilerin mahremiyet beklenti-

sinin makul olmadığı, kamuya açık veya belirli yöntem ve araçlarla kolaylıkla 

ulaşılabilen iletişim bakımından, kişilerin mahremiyet beklentisi bulunmayaca-

ğından bu tür iletişim araçları ile yapılan iletişimin dinlenmesi, kayıt edilmesi 

CMK’nın 135 ve devamı maddelerindeki koşullara tabi değildir. Örneğin, televiz-

yon ve radyo yayını da “telekomünikasyon” kapsamı içindedir. Ancak, kişilerin 

radyo ve televizyonda yaptıkları açıklamalar veya radyo ve televizyonda verilen 

bilgiler çok sayıda kişi tarafından öğrenilebilir, kişilerin bu açıklama ve bilgiler 

bakımından mahremiyet beklentisi bulunmaz. Suçu soruşturma ve kovuşturmakla 

görevli olanlar bu bilgileri herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan dinleyebilir, 

kayıt edebilir ve değerlendirebilirler. İşte, kişilerin mahremiyet beklentilerinin 

makul olmayacağı iletişim araçları incelememizin dışında kalacaktır. 

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine ilişkin hükümlerin 

yer almadığı 1412 sayılı CMUK’unda faks ve telgrafın359 denetimi de aynı yasanın 91. 

ve devamı maddelerine göre yapılmaktaydı. Ancak, 5271 sayılı CMK’da telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi yanında postada elkoyma tedbiri de düzen-

lenmiştir. 5271 sayılı CMK’nın 129. maddesinde;“suçun delillerini oluşturduğundan 

şüphe edilen ve gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturma ve kovuşturmada adliye-

nin eli altında olması zorunlu sayılıp, posta hizmeti veren her türlü resmî veya özel 

kuruluşta bulunan gönderilere, hâkimin veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 

Cumhuriyet savcısının kararı ile elkonulabilir” denilmektedir. CMK tasarısında, “ 

suçun delil, iz, eser ve emarelerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya 

çıkarılması için soruşturmada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp postada 

bulunan mektup, telgraf veya elektromanyetik araçlarla gönderilmiş bilgileri içeren 

                                                                          
358 ATABEK, s. 59 
359 Yunanca tele (uzak) ve graphein (yazmak) sözcüklerinden türetilen telgraf, bir işaret kodu 

kullanarak veya başka uygun yollarla yazılı mesajların veya belgelerin iletimini sağlayan bir te-
lekomünikasyon sistemidir. (Meydan Larousse, C.19, s. 167) Günümüzde, telgraf işaretlerini 
göndermek için, devredeki akımı kesmekte veya yeniden vermeye yarayan maniple denilen 
(Türkçe Sözlük, TDK, C.2, s. 987) araç kullanılarak elektrik hatları üzerinden mesaj gönderme 
yöntemi artık terkedilmiştir. Ancak, mors alfabesi, bilgisayar klavyesi ve radyo dalgaları üzerin-
den uzak mesafelere mesaj göndermekte kullanılmaya devam etmektedir. Ayrıca kodlu iletişi-
min en güvenli yolu olması nedeniyle mors alfabesi güncelliğini korumaktadır. ATA-
BEK,s.61;TUTAR/YILMAZ/ERDÖNMEZ, s. 153. 
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yazı, belge veya diğer gönderilere” elkonulabileceği belirtilmekteydi360. Ancak, ileti-

şim araçları ve gönderi çeşitlerinin sayılması yerine kanunda daha genel bir kavram 

olan “gönderi” tercih edilmiştir. “Gönderi” kapsamına, özel ve resmi posta hizmeti 

veren kuruluşta bulunan telgraf361  ve fakslar362 da dahildir ve bunların denetimi posta-

da elkoyma hükümlerine göre yapılacaktır.  

Bilindiği üzere, kişilerin sahip oldukları cihazlar vasıtasıyla birbirlerine faks gön-

dermeleri mümkündür. Günümüzde, faks ve modemlerin bilgisayara eklenmesiyle 

birlikte karşı tarafta modemi olan bir bilgisayar mevcut ise bilgiler karşıdaki bilgisa-

yara aktarılabilmektedir.363 Kişilerin faks gönderecekleri anın tespit edilmesi mümkün 

olmadığından faks içeriğinin gönderen kişiden veya alıcıdan ele geçirilmesi pek 

mümkün görünmemektedir. Ayrıca, bu yöntem sonuç almaya elverişli ve uygulanabi-

lir bir yöntem de değildir. Kişilerin kendi cihazlarıyla birbirlerine göndermiş oldukları 

faksların iletimi esnasında denetimi sözkonusu olabilir ki, bu da telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine ilişkin hükümlere göre yapılacaktır. Bilgi-

sayarda kayıtlı bulunan verilerin elde edilmesi ise konumuzun dışında olup, CMK’nın 

134. maddesinde düzenlenen bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütükle-

rinde arama, kopyalama ve elkoyma hükümlerine göre yapılacaktır.  

Belirtelim ki telekomünikasyon araçları aşağıda incelenenlerden ibaret değil-

dir. Zamanla bu araçlara yenileri de katılmakta ve mevcut olanların özellik ve 

yetenekleri değişmekte ve gelişmektedir. Aşağıda en çok bilinen ve kullanılan 

iletişim araç ve ortamları incelenmeye çalışılacaktır. 

2. Telefon 

Telefon, sesin elektrik sinyallerine dönüştürülerek bir tel aracılığıyla veya 

radyo dalgalarıyla uzaklara iletilmesini yarayan alettir.364 Telefonun çalışmasında 

temel esas, ses dalgalarının önce elektrik sinyallerine dönüşmesi ve daha sonra da 

elektrik sinyallerinin sese dönüşmesidir. Ağızdan çıkan ses dalgaları önce elektrik 

                                                                          
360 CMK Tasarısı, 96 md. 
361 ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 395; KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 702. 
362 Ancak, faks metninin iletim anında ele geçirilmesi CMK’nın 135. madde hükümlerine tabidir.  
363 TUTAR/YILMAZ/ERDÖNMEZ, s. 154. 
364 Ana Brittanica, Ana Yayıncılık, İstanbul 1994, C.29, s.329. 
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sinyallerine çevrilir, bu sinyaller çeşitli yöntemlerle uzağa gönderildikten sonra, 

elektrik sinyalleri tekrar kulakla duyulabilecek ses dalgalarına çevrilmek suretiyle 

telefonla iletişim sağlanmış olur. Alexsander Graham Bell tarafından icat edilen 

ilk telefonda kablo hatlarından yararlanılarak sesler uzağa iletilmiştir. Gelişen 

teknoloji sayesinde artık seslerin uzağa iletilmesi için kabloya ihtiyaç kalmamıştır. 

Günümüzde kullanılan telefon Graham Bell’in icat ettiği telefondan çok farklı 

işlem ve yeteneklere sahiptir. Dijital365 teknoloji366 kullanılması suretiyle hat ka-

pasiteleri artırılabilmiş, operatöre gerek duyulmayan yönlendirme sistemleri geliş-

tirilmiş, birkaç hattı tek numarayla birlikte kullanabilme olanağı veren PBX sis-

temleri ile otomatik mesaj bırakma ve cevap verme, cevapsız çağrıları istenilen 

numaraya yönlendirme gibi birçok dijital santral hizmetleri geliştirilmiştir.367  

1980’lerde radyo dalgalarından yararlanılarak araç telefonları diye de adlandırı-

lan telefonlar geliştirilmiş ve böylece mobil iletişim mümkün olabilmiştir. 1990’lı 

yılların başından itibaren dijital hücresel telefon (cellular phone) sistemleri gelişti-

rilmiş ve sesi dijital veri haline getirerek iletebilen ve cep telefonu olarak da adlan-

dırılan GSM (Global system for Mobile) dijital hücresel (cellular) mobil telefonlar 

insanların hizmetine sunulmuştur.368 GSM teknolojisinde ses dijital veri haline geti-

rilerek iletildiğinden santral dışında, havada frekans tarayıcılarla dinlenmesi olanak-
                                                                          
365 Türkçe’de “dijital” kelimesinin karşılığı olarak “sayısal” kelimesi kullanılmaktadır. (Türkçe Söz-

lük, TDK, C.1 s. 371) İngilizce’de, “digit” “0”dan “9”a kadar (9 dahil) herhangi bir sayılı ifade 
eder. Digital ise, bilgisayar teknolojisi yoluyla kayıtlı olan bilgi, müzik, resim ve benzerlerinin 
yayımı anlamına gelmektedir. (Cambridge Dictionary, http://dictionary.cambridge.org 
/results.asp? searchword=digital) (Erişim tarihi: 28.4.2007). 
Ancak, digit kelimesinin Latince digitus kelimesinden gelmesi, doğrudan sayılar yerine sayıla-
rın yer aldığı haneleri işaret etmesi, sayısal kelimesinin Türkçe’de ayrıca “sözel” karşılığı ola-
rak da kullanılması nedeniyle, sayısal yerine dijital kelimesinin kullanılmasının daha isabetli ol-
duğu belirtilmektedir. ATABEK, s. 36, dipnot. 33. 

366 Analog teknolojilerinin temel ilkesi, iki değer arasında sonsuz sayıda değerin bulunmasıdır. İki 
değer arasında sonsuz sayıdaki değerlerin rakamlarla yaklaşık ifadesi, kesirli sayıların kulla-
nılmasıyla bir ölçüde olanaklıdır. Ancak bu durumda sonsuz sayıda hanelere ilerleyen kesirli 
sayılara gerek duyulur. Dijital teknolojide ise iki değer arasındaki değerler sonlu sayıdadır. Ne 
kadar çok değer olduğu kabul edilirse o kadar sayıdaki değer rakamlarla ifade edilebilir. Örne-
ğin iki frekans değeri arasında gerçekte (analog olarak) sonsuz sayıda frekans değeri bulun-
maktadır. Ancak bu değerleri dijitalleştirirsek, örneğin 100.1, 100.2, 100.3… vb şekilde ifade 
edilen 10 adet frekans değerinin varlığını kabul edebiliriz. Gerçek hayatta sonsuz sayıda olan 
değerlerin dijitalleştirilmesiyle belirli ve sonlu sayıda değerler halinde ifade edilmesi söz konu-
su olmaktadır. Bir başka deyişle dijitalleştirme, gerçek hayattaki sonsuz sayıdaki değerlerin, 
örneğin gri tonların, belirli ve sonlu sayıdaki değerlere dönüştürülmesidir. Dijitalleştirmenin 
sağladığı iki temel kolaylık var. Bunlardan birincisi, dijitalleşmiş değerlerin elektriksel değerler 
şeklinde ifade edilmesi ve dolayısıyla da elektronik cihazlar tarafından kullanılabilir olmasıdır. 
İkincisi ise elektriksel değerler şeklinde ifade edilen değerlerin kolayca birbirine dönüştürüle-
bilmesi ve bir ortamdan diğerine kolayca iletilebilmesidir. ATABEK, s. 36-37. 

367 ATABEK, s. 63. 
368 ATABEK, s. 68. 
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sızdır.369 Kullanıcılar, GSM teknolojisi sayesinde, operatör firmanın anlaşma sağla-

dığı ülkelerde görüşme yapma imkânına sahiptirler. Ayrıca, GSM sistemi kullanıcı-

lara başka hizmetler de sunmaktadır. Örneğin, kablosuz ortamlardan internete bağ-

lanma imkânı WAP (Wireless Application Protocol-Kablosuz Uygulama Protoko-

lü),  mobil telefonlarla GSM operatörünün şebekesi üzerinden 160 karaktere kadar 

mesaj gönderilmesini sağlayan servis hizmeti (SMS) (Short Message Service- Kısa 

Mesaj Servisi) verilerin GSM şebekeleri üzerinden hızlı bir şekilde iletilmesini sağ-

layan GPRS(General Packet Radio Service/Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetle-

ri), servis hizmeti gibi. GSM teknolojisi geliştirilmeye devam edilmekte halen kul-

lanılmakta olan ikinci ve üçüncü nesil GSM’ler yanında dördüncü nesil GSM’lerin 

yakında hizmete sokulacağı belirtilmektedir.370 Günümüzde internet üzerinden de 

telefon görüşmesi yapılabilmektedir.371  

Kısa mesafeler içinde telefon şebekesine mobil cihazlarla ulaşmayı mümkün 

kılan telsiz telefon olarak adlandırılan sistemde iletişimin üçüncü kişiler tarafın-

dan dinlenmesi mümkündür.372 O nedenle, bu tür araçlarla yapılan iletişimde kişi-

lerin mahremiyet beklentisinin bulunup bulunmayacağı tereddüt uyandırmaktadır. 

İngiltere’de kablosuz telefon ile ana telefon arasındaki konuşmaların dinlenmesi 

hukuka aykırı sayılmamaktadır.373   

                                                                          
369 ATABEK, s. 68. 
370 İnsanların bulundukları yere bağlı olmadan bilgiye erişme ve iletişim sağlama istekleri sonucu 

mobil şebekeler doğmuş ve hızla gelişmiştir. 
GSM (Faz-1), ilk tasarlandığı yıllarda sadece ses iletişimi için düşünülmüştür. Doğal olarak 
Faz-1 temel telefon uygulamalarını içermekten ibarettir. Ancak faz-1döneminin getirdiği en bü-
yük iki yenilik digital teknolojiye geçiş ve uluslar arası dolaşımdır (Global roaming).GSM Faz-1 
Özellikleri: Çağrı yönlendirme, tüm aramalar, cevapsız çağrılar,konferans görüşmeleri, çağrı 
engelleme, çıkan arama başarılı, giren arama başarılı roamingdir. 
GSM (Faz-2), bugün içinde bulunduğumuz aşama olup, en önemli özelliği SMS (Short 
Message Service) ve faks uygulamalarının GSM’e entegre edilmiş olmasıdır. 
GSM Faz-2 Özellikleri: SMS kısa mesaj servisi, konferans görüşmesi, çağrı alma,çağrı bek-
letme, mobil data servisi, mobil faks servisi, arayan numaranın gözükmesi, detaylı ücretlen-
dirme, hücresel haberleşme, çağrı ve faks yönlendirmedir.TTnet şebekesi ses, veri ve 
multimedia iletişim taleplerini karşılayacak şekilde ATM tabanlı olarak tasarlanmıştır. 
 (Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Haberleşme Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu, Ankara 2001, s.77-78. http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oik581.pdf%85 (Erişim. 19.12.2006) 

371 TUTAR/DÖNMEZ/ERYILMAZ, s. 156. Kısaca, ses sinyalinin bir bilgisayar ağı üzerinden veri 
paketleri şekline dönüştürülerek taşınması ve dinleme aşamasında veri paketlerinin ses sinyali 
haline geri çevrilmesi anlamına gelen VoIP (Voice over IP) ile insan sesi ve faks bilgileri, gele-
neksel veri paketleri halinde bir şebeke üzerinden iletilebilmektedir. http://www.tk.gov.tr 
/Tuketici/Sorulanlar/Sorulanlar.htm#VoIP%20nedir (Erişim tarihi:25.12.2006). 

372 ATABEK, s. 67. 
373 The Law Reform Commission of Hong Kong, no. 4.44, 4.45. 
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3. Faks 

Faks, haberleşmede telefon hattından yararlanarak bir belgeyi karşı tarafa ay-

nen aktaran bir cihazdır.374 Fakcsimile375 (faksimile) veya günümüzde kısaca faks 

olarak ifade edilen alet, yazı, şekil veya resim şeklindeki metni tarayarak elektrik 

sinyaline dönüştürür ve bu sinyalleri telefon aracılığıyla aranan telefona, yani di-

ğer faks aletine aktarır.376 Belgelerin radyo dalgaları üzerinden gönderilmesi de 

mümkün hale gelmiştir.377 Bilgisayarlardan ve iletişim ağlarından yararlanarak 

faks yoluyla iletişim daha etkin hale getirilmiştir. Örneğin, faks otomasyonu yo-

luyla tüm faks operasyonlarının, manuel işlemleri ortadan kaldıracak şekilde, 

elektronik ortamda masa başından yönetilmesi mümkündür. Faks yönetimi, bilgi-

sayardan faks cihazına, faks cihazından bilgisayara gelen ve giden faksların elekt-

ronik ortamda yönetilmesini sağlamaktadır.378  

Postada elkoymanın konusu, posta hizmeti veren her türlü resmi veya özel kuru-

luşta bulunan “gönderi”dir. (CMK 129 md) “Gönderi”den, mektup ve telgraf gibi 

maddi varlığa sahip bir belge anlaşılmalıdır. Faks da esas itibariyle maddi varlığa sahip 

bir belgedir. Bu itibarla, posta hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla gönderilen fakslara 

bu kuruluşlarda elkonulması veya alıcıya ulaştıktan sonra elkonulması CMK’nın 129. 

maddesindeki postada elkoyma hükümlerine tabidir. Yine kişilerin sahip oldukları faks 

cihazları vasıtasıyla veya internet ağı üzerinden göndermiş oldukları faksların gönde-

ren kişi veya alıcıdan ele geçirilmesi elkoyma hükümlerine göre yapılacaktır. 

Ancak, faks yoluyla yapılan iletişimin denetiminden, faksın iletimi esnasında 

içeriğinin ele geçirilmesi anlaşılmalıdır. Gönderilen faks alıcıya ulaşmakla birlikte 

bir örneği de denetimi yapan görevlinin faksına gelir ki; bu da telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetimi niteliğindedir.  

                                                                          
374 Türk Telekom Personeli İçin Sözlük, Kavramlar, Terimler, Kısaltmalar, 2.Baskı, Ankara 2001, 

s.35. 
375 Fax teknolojisinin ilk geliştiği yıllardaki adı olan facsimile kelimesi Kuzey Amerika’da kısaltıla-

rak fax haline dönüşmüş ve hemen her dile bu şekliyle geçmiştir. Ülkemizde de bu alet 
(facsimile) faksimile olarak değil, faks olarak adlandırılmaktadır. ATABEK, s. 70. 

376 Temel Brittanica, C.17, s. 129; AKGÜL, İhsan, Türk Hukukunda Gizli Dinleme ve Görüntüleme 
Karşısında Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Diyarba-
kır 1999, s. 78. 

377 ATABEK, s. 69.  
378 TUTAR/YILMAZ/ERDÖNMEZ, s. 154.  
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Elde edilen faksın içeriği ancak okunabilir. Fakat CMK’nın 135. maddesinde 

iletişimin dinlenmesi, kaydedilmesi, tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 

ve mobil telefonun yerinin tespiti tedbiri düzenlendiği halde iletişimin okunma-

sından söz edilmemiştir. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin okunma-

sından söz edilmediğine göre faksın denetimi mümkün olmayacak mıdır? Faks ile 

yapılan haberleşmelerde “dinleme” değil “okuma”nın sözkonusu olduğunu belir-

ten Kunter/Yenisey/Nuhoğlu’na göre iletişimin dinlenmesi veya tespiti “okuma”yı 

da kapsamına alır; o nedenle, kararı veren hâkimin bunu ayrıca belirtmesine gerek 

yoktur.379 

Faks yoluyla yapılan iletişimin elde edilmesinin telekomünikasyon yoluyla ya-

pılan iletişimin denetimi kapsamında bulunduğunda kuşku yoktur. Faks yoluyla 

yapılan iletişimin denetimi için hâkimin vereceği kararda, faks yoluyla yapılan ileti-

şimin “dinlenmesi” veya “kaydedilmesi” yerine yalnızca faks yoluyla yapılan ileti-

şimin “denetimi”ne karar vermesi yeterlidir. Ancak, iletişimin tespiti veya dinlen-

mesine ilişkin kararın faks yoluyla yapılan iletişimin denetimine yetki vermeyece-

ğini düşünmekteyiz. Çünkü dinleme, ancak sözle yapılan iletişimin işitilmesi sure-

tiyle mümkün olabilir. İletişimin tespiti de iletişimin içeriğine müdahale etmeden, 

iletişim araçlarının diğer iletişim araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama, aran-

ma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik işlemleri ifade etmek-

tedir. (İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 4/f md) Mevcut düzenlemeye göre, 

faksın denetimi ancak iletişimin kaydedilmesi kapsamında değerlendirilebilir. Ger-

çekten, alıcıya gönderilen içeriğin aynısı kayıt edilmek suretiyle denetimi yapan 

görevliye gittiğine göre, faks yoluyla yapılan iletişimin kaydedilmesi şeklindeki bir 

karara dayalı olarak faks yoluyla yapılan iletişimin denetiminin mümkün olduğunu 

düşünmekteyiz.380 Elbette ki, kanunda iletişimin dinlenmesi ve kaydedilmesi yanın-

da okunmasına ve izlenmesine yer verilmesi en isabetli çözüm olacaktır.  

                                                                          
379 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 706. 
380 CMK’nın 135. maddesinin Adalet Komisyonu Raporundaki gerekçesinde, “iletişimin dinlenmesi, telli 

veya telsiz telefonla ya da internet üzerinden yapılan konuşmalar açısından geçerlidir. İletişimin 
kayda alınması ise, telli veya telsiz telefonla yapılan ya da internet üzerinden yapılan konuşmalar-
daki ses veya görüntüler açısından sözkonusu olduğu gibi, elektronik posta yoluyla yapılan iletişi-
min içeriği hakkında da uygulanabilir” denilmekte ve faks gibi esas itibariyle okunması mümkün olan 
elektronik postanın denetimi iletişimin kayda alınması kapsamında değerlendirilmektedir.  
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4. İnternet  

İnternet, dünya üzerindeki milyonlarca bilgisayarın birbirlerine bağlanması ile 

oluşan küresel bir bilgisayar ağları sistemini ifade etmektedir. “İnternet” sözcü-

ğündeki, “net” ifadesi “ağ” anlamına gelmektedir. İnternet ise çeşitli ağların bir-

leşmesini ifade ettiğinden, ağların ağı olarak da tanımlanmaktadır.381  İnternet sa-

yesinde insanların bilgi depolama, paylaşma ve bilgiye kolayca ulaşma imkânı 

ortaya çıkmıştır. Bu ağ sistemi aracılığıyla insanların çok kolay bir şekilde birbir-

leriyle iletişim kurması ve bilgi alışverişinde382 bulunması mümkün hale gelmiştir.  

İnternet sistemi; “bilgisayar, bilgisayara bağlanabilen yazıcı gibi alıcılar ve uygun 

diğer terminal cihazları kullanılmak suretiyle veri sunma, veri tabanlarına erişim, 

elektronik mektup gönderme ve alma, konferans, elektronik ticaret ve benzeri her tür 

interaktif hizmetlerin sunulmasını ve bu hizmetlerin alınmasını, anılan hizmetlere ait 

bilgilerin depolanmasını ve gerektiğinde kullanıcısına sunulmasını sağlayan; kablolu 

veya kablosuz, uydu uzay kesimi, GSM veya GMPCS altyapısı ve sabit şebeke altyapısı 

gibi tüm altyapı sistemlerini iletim ortamı olarak kullanabilen ekipman ve tesislerin 

tamamı” olarak tanımlanmıştır. (Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliği 4. md)  

İnternet üzerinden veri iletiminin yanı sıra resim ve ses bilgileri de taşınabil-

mektedir.383 Kişiler, internet ortamında eşzamanlı olarak konuşma ve yazışma im-

kânına sahip oldukları gibi, elektronik posta aracılılığıyla da haberleşebilir ve bil-

gi alışverişinde bulunabilirler.384 “Chat” olarak adlandırılan yöntemle, kişilerin 

                                                                          
381 SINAR, s. 21; YENİDÜNYA, A.Caner/DEĞİRMENCİ, Olgun, Mukayeseli Hukukta ve Türk Huku-

kunda Bilişim Suçları, Legal Yayıncılık, İstanbul 2003, s. 36; ATABEK, s. 117. Internet, denetim, 
tasarım, standartlar vb.bakımlardan çok karmaşık ve örgütsüz örgüt ya da düzenli anarşi gibi kav-
ramlarla da tanımlanmıştır. Küresel ölçekli bu ağın telefon, teleks gibi yine küresel ölçekli ağlarla 
geçit kapıları (gateways) aracılığıyla bağlanabilmesi ile ortaya çıkan yeni yapıların ise internetin sı-
nırlarının nerede başlayıp nerede bittiği ve neyin internet olup neyin olmadığı gibi soruların kolay bir 
şekilde cevaplanamadığı bir yapı ortaya çıkarmıştır. ATABEK, s. 117.  

382 Networklerde TCP/Ip denen protokoller vardır. IP protokolü-İnternet Porotocol demektir. Bilgi-
sayarlar arası haberleşmeler IP paketleri ile sağlanmaktadır. Paketlerin belli formatları vardır. 
Yani belli bir formata göre hazırlanmış bilgiler ile bilgisayarlar arası haberleşme sağlanmakta-
dır. (BAŞALP, s. 21, dipnot.50) Ayrıca bkz. KARAGÜLMEZ, Ali, Bilişim Suçları ve Soruştur-
ma-Kovuşturma Evreleri, Ankara 2005, s. 296-297. 

383 BAŞALP, s. 19.  
384 İnternet üzerinden dört tür iletişim şekli gerçekleştirilebilir; a) elektronik posta gibi bir kişiden bir 

veya birden fazla kişi ile eş zamanlı olmayan iletişim, b) Usenet, e-grup gibi birçok kişi arasın-
da eş zamanlı olmayan iletişim, c) chat gibi bir kişi ile bir veya birden fazla kişi arasında eş 
zamanlı iletişim, d) web gibi bir kişiden çok sayıda kişi veya çok kişi arasında eş zamanlı ol-
mayan iletişim. ATABEK, s. 116.  
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internet üzerinden eş zamanlı olarak birbirleriyle yazışması ve bu suretle bilgi 

alıverişinde bulunması mümkündür.  

E-mail veya e-posta olarak da adlandırılan elektronik posta veya elektronik 

mektup, telekomünikasyon hizmetini kullanan tarafından toplanacağı ana kadar 

şebekede veya alıcının terminal cihazında depolanabilir nitelikteki şebeke üzerin-

den gönderilen yazılı, sesli, görüntülü mesaj anlamına gelmektedir. (Telekomüni-

kasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hak-

kında Yönetmelik, 3. md) Kısaca, elektronik mektup, bilgisayarlar aracılığıyla 

internet üzerinden birbirlerine mektup gönderilmesini mümkün kılan dijital bir 

posta sistemidir.385 Bu sistemden yararlanabilmek için kullanıcıların bir e-posta 

adresine sahip olmaları lazımdır. E-posta yoluyla yalnızca yazılı metinler değil, 

aynı zamanda grafik, ses ve görüntüler gibi çok çeşitli dosyalar da karşı tarafa 

aktarılabilir.386 Günümüzde internet ağı üzerinden telefon görüşmesi yapılması da 

olanaklıdır. Keza video konferans sistemi ile dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan 

kişilerin eş zamanlı ve görüntülü olarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunması 

mümkündür.387   

Kişilerin gerek internet üzerinden eşzamanlı olarak yazışmak suretiyle (chat) 

iletişim kurması, gerekse de elektronik posta yoluyla iletişim kurmaları, kamuya 

açık olmayan, kişilerin özel hayatına ilişkin olup, iletişim özgürlüğü çerçevesinde 

değerlendirilmesi gereken iletişim türleridir.388 Dolayısıyla, kişilerin yazışma ve 

elektronik postalarının denetimi kişinin iletişim özgürlüğünü ve özel hayatının 

gizliliğini ihlal eder. Koruma tedbiri olarak internet üzerinden yapılacak iletişimin  

denetimi de ancak CMK’nın 135 ve devamı maddelerindeki şekil ve koşullara 

göre mümkündür.  

                                                                          
385 “Elektronik posta”, alıcı tarafından toplanıncaya kadar alıcının terminal cihazında ya da şebe-

kede saklanabilir nitelikteki bir kamu haberleşme şebekesi üzerinden gönderilen yazılı, sesli ya 
da görüntülü her türlü mesajı ifade eder. Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2002/58 sayılı 
Elektronik Haberleşme Sektöründe Gizliliğin Korunması ve Kişisel Bilgilerin İşlenmesine İlişkin 
Direktifi 2/h md. Ayrıca bkz. BAŞALP, s.23. 

386 SINAR, s. 34. 
387 TUTAR/YILMAZ/ERDÖNMEZ, s. 156; İÇEL-ÜNVER, s. 7.  
388 HIMBERGER, s. 55. 
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İnternet aynı zamanda bir kitle iletişim aracıdır. İnternet üzerinden çok sayıda 

kişiye aynı anda yazılı, sesli ve görüntülü bilgi ve mesaj gönderilmesi mümkündür. 

İnternet, belirli konularda grup oluşturan çok sayıda kişi arasında görüş alış verişi 

ve tartışma olanağı da sağlamaktadır. Bu tartışma forumları elektronik posta yoluyla 

oluşturulduklarında bunlara posta listeleri adı verilmekte ve katılımcılardan birinin 

listeye göndermiş olduğu elektronik posta mesajı o listeye üye olan tüm katılımcıla-

ra aynı anda gönderilmektedir. Usenet adı verilen ve konularına göre sınıflandırıl-

mış binlerce haber grubundan oluşup dünyada milyonlarca kullanıcının çok değişik 

konularda görüş ve düşüncelerini açıklamak üzere haber ve yazı gönderdiği tartışma 

platformlarında da kişilerin göndermiş olduğu yazılara internete bağlı diğer kullanı-

cıların ulaşması mümkündür.389 Bu tür forumların suç işlemek veya suça ait delilleri 

gizlemek amacıyla kullanımı pek rastlanır bir durum değildir. Ancak, bu tür forum-

lar kamuya açık olduğundan ve gönderilen elektronik posta veya yazı çok sayıda 

kişinin bilgisine ulaştığından bu tür forumlara gönderilen elektronik posta ve yazıla-

rın denetimi her zaman mümkündür. Kişilerin bu gibi hallerde mahremiyet beklen-

tisi olamaz. O nedenle, denetim için CMK’nın 135 ve devamı maddelerindeki ko-

şulların gerçekleşmesi gerekli değildir.  

İnternet üzerinde yapılan yayınların korunması amacıyla bazı sistemler geliş-

tirilmiştir. Bu sistemlerden biri olan intranet, tamamı veya bir bölümü izole edil-

miş internet ve web standartlarını kullanan bir kurum ağıdır. İntranet, kurumun 

kendi içindeki ve varsa bağlı kuruluşları arasındaki internet olarak da tanımlanabi-

lir.390 Bu sistem, yalnızca kurumun personeli veya izin verilen kişiler tarafından 

kullanılabilir. Böylece kurum içinde etkili, hızlı ve güvenli iletişim sağlanmış 

olur.391 Özellikle kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, kamuyla paylaşmak isteme-

dikleri bilgi ve belgeleri korumak amacıyla bu sistemi kullanmaktadırlar.  

Yukarıda belirtildiği üzere intranet üzerindeki iletişim de internet ağı üzerinden 

yapılmaktadır ve dolayısıyla, sınırlı bir kapsamda da olsa burada telekomünikasyon 

                                                                          
389 ATABEK, s.116; SINAR, s. 35-36. 
390 İntranet, şirketler ve bazı kurumların çalışanları ve birimleri arasında veri alışverişinin sağlana-

bilmesine imkân tanıyan özel bir iletişim ağıdır. Bu niteliği ile İntranet, internet’in özel şirket ve-
ya kuruma özgülenmiş şekli olarak tanımlanabilir. İntranet, web’in tüm özelliklerini sağlamanın 
yanında, hangi kullanıcının nereye ne oranda ve nasıl erişebileceğini kontrol eden bir sistemi 
ifade etmektedir. SINAR, s. 69, dipnot.164.  

391 TUTAR/YILMAZ, s.177-181. 
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yoluyla yapılan bir iletişim sözkonusudur. Yalnızca kurum personeli ve izin verilen 

kişilerin sisteme giriş yapması ve sistemi kullanması sözkonusu olduğundan, intranet 

sistemi ile yapılan iletişimin kamuya açık bir iletişim olmadığını kabul etmek gerekir. 

Bazı kurumların çok sayıda personele sahip olması bu durumu değiştirmez. O neden-

le, teknik olarak mümkün olsa bile intranet üzerinde yapılan iletişimin denetimi için 

CMK’nın 135 ve devamı maddelerindeki koşulların gerçekleşmesi lazımdır.  

B. DENETİME TABİ SUÇLAR BAKIMINDAN  

1. Genel Olarak  

İnceleme olanağı bulduğumuz ülkelerde, özel hayatın gizliliğine ciddi bir mü-

dahale teşkil eden telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine bü-

tün suçlar bakımından başvurulmasına izin verilmemekte, bu konuda bazı sınırla-

malara gidildiği görülmektedir. Denetime konu suçların belirlenmesinde, genel ola-

rak belirli suç grupları, fiilin ağırlığı veya suçların işlenme biçimlerinin nazara alın-

dığı görülmektedir.392  Bazı ülkelerde denetime tabi suçlar katalog şeklinde sayıla-

rak, denetime tabi suçların açıkça belirtilmesi ve sınırlanması yoluna gidilmiştir. 

Örneğin Portekiz, Hollanda,393 Almanya ve Kanada’da denetime tabi suçlar ayrıntılı 

bir şekilde düzenlenen katalogda tek tek sayılmıştır. 5271 sayılı CMK’da da katalog 

yöntemi benimsenmiştir. Katalog kapsamının belirlenmesinde elbette ki ülkelerin 

izlemiş olduğu suç politikaları, kendilerine özgü sorunları belirleyici olmaktadır.394 

Ancak, katalog sistemini kabul eden ülkelerden inceleme imkânı bulduğumuz Al-

                                                                          
392 ERDEM/ÖZBEK, s. 281. 
393 GÖKÇEN, s. 189. 
394 Örneğin Güney Afrika’da bitki örtüsünün ve yaban hayatının korunmasının bu ülkede taşıdığı 

önem nedeniyle İletişimin Denetiminin Düzenlenmesi ve Bilgi ile İlişkili İletişime İlişkin Kanunun 
(Regulation of Interception of Communications and Provision of Communication-related 
information Act, 2002 (RICA), 63/13 maddesinde, ülkede ender bulunan koruma altındaki bitki-
ler ile yabani hayvanlara sahip olmak ve koruma altındaki bitki ve hayvanları bir yerden bir ye-
re nakletmek suçu denetim kapsamında kabul edilmiştir. (Adı geçen kanunun 63/13 maddesi 
için bkz. http://www.info.gov.za/gazette/acts/2002/a70-02.pdf. Erişim tarihi:19.12.2007). Yürür-
lükten kaldırılan Alman CMK’nın 100a maddesinde yazılı katalog kapsamında yer almadığı 
halde; muhtemeldir ki bu ülkede yabancı göçü ve göçmen kaçakçılığı nedeniyle yaşanan so-
runlar yüzünden, İltica Usulü Hakkında Kanunda yer alan, hakkın kötüye kullanılmasına yön-
lendirici nitelikte iltica dilekçesi düzenleme suçu (84a md), kazanç getirecek ve örgütlü olarak 
işlenen hakkın kötüye kullanılmasına yönlendirici nitelikte iltica dilekçesi düzenleme suçu (84a 
md), yine Yabancıların İkameti Hakkındaki Kanunda yer alan; yabancıları kaçak olarak yurda 
sokma suçu (göçmen kaçakçılığı) (96/2 md) ölüm neticesi doğuran göçmen kaçakçılığı ve 
meslek haline getirerek ve örgütlü olarak işlenen göçmen kaçakçılığı suçu (97 md) 1.1.2008 
tarihinde yürürlüğe giren yeni 100a maddesinde katalog kapsamına alınmıştır.  
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manya,395 Kanada396 ve Türkiye’de katalog kapsamındaki suçlara bakıldığında kişi-

lerin hayatına, beden ve cinsel dokunulmazlığına yönelik suçlar ile delil elde edil-

                                                                          
395 Almanya’da 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren değişik Alman CMK’nın 100a maddesinde, 

katalog kapsamındaki suçlar önceye göre daha geniş tutulmuş, daha önce katalog kapsamın-
da yer alan suçlara yenileri ilave edilmiştir. 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren değişik Alman 
CMK’nın 100a maddesindeki suçlar şunlardır: Barışa ihanet (Friedensverrat), Devletin varlığı-
na karşı kuvvet kullanılarak yapılan saldırı suçun (Hochverrat) ile demokratik hukuk devletini 
tehlikeye düşürme veya vatana ihanet (Landesverrat) ve Devletin dış emniyetini tehlikeye dü-
şürmeye ilişkin suçlar, (80-82, 84-86, 87-89, 94-100a StGB),  
Milletvekiline rüşvet verme suçu (StGB 108e), 
Millî müdafaya karşı suçlar, (StGB 109d-109h), 
Kamu düzenine karşı suçlar, (StGB 129-130), 
Para ve kıymetli evrakta sahtecilik (StGB 146 ve 151), bu suçlar 152 ve 152a/3 ve 152b/1 ila 4 
ile bağlantılı oldukları hallerde de dinleme uygulanır, 
Cinsel özgürlüğe karşı suçlar (StGB 176a, 176b), 177/2, No. 2 ve m. 179/5 No. 2, 
Çocuk pornografisi içeren yazıları yaymak, edinmek ve bulundurmak (StGB 184b/1 ila 3) 
Nitelikli Kasden Adam Öldürme (Mord), kasden adam öldürme suçunun basit şekli (Totschlag) 
(StGB 211 ve 212), kişi hürriyeti aleyhinde işlenen suçlar (StGB 232 ila 233a, 234, 234a, 239a 
ve 239b), çete halinde, işlenen hırsızlık suçu (§ 244/1 no.3 StGB) veya çete halinde işlenen 
ağır hırsızlık suçu, (§ 244a StGB), yağma (Raub) ve şantaj (Erpressung) suçları, (249 ila 255 
StGB),meslek haline getirilmiş bir şekilde işlenen suçtan elde edilen malı satın alma, çete ha-
linde işlenen yataklık suçu (StGB 260 ve 260a),  
Karapara aklama ve hukuka aykırı şekilde elde edilen malvarlığı değerlerini gizleme suçu 
(StGB 261/1, 2 ve 4), 
Dolandırıcılık ve bilgisayarla yapılan dolandırıcılık suçlarının StGB 263/3 cümle 2 de belirtilen 
koşulların varlığı halinde ve 263/5 maddede belirtilen hallerinde, her halde StGB 263a/2 ile 
bağlantılı olarak, 
Teşvik dolandırıcılığı suçunun StGB 264/2 cümle 2 de belirtilen koşulların gerçekleştiği halle-
rinde ve 264/3 deki suçun 263/5 ile birleştiği hallerde, 
Belgelerde sahtecilik suçunun StGB 267/3 cümle 2 de belirtilen koşullar altında işlendiği haller 
ve 267/4 üncü maddedeki hal, her halde 268/5 veya 269/3 ile 275/2 ve 276/2 deki suçlarla 
bağlantılı olarak,  
İflas suçu, StGB 283a cümle 2 de belirtilen koşulların gerçekleştiği durumlarda, 
StGB 298 de belirtilen rekabete karşı suçlarda ve StGB 300 cümle 2 de belirtilen koşullar al-
tında, 299 uncu maddeye göre, 
Alman Ceza Kanununun 306 ile 306c, 307/1 ila 3, 308/1 ila 3, 309/1 ila 4, 310/1, 313, 314, 
315/3, 315b/3, 316a, 316c maddelerinde gösterilmiş olan, kamuyu tehlikeye düşüren fiiller. 
Rüşvet alma ve rüşvet verme (StGB 332 ve 334), 
Harçlar Kanununda yer alan aşağıdaki suçlar; 
§ 370/3 cümle 2 No. 5 de tanımlanan koşullar altında işlenen vergi kaçakçılığı suçu, 
§ 373 de düzenlenmiş olan meslek haline getirilmiş, cebirle ve örgüt halinde işlenen kaçakçılık suçları, 
§ 374/2 de düzenlenmiş olan vergi kaçırmaya yardım ve yataklık (Steuerhehlerei), 
İlaç Kanununun § 95/1 No. 2a yer alan suçun § 95/3 cümle 2 No. 2 b altındaki koşullar altında 
işlenmesi, 
İltica Usulü Hakkında Kanunda yer alan aşağıdaki suçlarda; 
Hakkın kötüye kullanılmasına yönlendirici nitelikte iltica dilekçesi düzenleme suçu (§ 84a), 
Kazanç getirecek ve örgütlü olarak işlenen hakkın kötüye kullanılmasına yönlendirici nitelikte 
iltica dilekçesi düzenleme suçu (§ 84a), 
Yabancıların İkameti Hakkındaki Kanunda yer alan; 
Yabancıları kaçak olarak yurda sokma suçu (göçmen kaçakçılığı) (§96/2), 
Ölüm neticesi doğuran göçmen kaçakçılığı ve meslek haline getirerek ve örgütlü olarak işlenen 
göçmen kaçakçılığı suçu (§ 97), 
Dış Ticaret Kanununda yer alan suçlar (§ 34/1 ila 6), 
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mesinin güç olduğu terör, örgütlü suçlar, organize şekilde işlenen suçlar ile devletin 

güvenliği aleyhine işlenen ilişkin suçlara katalogda yer verildiği görülmektedir.  

Bazı ülkelerde suç için öngörülen ceza miktarına göre bir değerlendirme ya-

pılmıştır. Bu gruba dahil olan Fransa’da397 iletişimin denetimi için işlenen suçun 

cezasının iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektirmesi lazımdır. (Fransız 

CMK 100 md) Avusturya’da iletişimin denetimi ancak alt sınırı bir yıldan fazla 

olan hapis cezasını gerektiren kasten işlenen suçlar bakımından mümkündür. İlgi-

linin rızasının varlığı halinde alt sınırı altı ay olan kasıtlı suçlar bakımından da 

tedbire başvurulabilir.398 Taksirli suçlar bakımından iletişimin denetimi mümkün 

değildir. Teşebbüs aşamasında kalan suçların gerektirdiği cezanın iki yıldan fazla 

olması koşuluyla tedbire başvurulması mümkündür. Basın kuruluşlarının özel 

haberleşmelerinin denetimi ancak, ömür boyu hapis veya en az beş yıl hapis ceza-

sını gerektiren suçlar bakımından mümkün olabilir.399  

Bazı ülkelerde, suçların niteliği ve işleniş şekli ön planda tutularak terör suç-

ları ve organize şekilde işlenen suçlar bakımından iletişimin denetlenmesine im-

kân tanınmıştır. Örneğin, Belçika’da, terör suçları, çete ve organize suçlar gibi 
                                                                                                                                                                                                          

Uyuşturucu Maddeler Kanununda yer alan aşağıdaki suçlar; 
§ 29/3 cümle 2 No. de belirtilen hüküm ile orada belirtilen koşullar altında işlenen suçlar, 
§ 29a, 30/1 No. 1, 2 ve 4 ile § 30a ve 30b de belirtilen suçlar, 
Madenlerin Denetlenmesi Hakkında Kanunun § 29/1 de yer alan suçların 29/3 cümle 2 de be-
lirtilen koşullar altında işlenmesi, 
Savaş Silahlarının Kontrolü Hakkında Kanunda yer alan aşağıdaki suçlar; 
§ 19/1 ila 3 ve § 20/1 ve 2 ile § 20a/1 ila 3, her halde § 21 ile bağlantılı olarak, 
§ 22a/1 ila 3 de belirtilen suçlar, 
Devletler Ceza Kanununda yer alan aşağıdaki suçlar; 
Soykırım, § 6, 
İnsanlığa karşı suçlar, § 7, 
Savaş suçları, § 8 ila 12, 
Silâh Kanununda yer alan aşağıdaki suçlar; 
§ 51/1 ila 3 de yer alan suçlar, 
§ 52/1 No.1 ve 2, c ve d ile fıkra 5 ve 6 da yer alan suçlar. (Çev: Feridun Yenisey. Yayınlan-
mamıştır)  

396 Kanada Ceza Kanununda da katalog şeklinde sayılan suçlar ile beş yıl veya daha fazla cezayı 
gerektiren suçlar bakımından denetim mümkün iken, (ÖZDOĞAN, s.137) kanunda değişiklik 
yapılmış ve ceza miktarına ilişkin ibare kanundan çıkarılmıştır.  

397 Fransa’da iletişimin denetimi konusunda daha geniş bilgi için bkz. COŞKUN, Enis, Küresel 
Gözaltı, Elektronik Gizli Dinleme ve Görüntüleme, Ankara 2000, s. 183-188.  

398 NUHOĞLU, İletişimin Denetlenmesi, s. 10. 
399 SÖZÜER, Özel Haberleşmenin, s.100.  
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ciddi suçlar bakımından iletişimin denetimi kabul edilmiştir.400 Esasında suçların 

niteliği ve işleniş şeklinin, denetimin katalog şeklinde sayılan suçlar bakımından 

kabul edildiği ülkelerde de göz önünde tutulduğu ve katalog şeklinde sayılan suç-

ların çoğunu bu suçların oluşturduğu gözlenmektedir.  

İnceleme imkânı bulduğumuz ülkelerin çoğunda ise karma bir sistemin uygu-

landığı; yani hem suçun gerektirdiği ceza miktarına göre, hem de suçların niteliği 

ve işleniş şekline göre denetim kapsamındaki suçların belirlendiği görülmektedir. 

Karma sistemi uygulayan ülkelerdeki düzenlemeler de birbirinden farklılık arz 

etmektedir. Ancak, karma sistemin benimsendiği ülkelerin çoğunda suçların kata-

log şeklinde sayılması yoluna gidildiği, ayrıca belli bir miktar cezayı gerektiren 

suçlar bakımından da iletişimin denetiminin kabul edildiği görülmektedir. Örne-

ğin, Danimarka’da denetim katalog şeklinde sayılan altı suç ile altı yıl veya daha 

fazla hapis cezasını gerektiren veyahut devletin korunmasına ilişkin olarak kasten 

işlenen suçlar bakımından mümkündür.401 Avustralya’da da 402 denetim kapsamın-

daki suçlar iki kategoriye ayrılmış ve çok ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Birinci 

kategorideki suçlar daha ağır suçlardan oluşmakta olup, hâkim bu suçlarla ilgili 

soruşturmada denetim kararı verirken tedbirin somut olayda orantılı olup olmadı-

ğını araştırmak zorunda değildir. Ancak, nispeten daha hafif suçların yer aldığı 

ikinci kategorideki suçlarla ilgili denetim kararı verilirken, hâkimin, suçun ağırlığı 

ile tedbirin uygulanması halinde ihlal edilecek hak ve menfaatleri tartması lazım-

dır.403  Avustralya’da, en az yedi yıl cezayı gerektiren suçlar da denetim kapsa-

mında kabul edilmiştir. Bu suçların işlenmesine azmettirilmesi ve yardım edilmesi 

de denetim kapsamındadır.404 

Güney Afrika’da, denetim kapsamındaki suçlar “ciddi suçlar” (serious 

offence) olarak kabul edilmiş; ciddi suçların kapsamı ise; katalog şeklinde sayılan 

suçlar, organize şekilde işlenen suçlar ve ayrıca ömür boyu hapis cezası ile beş 
                                                                          
400 South African Law Commission, s. 27. 
401 ERDEM/ÖZBEK, s. 282. 
402 Avustralya, Güney Afrika ve İngiltere de denetime tabi suçlar “ciddi suç” (serious offence; 

İngiltere’de serious crime) şeklinde nitelendirilmiş ise de, doğal olarak bu suçların kapsamı her 
ülkede farklı şekilde belirlenmiştir. (Avustralya için bkz. Avustralya Telekomünikasyonun Dene-
timi  ve Erişimi Kanunu (Telecommunications (Interception and Access) Act 1979) 5/D md; İn-
giltere için bkz. RIPA 53/3, 32/3, 41/2 md; Güney Afrika için bkz.RICA 1. md. 

403 WONG, s. 42. 
404 WONG, s. 41. 
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yıldan fazla olup para cezası ile seçenekli olmayan hapis cezasını gerektiren suç-

lar olarak belirlenmiştir.405  

Amerika’da, denetim kapsamındaki suçlar ayrıntılı bir şekilde sıralandığı hal-

de, ayrıca idam cezası veya bir yıl hapis ve daha fazla hapis cezasını gerektiren 

suçlar bakımından iletişimin denetimi kabul edilmiştir. Denetim için kural olarak 

ilgili suçun gerektirdiği ceza miktarını esas alan ve denetim için taksirli suçlar 

hariç ömür boyu hapis veya alt sınırı beş yıl hapis cezasını gerektiren suçların 

denetim kapsamında kabul edildiği İtalya’da, uyuşturucu maddeler ve patlayıcı 

maddelere ilişkin suçlarla kaçakçılık ve telekomünikasyon araçlarının suç aracı 

olarak kullanıldığı suçlar ceza miktarına bakılmaksızın denetim kapsamında kabul 

edilmiştir.406   

İngiltere’de, iletişimin denetimi, ulusal güvenlik gerekleri, ülkenin eko-

nomik refahı ve ciddi suçların önlenmesi veya ortaya çıkarılması için kabul 

edilmiştir. (RIPA 5. (3)) Ciddi suçlardan da, yirmibir yaşında, daha önce suç 

işlememiş sabıkasız bir kişinin işlemiş olduğu üç yıl veya daha fazla hürriyeti 

bağlayıcı ceza gerektiren suçlar veya şiddet kullanma yoluyla önemli miktarda 

kazanç sağlayan suçlar veyahut çok sayıda kişinin iştirak halinde işlemiş oldu-

ğu suçlar anlaşılmaktadır.407 (RIPA 81 md)Böylece denetim kapsamındaki suç-

ların belirlenmesinde hem suçların işleniş şekli ve nitelikleri, hem de gerektir-

dikleri ceza miktarı göz önünde bulundurulmuştur. Bu koşullar bulunmasa bile 

uluslararası karşılıklı yardım anlaşmaları çerçevesinde başka ülkeler tarafından 

yapılan talep üzerine iletişimin denetlenmesine karar verilebilir.408 (RIPA 5/b 

md) 

Karşılaştırmalı hukukta, bir iletişim araç veya ortamı ile ne zaman kiminle, nere-

de ve ne süreyle görüşüldüğü gibi detay bilgileri veya trafik bilgileri de denilen bu 

bilgilerin tespitinin, iletişimin içeriğinin elde edilmesi kadar sıkı koşullara tabi tutul-

                                                                          
405 Güney Afrika’da iletişimin denetlenmesiyle ilgili RICA’nın 1 ve 16 maddesi hükümleri için bkz. 

http://www.info.gov.za/gazette/acts/2002/a70-02.pdf (Erişim tarihi:19.12.2007). 
406 SÖZÜER, Özel Haberleşmenin s. 107.  
407 SÖZÜER, Özel Haberleşmenin, s. 93. 
408 ÖZDOĞAN, s. 149.  
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madığı görülmektedir. Örneğin, Amerika’da bu tür bilgilerin elde edilmesi iletişimin 

denetlenmesi kapsamında kabul edilmemekte, iletişimin denetlenmesi ancak katalog 

kapsamındaki suçlar bakımından kabul edildiği halde, iletişimin tespiti bakımından 

bu şekilde bir koşul öngörülmemektedir. (Bkz. U.S.C § 31178-3127) Almanya’da 

yalnızca iletişimin gerçek zamanlı olarak tespiti halinde suçun katalog kapsamında 

bulunması aranmaktadır. (Alman CMK 100 g/1 md)  

 Ülkemizde iletişimin denetiminin ilk kez düzenlendiği 4422 sayılı yasada dene-

tim kapsamındaki suçların belirlenmesinde ceza miktarı esas alınmadığı gibi, denetim 

kapsamındaki suçlar katalog şeklinde de belirlenmemişti. 4422 sayılı yasanın çıkar 

amaçlı suç örgütü başlığını taşıyan 1. maddesinde; doğrudan veya dolaylı biçimde bir 

kurumun, kuruluşun veya teşebbüsün yönetim ve denetimini ele geçirmek, kamu 

hizmetlerinde, basın ve yayın kuruluşları üzerinde, ihale, imtiyaz ve ruhsat işlemle-

rinde nüfuz ve denetim elde etmek, ekonomik faaliyetlerde kartel ve tröst yaratmak, 

madde ve eşyanın azalmasını ve darlığını, fiyatların düşmesini veya artmasını temin 

etmek, kendilerine veya başkalarına haksız çıkar sağlamak, seçimlerde oy elde etmek 

veya seçimleri engellemek maksadıyla zor veya tehdit uygulamak veya kişileri kendi-

lerine tâbi kılmaya zorlamak veya mensupları arasında her ne suretle olursa olsun 

açık veya gizli işbirliği yapmak suretiyle yıldırma veya korkutma veya sindirme gü-

cünü kullanarak suç işlemek için örgüt kuranlara veya örgütü yönetenlere veya örgüt 

adına faaliyette bulunanlara veya bilerek hizmet yüklenenlere sadece bu nedenle üç 

yıldan altı yıla kadar; örgüte üye olanlara iki yıldan dört yıla kadar ağır hapis cezası 

verileceği; aynı yasanın 2. maddesinde de bu kanunda öngörülen suçları işleme veya 

bunlara iştirak yahut işlendikten sonra faillere her ne suretle olursa olsun yardım veya 

aracılık veya yataklık etme kuşkusu altında bulunan kimselerin iletişiminin denetle-

neceği belirtilmiştir.  

2003 tarihli CMK Tasarısında, denetim kapsamındaki suçların belirlenmesin-

de suçların gerektirdiği ceza miktarı esas alınmıştır. CMK Tasarısının 107. mad-

desinde, beş yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren cürümler 

bakımından iletişimin denetiminin mümkün olduğu belirtilmekteydi. Ancak, Ta-
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sarının birçok maddesi gibi iletişimin denetimine ilişkin bu madde de değişikliğe 

uğramış ve denetime tabi suçlar bakımından katalog sistemi benimsenmiştir.409   

Katalog kapsamında kabul edilen bazı suçların ağırlığı dikkate alındığında, bu 

suçlar bakımından düzenlemenin oranlılık ilkesine uygun olduğunu söylemek 

mümkün değildir.410 Kişilerin özel hayatın gizliliğini önemli ölçüde ihlal eden te-

lekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesi ve/veya kaydedilmesi ted-

birinin uygulanabilmesi için suçların gerektirdiği ceza miktarı bakımından asgari 

bir sınırın kabul edilmesi yerinde olacaktır.  

Kanunumuza göre iletişimin tespiti ve mobil telefonun yerinin tespiti tedbiri 

iletişimin denetlenmesi kapsamında kabul edilmekle beraber, bu tedbirlere her-

hangi bir suç bakımından başvurulması mümkündür.  

2. CMK’nın 135/6. Maddesinde Yazılı Suçlardan (Katalog Suçlar)411 Birinin İşlenmesi 

a. Genel Olarak 

Temel haklarından olan özel hayatın ve iletişimin gizliliğine müdahale teşkil eden 

iletişimin denetimine ancak demokratik toplumda gerekli olduğu ölçüde ve oranlılık 

ilkesine (ölçülülük) uygun olarak başvurulabilir. (AY 13 md; AİHS 8 md) O nedenle, 

özel hayatın gizliliğini ihlal eden telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin deneti-

minin haklı kılınabilmesi için denetime konu olan suçların belli bir ağırlıkta olması ve 

suçla ihlal edilen hak ve menfaatin, tedbirin uygulanmasıyla ihlal edilen hak ve menfa-

atten daha hafif olmaması lazımdır.  

CMK’nın 135/6. maddesinde iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgi-

lerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler şu suçlar bakımından kabul edilmiştir: 

Türk Ceza Kanununda yer alan; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80), 

                                                                          
409 Avustralya’da katalog şeklinde sayılan ciddi suçlar (serious offence) bakımından tedbirin uygu-

lanması kabul edilmiş, ancak bu suçlar da ağırlıklarına göre iki gruba ayrılmıştır. Denetim kara-
rı her iki suç bakımından da verilebilir, denetim koşulları da büyük ölçüde benzerdir. Ancak, 
ikinci grupta yer alan suçlar bakımından denetim kararını verecek olan hâkim, suçun vahameti 
ile kişinin özel hayatına yönelik müdahalenin ağırlığını karşılaştırmak zorunda olduğu halde, 
birinci grup suçlarda bu şekilde değerlendirme yapılması gerekli değildir. WONG, s. 42. 

410 Örneğin, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 3/6. maddesindeki suçun gerektirdiği 
cezanın alt sınırı 3 ay hapis, 3/3, 3/4, 3/5. maddelerindeki cezaların alt sınırı ise 6 ay hapistir. 

411 Suç katalogu yönteminde, denetim kapsamındaki suçlar tek tek belirtilen suçlar bakımından 
mümkündür. Bu suçlardan meydana gelen listeye suç katalogu denmektedir. GÖKCEN, s. 
189.  
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kasten öldürme (madde 81, 82, 83), işkence (madde 94, 95), cinsel saldırı (birinci fıkra 

hariç, madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı 

madde imal ve ticareti (madde 188), parada sahtecilik (madde 197), suç işlemek ama-

cıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220), fuhuş (madde 227, 

fıkra 3)412, ihaleye fesat karıştırma (madde 235), rüşvet (madde 252), suçtan kaynakla-

nan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), silahlı örgüt (madde 314) veya bu ör-

gütlere silah sağlama (madde 315), Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk (madde 

328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) suçları, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Di-

ğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları, Banka-

lar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet 

suçu,413 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren 

suçlar414 ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74. maddelerinde 

tanımlanan suçlar. Tedbire başvurulabilmesi için katalogda yazılı suçlardan birinin iş-

lenmesi lazımdır. Kanuni tanımında neticeye de yer verilen suçlar bakımından suçun 

tamamlanmış sayılması için neticenin de gerçekleşmesi gereklidir.  

Ceza normunun kural ve yaptırım unsurları aynı düzenlemede yer almayabilir, ceza 

bakımından aynı kanunda veya bir başka kanunda yer alan maddeye yollamada bulunu-

labilir.415 Ceza bakımından yollamada bulunulan maddenin denetim kapsamında bu-

lunması halinde, yollamada bulunan maddenin de denetim kapsamında kabul edilmesi 

gerektiği düşünülebilir. Ancak, kanunumuz denetimin kapsamını ceza miktarına göre 

değil, suçların nitelikleri ve işlenme şekillerini esas alarak katalog şeklinde düzenlemiş-

tir. O nedenle, ceza bakımından yollamada bulunan maddede düzenlenen suç, eğer 

katalog kapsamında değilse bu suç bakımından iletişimin denetlenmesi mümkün değil-

dir. Tedbirin uygulanabileceği suçların kesin bir şekilde tespit edilmesi ve belirsizliğin 

                                                                          
412 Bu suç 5533 sayılı yasanın 17. maddesiyle kataloga dahil edilmiştir.  
413 Bu suç 5533 sayılı yasanın 17. maddesiyle kataloga dahil edilmiştir.  
414 31.3.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 25. maddesiyle 

(RG: 26479) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 5607 sayılı yasa-
nın geçici 1. maddesine göre, diğer kanunlarda mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanun ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa 
yapılan atıflar, bu Kanuna yapılmış sayılır. Ancak, lehe olduğu durumlarda 1918 ve 4926 sayılı yasa 
hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir. Dolayısıyla, halen soruşturması ve kovuşturması 
devam edip 1918 sayılı veya 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerinin lehe olduğu 
hapis cezasını gerektiren suçlar bakımından iletişimin denetimi mümkün olacaktır.  

415 Ceza normları, kural ve yaptırım olmak iki unsurdan oluşmaktadır. Kural ile belli bir davranışta 
bulunma veya bulunmama emredilir. Yaptırım ise, kuralın ihlali halinde kişinin karşılaşacağı 
sonuç, maruz kalacağı kısıtlamalar ve kötülükleri içerir ki buna ceza da denmektedir. 
TOROSLU, Nevzat, Ceza Hukuku, Ankara 2005, s. 18. 
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ortadan kaldırılması bakımından tedbirin uygulanabileceği suçların katalog şeklinde 

tespiti yararlı olmuştur. Belirtelim ki, zaman içinde değişen suç stratejilerine uyum sağ-

lamak için tedbirin uygulanabileceği suçların katalog şeklinde belirlenmesi yerine, ted-

birin kapsamına ilişkin düzenlemenin daha esnek biçimde formüle edilmesinin daha 

isabetli olduğu da ileri sürülmüştür.416  

Yukarıda da belirtildiği üzere, iletişimin tespiti ve mobil telefonun yerinin tes-

pitine başvurulabilmesi için suçun mutlaka katalog kapsamında bulunması gerekli 

değildir; bu denetim şekillerine bütün suçlar bakımından başvurulabilmesi müm-

kündür.  

b. Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlar 

CMK’nın 135. maddesinde teşebbüs aşamasında kalan suçlar bakımından da 

tedbirin uygulanacağı belirtilmemiş ise de,417 suçların teşebbüs aşamasında kalma-

sı da yaptırım altına alınmış olduğundan ve teşebbüs; suçun özel bir görünüş bi-

çimini oluşturduğundan teşebbüs aşamasında kalan suçlar bakımından da tedbire 

başvurulabilmesi mümkündür.418 Buna karşılık, hazırlık hareketleri cezalandırıla-

bilen hareketler olmayıp katalogda yer alan suçun hazırlık hareketleri bakımından 

iletişimin denetimi mümkün olmayacaktır.419 O nedenle, suçun tamamlanmadığı 

hallerde yapılan hareketlerin icra hareketi mi olduğu yoksa hazırlık hareketi mi 

olduğunun tespiti, denetimin kapsamını belirlemek açısından büyük önem taşı-

maktadır. Belirtmek gerekir ki yapılan hareketlerin suçun icra hareketlerini mi, 

yoksa hazırlık hareketlerini oluşturduğunu tespit etmek her zaman kolay değildir. 

Dolayısıyla, tedbirin kapsamını belirlemek de her zaman kolay olmayacaktır.  

Gerek yürürlükten kaldırılan Alman CMK’nın 100a maddesinde, gerekse de 

1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren yeni Alman CMK’nın 100a maddesinde, teşebbü-

                                                                          
416 KILIÇ,Barış,“Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi”, 

http://www.turkhukuksitesi.com.makale_658.htm (Erişim tarihi: 25.3.2008). 
417 Gerek, 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren değişik Alman CMK’nın 100a maddesinde, gerekse 

de yürürlükten kaldırılan 100a maddesinde, açıkça katalog kapsamındaki suçlara teşebbüs 
edilmesi halinde de tedbirin uygulanabileceği belirtilmektedir. Yürürlükten kaldırılan Alman 
CMK 100 a maddesi için bkz. İÇEL/YENİSEY, s. 248.  

418 ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.98. 
419 Aksi görüş için bkz. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 708. Yazarlara göre, bu hareketlerin 

belirli bir suçun hazırlık hareketleri olduğunun anlaşılması koşuluyla, teşebbüs öncesindeki 
hazırlık hareketleri de iletişimin denetlenmesi için yeterlidir.  
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sün cezalandırılabilir olduğu hallerde, katalog kapsamında yer alan suçlardan birinin 

işlenmesine teşebbüs edilmesi durumunda tedbirin uygulanması kabul edildiği gibi, 

başka bir suç işlenerek katalog kapsamında yer alan suçun hazırlanması halinde de 

tedbire karar verilebileceği belirtilmektedir. Diğer bir ifadeyle, tedbire başvurulabil-

mesi için katalog kapsamında yer alan bir suça teşebbüs aşamasına varmasa da, kata-

log kapsamında yer alan suçun hazırlanması amacıyla bir başka suçun işlenmesi ha-

linde, tedbire başvurulabilecektir. Böylece, Alman hukukuna göre, eğer şüphelinin 

adam öldürmek maksadıyla tabanca satın aldığı anlaşılmış ise, ruhsatsız tabanca satın 

almak ve bulundurmak katalog kapsamında yer almasa da tedbir kararı verilebilecek-

tir.420 Kanunumuzda Alman CMK’nın 100a maddesindeki bu hükme benzer bir hü-

küm yer almadığından, eğer katalog kapsamındaki suç teşebbüs derecesine ulaşma-

mış ise, bu suçu hazırlamak için katalog kapsamında bulunmayan bir suç işlenmiş 

olsa bile iletişimin denetimi tedbirine karar verilmesi mümkün değildir.421  

c. Suça İştirak Edilmesi 

Suçun özel görünüş şekillerinden olan iştirak, bir kişi tarafından işlenebilen 

bir suçun birden fazla kişinin işbirliği yapmaları sonucunda gerçekleştirilmesi 

olarak tanımlanabilir.422 Katalog kapsamındaki suçun birden fazla kişi tarafından 

müşterek fail olarak veya iştirak halinde işlenmesi halinde, müşterek faillerden 

veya suça azmettirme veya yardım etme şeklinde iştirak eden şeriklerden her biri-

nin iletişiminin denetimi mümkündür.423 Bir şüpheli ve sanık hakkında usulüne 

uygun olarak yapılan denetim sırasında başka kişi veya kişilerin de suça iştirak 

                                                                          
420 RUDIGER, Rolf, (Çev: Marina Atilla),Telefonüberwachung, Niebüll 2002, s. 76. 
421  Yüksek Mahkememize göre, sanık adam öldürmek maksadıyla tabanca satın alsa ve pusuda 

beklerken yakalansa bile, bu aşamaya kadarki fiiller hazırlık hareketi niteliğinde olduğundan 
adam öldürme suçuna teşebbüs sözkonusu olmaz. (Yargıtay CGK, 16.4.1984, 1-14/149. SAVAŞ 
Vural/MOLLAMAHMUTOĞLU, Sadık, Türk Ceza Kanununun Yorumu, C.2, 2. Baskı, Ankara 
1998, s. 1220-1221) Buna göre, adam öldürmek için tabanca satın alınsa ve böylece 6136 sayılı 
yasaya muhalefet suçu işlense, hatta şüpheli veya sanık adam öldürmek için pusu kurulan yerde 
yakalansa bile, adam öldürme suçuna ilişkin eylem teşebbüs aşamasına ulaşmadığından bu gibi 
hallerde şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin dinlenmesi veya kaydedilme-
si tedbirlerine başvurulamayacaktır. Bu sonucun suçla mücadelede bir zafiyete neden olacağı 
açıktır.  

422 DÖNMEZER, Sulhi/ ERMAN, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C. II, 9. Bası, İstanbul 
1986, s.481; ÖZGENÇ, İzzet/ŞAHİN Cumhur, Uygulamalı Ceza Hukuku, 3. Bası, Ankara 
2001, s. 321; CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide / ÇAKMUT, Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 
3.Bası, İstanbul 2005, s. 511. 

423  1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren Alman CMUK’un 100a maddesinde, katalog kapsamındaki 
suçlara iştirak edilmesi halinde de tedbirin uygulanabileceği belirtilmektedir. Yürürlükten kaldı-
rılan CMK’nın 100 a maddesinde de aynı hüküm yer almaktaydı. Mülga Alman CMK’nın 100a 
maddesi için bkz. İÇEL/YENİSEY, s. 248. 
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ettiğine dair delillerin elde edilmesi halinde, bu bilgilere dayalı olarak suça iştirak 

eden kişiler hakkında denetim kararı alınabileceğinde kuşku yoktur. (CMK 138 

md) Elde edilen delillerin yargılamada delil olarak değerlendirilip değerlendiril-

meyeceği ise ayrı bir sorun olup tezimizin dördüncü bölümünde incelenecektir.424 

Suç işlendikten sonra faile yardım edilmesi, iştirakin kapsamı dışındadır ve 

sözkonusu suç katalogda ayrıca belirtilmemiş ise suç işlendikten sonra faile yar-

dım edilmesi bakımından iletişimin denetimi mümkün değildir. Örneğin, daha 

önce aralarında bir işbirliği olmadan ve yardımda bulunacağına dair bir vaatte 

bulunmayan kişinin adam öldüren failin olaydan sonra kaçmasına yardım etmesi, 

gizlemesi, vb eylemler suça iştirak değil, 5237 sayılı TCK’nın 283. maddesinde 

düzenlenen suçluyu kayırma suçunu oluşturur ki, katalog kapsamında bulunma-

yan bu suç bakımından iletişimin dinlenmesi, kaydedilmesi ve sinyal bilgilerinin 

değerlendirilmesi tedbirlerinin uygulanması mümkün değildir.425 

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, (TCK 282 md) meşru-

iyet görüntüsü verilerek sisteme sokulması da esas itibariyle suç delillerinin değiş-

tirilmesi, gizlenmesi ve dolayısıyla suçluya yardım edilmesi niteliğindedir. 

TCK’nın 282. maddesinde düzenlenen bu suç katalog kapsamında kabul edildi-

ğinden (CMK 135/6-a/12 md), suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklan-

ması suçu bakımından iletişimin denetlenmesi mümkün olacaktır.  

3. Tedbirin Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Sorunlar  

a. Genel Olarak  

Denetim kapsamındaki suçlar katalog şeklinde sayıldığından, denetimin kap-

samının belirlenmesi bakımından bir sorunun ortaya çıkmayacağı düşünülebilir. 

Ancak, 135. maddenin düzenleme biçiminden kaynaklanan sorunlar bulunduğu 

gibi, esas itibariyle ceza hukukuna ilişkin bazı sorunlar nedeniyle de tedbirin kap-

samının belirlenmesinde güçlükler ortaya çıkabilecektir. Gerçekten, ceza huku-

kundaki teşebbüs ve hazırlık hareketlerinin ayırımındaki güçlükler yanında fikri 

                                                                          
424 Bkz. 4.Bl., V, B,2. 
425 Aynı yönde bkz. ÜNVER/HAKERİ, s.176; HAKERİ, Hakan, “Yeni Ceza Muhakemesi Kanu-

nunda İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, C.I, S.1, 2006, s. 24. 
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içtima ve bağlantılı suçlar bakımından çeşitli sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz 

görünmektedir.  

Katalog kapsamında bulunmayan bir suçun işlenmesi katalog kapsamında yer 

alan bir suçun nitelikli halini teşkil edebilir. Katalog kapsamında yer alan 

TCK’nın 102. maddesinde düzenlenen cinsel saldırı suçu sonucunda mağdurun 

beden veya ruh sağlığının bozulması hâli veya fiil sonucu mağdurun bitkisel haya-

ta girmesi veya ölümü, suçun netice sebebiyle ağırlaşmış hali olarak kabul edil-

miştir.426 Adam öldürmek suçu katalog kapsamında bir suç olmakla beraber yara-

lama niteliğindeki beden ve ruh sağlığının bozulması ve yaralama sonucu mağdu-

run bitkisel hayata girmesi katalog kapsamında yer alan suçlar değildir. Katalog 

kapsamındaki TCK’nın 103. maddesinde düzenlenen cinsel istismarın çocuklara 

karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi (103/4 md), suçun 

nitelikli hali; fiil sonucu mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması (103/6 

md) ve suç mağdurunun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olunması 

da suçun netice sebebiyle ağırlaşmış hali olarak kabul edilmiştir. Suçun nitelikli 

halleri ile ölüme neden olma hariç netice sebebiyle ağırlaşmasına neden olan diğer 

haller katalog kapsamında yer almamaktadır. Bununla birlikte, suçun temel hali 

bakımından iletişimin denetimi mümkün olduğuna göre, nitelikli hali bakımından 

da tedbire başvurulabileceğinde kuşku yoktur. O nedenle, cinsel saldırı veya ço-

cukların cinsel istismarının nitelikli halini veya netice sebebiyle ağırlaşmış halini 

teşkil eden yaralama, bitkisel hayata girme bakımından da iletişimin dinlenmesi, 

kaydedilmesi ve sinyal bigilerinin değerlendirilmesi mümkündür. 427 

Ancak, 102/4. maddesinde; suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kı-

rılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişinin ayrı-

ca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılacağı, 103/5. maddesinde de cin-

sel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır netice-

lerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlerin 

uygulanacağı belirtilmektedir. Buna göre, cinsel saldırı sırasında mağdurun diren-

                                                                          
426 ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), 3. Bası, Ankara 2006, 

s.801-802.  
427  İletişimin tespiti ve mobil telefonun yerinin tespiti tedbirine koşulları mevcut ise bütün suçlar 

bakımından başvurulması mümkündür. Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbiri ve bu tedbi-
rin uygulanma yeteneği konusunda geniş bilgi için bkz. 1.Bl., V, E. 
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cinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması halinde cinsel 

saldırı suçunun nitelikli hali oluşacağı gibi, fail ayrıca kasten yaralama suçundan 

da cezalandırılacaktır. Yine, çocukların cinsel istismarı suçunda başvurulan cebir 

ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde, bu 

suçun nitelikli hali ile beraber, fail ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı ceza-

landırılacaktır. Yukarıda da belirtildiği üzere, suçun nitelikli halinde kasten yara-

lama fiili bakımından delil elde etmek amacıyla iletişimin denetlenebileceğinde 

kuşku yok ise de,  cinsel saldırı veya çocukların cinsel istismarı sonucu meydana 

yaralama bakımından iletişimin denetimi mümkün olacak mıdır? Veya bu suçların 

nitelikli halinin tespiti bakımından elde edilen deliller, kasten yaralama suçundan 

ayrıca yapılan soruşturma ve kovuşturmada delil olarak değerlendirilebilecek mi-

dir? Kasten yaralama suçunun gerek temel hali, gerekse de netice sebebiyle ağır-

laşmış hali bakımından iletişimin denetimi mümkün olmadığından, cinsel saldırı 

veya çocukların cinsel istismarı suçundan ayrı olarak failler hakkında bu suçlar-

dan dolayı yapılan soruşturma veya kovuşturma kapsamında iletişimin denetlen-

mesinin mümkün olmadığını düşünmekteyiz.  

Davaların birlikte görülmesi halinde elde edilen delillerin dosyada ne şekilde 

muhafaza edileceği bir sorun olduğu gibi, hâkimin kasten yaralama suçu bakımın-

dan bu delillerden etkilenmesinin önüne geçmek de zor görünmektedir.  

b. Bağlantılı Suçlar 

aa. Genel Olarak 

Katalog kapsamında bir suç işlenirken katalog kapsamında yer almayan bir 

başka suç da işlenebilir. Örneğin, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçu işle-

nirken, dolandırıcılık veya kasten yaralama suçunun işlenmesi veyahut silahla 

adam öldürme suçuyla beraber, gasp suçu veya ruhsatsız silah taşımak suçunun 

işlenmesi gibi. Burada cevaplanması gereken sorulardan biri katalog kapsamında 

bulunan bağlantılı suç bakımından iletişimin denetiminin mümkün olup olmama-

sı, bir diğeri de katalog suç bakımından yapılan denetim sırasında elde edilen de-

lillerin katalog kapsamında bulunmayan suçlar bakımından da değerlendirilip de-

ğerlendirilemeyeceğidir.  
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CMK’nın 135. maddesinin açıklığı karşısında katalog kapsamında bulunan suçla 

bağlantılı olup katalogda yer almayan bir suç bakımından ayrıca iletişimin denetimine 

ilişkin karar alınması ve uygulanması mümkün değildir. Ancak, bağlantılı olan bu 

suçların soruşturulması ve kovuşturulması da birlikte yapılır. (Bkz. CMK 8-11 md). 

Bu suçlardan birine ilişkin olarak elde edilen bir delil genellikle bağlantılı suç veya 

suçların da aydınlatılmasına katkıda bulunur. Örneğimize dönersek, göçmen kaçakçı-

lığı ve insan ticareti suçuna ilişkin delil elde edilmesi amacıyla iletişimin denetiminde 

bu suçla bağlantılı olan dolandırıcılık; adam öldürmek suçu bakımından yapılacak 

soruşturmada ruhsatsız silah bulundurmak ve gasp suçlarına ilişkin olarak da delil 

elde edilecektir. Bu suçlar bakımından delil elde edilirken ilave bir tedbir uygulanma-

sı ve kişinin özel hayatı ve iletişimin gizliliğine yönelik ilave bir müdahale de 

sözkonusu değildir. İşte elde edilen delillerin katalog kapsamındaki bir suçla bağlantı-

lı olarak işlenen katalog kapsamında yer almayan suçlar bakımından delil olarak kul-

lanılıp kullanılamayacağı hususunda tereddütler bulunmaktadır. Bu konu, tezimizin 

dördüncü bölümünde ele alındığından burada fazlaca bir açıklama yapılmayacaktır. 

Ancak kısaca belirtmek gerekirse, biz, bu sorunun tesadüfen elde edilen delillerden 

daha farklı değerlendirilmesi428 ve katalog kapsamındaki bir suç nedeniyle yapılan 

denetim sonucu bağlantılı suçlara ilişkin elde edilen delillerin soruşturma veya kovuş-

turmada delil olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz.429  

bb. Örgüt Suçları ve Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçlar  

CMK’nın 135/6. maddesine göre, örgüte üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek 

yardım etmek ve örgütün propagandasını yapmak hariç olmak üzere430 TCK’nın 220. 

                                                                          
428 Türk doktrininde konu daha ziyade tesadüfen elde edilen deliller çerçevesinde değerlendiril-

mekte ve katalog kapsamında bulunmayan suçlara ilişkin delillerin yargılamada delil olarak 
kullanılamayacağı kabul edilmektedir. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 710; 
ÖZTÜRK/ERDEM, s. 640. 

429 Bu konuda geniş bilgi için bkz. 4.Bl., V, B, 1. Ünver/Hakeri de, kanuna karşı hileye başvurul-
madan, tedbire başvurmak için maksatlı olarak suçun hukuksal niteliğinde değişikliğe gidilme-
den hukuka uygun şekilde elde edilen delillerin hangi suç olursa olsun kullanılması ve hüküm-
de buna imkân veren bir değişiklik yapılması gerektiğini belirtmektedirler. ÜNVER/HAKERİ, s. 
230, dipnot.60. Bu konuda geniş bilgi için bkz. 4.Bl., V, B, 1.  

430 Denetim kapsamındaki suçların gösterildiği CMK’nın 135/6-a-8. maddesinde, TCK’nın 220. 
maddesinde düzenlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçuna yer verilmiş ise de, 220. 
maddenin 2, 7 ve 8. fıkraları hariç tutulmuştur. Bu düzenlemeden, 220 maddenin 2, 7 ve 8. fık-
raları bakımından iletişimin dinlenmesi, kaydedilmesi ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 
tedbirlerine başvurulamayacağı sonucu çıkmaktadır. 5237 sayılı TCK’nın 220. maddesinin 2. 
fıkrasında, “suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olunması” 7. fıkrasında, “örgüt 
içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım edilmesi” 
8. fıkrada ise, “örgütün veya amacının propagandasının yapılması” yaptırım altına alınmıştır.  
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maddesinde yazılı suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu, 314. maddede düzenlenen 

silahlı örgüt, 315. maddede düzenlenen silahlı örgütlerin faaliyetinde kullanılmak 

maksadıyla bu örgütlere silah temin edilmesi katalog kapsamında kabul edildiği hal-

de, bu örgütlerin işlemiş oldukları suçların denetim kapsamında olduğuna dair bir 

ibare maddede mevcut değildir. O nedenle, örgütün faaliyetleri kapsamında işlenen 

suçlar bakımından iletişimin denetiminin mümkün olup olmayacağı hususunda tered-

dütler ortaya çıkmıştır. Aynı şey silahlı terör örgütleri bakımından da geçerlidir.  

Katalog kapsamında yer alan TCK’nın 314. maddesinde, bu maddenin yer al-

dığı kısmın dördüncü bölümünde düzenlenen devletin güvenliğine karşı suçlar ve 

beşinci bölümünde düzenlenen Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 

suçları işlemek amacıyla silahlı örgüt kuran veya yöneten kişiler ile bu örgüte üye 

olanların cezalandırılacakları belirtilmektedir. TCK’nın 315. maddesinde de, 314. 

maddede belirtilen örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla, bu örgütlere 

üretmek, satın almak veya ülkeye sokmak suretiyle silâh temin edilmesi, nakle-

dilmesi veya depolanması suç olarak düzenlenmiştir. Burada ortaya çıkan sorun 

şudur: 314 ve 315. maddelerindeki düzenlemelere göre, acaba bu örgütlerin işle-

miş oldukları suçlar bakımından iletişimin dinlenmesi, kaydedilmesi ve sinyal 

bilgilerinin değerlendirilmesi mümkün olabilecek midir? 

Maddenin Adalet Komisyonunda yapılan görüşmeleri sırasında, devletin gü-

venliği aleyhine işlenen suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 

suçların genellikle örgütlü şekilde işlendikleri, bu suçların örgütlü şekilde işlen-

meleri halinde ise TCK’nın 314 ve 315. maddelerin uygulanma imkânına sahip 

olduğu, o nedenle, bu maddeler bakımından da iletişimin denetiminin mümkün 

olduğu belirtilerek ayrıca devletin güvenliğine ve Anayasal düzene karşı suçlara 

katalogda yer verilmesinin gereksiz olduğu savunulmuş ve bu görüş doğrultusun-

da bu suçlar ayrıca katalogda yer almamıştır.431  Ancak, suç işlemek için örgüt 

                                                                          
431 Bu maddenin Adalet Komisyonunda görüşülmesi sırasında Komisyon Başkanı, devletin güven-

liğine ve Anayasal düzene karşı suçların düzenlendiği 302, 303, 304, 305,306, 307, 308 ve 
309. maddelerin denetim dışında kaldığını ileri sürerek bu maddelerin de katalog kapsamına 
alınmasını istemiştir. İlginçtir ki Öztürk, bu suçların örgütlü olarak işlenen suçlardan olduğunu 
ve 314 ve 315. maddelerinin örgütlü şekilde işlenen bu suçlar bakımından da denetime imkân 
verdiğini savunmuştur. (Bkz. Tutanaklarla Ceza Muhakemesi Kanunu, Adalet Bakanlığı Yayın 
İşleri Başkanlığı Yayını, Ankara 2005, s. 590)Bu görüşmeler sırasında Gökçen de; “ ..telefon 
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kurmak ile örgütün amaçları doğrultusunda bir suç işlenmesi farklı şeylerdir. Ka-

nunumuzda da bu suçlar ayrı ayrı tanımlanmış ve yaptırım altına alınmıştır. Mad-

dede örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bakımından tedbire başvurulabi-

leceği belirtilmediğine göre örgütün amaçları doğrultusunda işlenen suçların kata-

log kapsamında olmadığını kabul etmek gerekir.432   

TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen silahlı örgüt suçu ve 220. maddesinde 

düzenlenen suç işlemek için örgüt kurma suçu katalog kapsamında kabul edilmiş 

ise de 220. maddenin 2. fıkrasında düzenlenen suç örgütüne üye olma, 7. fıkrasın-

daki örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek ve 8. fıkrada düzenlenen örgütün 

propagandasını yapmak suçu katalog dışında bırakılmıştır. (CMK 135/6 f, 8.bend) 

Örgütlü suçlulukla ve terör suçlarıyla mücadelede zorluklara neden olacağı ileri 

sürülerek maddenin bu düzenlemesi haklı olarak eleştirilmiştir.433  

Gizli soruşturma yöntemleri ve bu arada telekomünikasyon yoluyla yapılan ileti-

şimin denetimi esas itibariyle örgütlü suçlulukla mücadele amacıyla uygulanmaktadır. 

Hemen hemen bütün ülkelerde gizli soruşturma yöntemleri ile birlikte iletişimin de-

netimi tedbirine delil elde edilmesinin güç olduğu organize şekilde işlenen suçlar ve 

örgütlü suçlar bakımından başvurulmaktadır. O nedenle, suç örgütüne üye olma, ör-

güte bilerek ve isteyerek yardım etmek ve örgütün veya amacının propagandasını 

yapmak suçlarının katalog dışında tutulmasını anlamak güçtür. Örgütün silahsız ol-

duğu ileri sürülerek bu düzenleme haklı gösterilmeye çalışılabilir ise de, örgütün pro-

pagandasını yaparak toplumda genel bir kabul görmesini ve zemin kazanmasını sağ-

lamak, örgüte eleman temini ve maddi destek sağlamak, kara para aklamak gibi ey-

lemler, bu aşamaya kadar silah kullanılmasa bile ülkenin güvenliği için ciddi tehdit 

oluşturan eylemlerdir.434 Kaldı ki belli bir maddi imkâna, insan ve eleman desteğine 

                                                                                                                                                                                                          
dinleme konusunda yapılan düzenlemede, hem 220 nci madde katalog içerisindedir hem de 
bahsedilen devletin güvenliğine karşı olan suçlarla ilgili olarak 314 ve 315 nci maddeler vardır. 
Zaten, burada bahsedilen suçlar(ın).. .hemen hemen hepsi örgütlü olarak işlenebilir. Bu 314 ve 
315’teki şekillerde olabilir veya 220 nci madde kapsamında olabilir. Bunların hepsi zaten din-
leme çerçevesindedir” demiştir. Bkz.Tutanaklarla Ceza Muhakemesi Kanunu, s.596. 

432 ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.98; ŞEN, Ersan, “Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda 
Hukuka Aykırı Deliller ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. maddesinin Değerlendirilme-
si”,Yargı Dünyası, S.127; 006, s. 15-16; NUHOĞLU, İletişimin Denetlenmesi, s.12. 

433 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 708. Yazarlar, 135/7. maddenin geniş yorumlanması ge-
rektiğini belirtmekte iseler de (Bkz. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 708) sınırlayıcı olan bu 
hükmün geniş yorumlanması mümkün değildir. Aynı yönde bkz. ŞEN, CMK’nın 135. Maddesi-
nin Değerlendirilmesi, s.16. 

434 ÜNVER/HAKERİ, s. 217-218. 
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ulaşan örgütün silahlanmayacağını da kimse garanti edemez. O nedenle, silahsız da 

olsa örgüte üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek ve örgüt propaganda-

sını yapma suçları da katalog kapsamında kabul edilmelidir.  

Bu çarpıklık, terör örgütleri bakımından 5532 sayılı yasayla bir ölçüde düzeltilme-

ye çalışılmıştır. 5532 sayılı yasayla 3713 sayılı yasada yapılan değişiklikle, mevzuatı-

mızda çeşitli kanun maddelerinde yer alan değişik suç örgütü ve terör örgütü tanımları-

na son verilmesi, bu suçların sınırlarının belirlenmesi ve suç örgütü ile terör örgütüne 

ilişkin 5237 sayılı TCK’nın 220 ve 314. maddelerine işlerlik kazandırılmak istenmiş ve 

ayrıca terör örgütleri bakımından telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin deneti-

mine ilişkin CMK’nın 135. maddesinde yer alan bazı sınırlamalar kaldırılmıştır.  

5532 sayılı yasayla değişik 3713 sayılı yasanın 7/1. maddesinde “cebir ve şiddet 

kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, 1 inci 

maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, 

yönetenler ile bu örgüte üye olanlar Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesi hü-

kümlerine göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün yöneticisi 

olarak cezalandırılır” denilmektedir. 4928 sayılı yasayla değişik 3713 sayılı yasanın 

1. maddesine göre; “Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, 

sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin nite-

liklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını 

tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçir-

mek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzeni-

ni veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından 

girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.”  

Silahlı örgüt başlığını taşıyan 5237 sayılı TCK’nın 314. maddesinde; 

TCK’nın ikinci kitabının 4. kısmının 4 ve 5. bölümlerinde yer alan (302-

316md) suçları işlemek amacıyla, silâhlı örgüt kuran veya yöneten kişilere on 

yıldan onbeş yıla kadar; birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş 

yıldan on yıla kadar hapis cezası verileceği belirtilmektedir. (TCK 314/1-2 md) 

Buna göre, terör örgütünden, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1. 



 

177

maddesinde yazılı amaçları gerçekleştirmek için, cebir ve şiddet kullanarak, 

baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle suç işlemek 

amacıyla kurulan silahlı örgütler anlaşılmalıdır.435 Suç işlemek için kurulmuş 

olmakla birlikte silahlı olmayan örgütler ise 5237 sayılı TCK’nın 220. maddesi 

kapsamında değerlendirilmelidir.  

5532 sayılı yasayla değişik 3713 sayılı yasanın 10/1. maddesinde bu kanun 

kapsamına giren suçlarla ilgili olarak 5271 sayılı CMK’nın 250 ila 252. maddele-

rinde hüküm bulunmayan hallerde diğer hükümlerinin uygulanacağı; ancak 10/1-f 

maddesinde, Ceza Muhakemesi Kanununun 135. maddesinin altıncı fıkrasının (a) 

bendinin (8) numaralı alt bendindeki istisnaların uygulanmayacağı belirtilmekte-

dir. (3713/10-1 f) Diğer bir ifadeyle, 3713 sayılı yasa kapsamına giren suçlarda 

CMK’nın 250, 251 ve 252. maddelerinde hüküm bulunmayan hallerde CMK’nın 

diğer hükümleri uygulanacaktır. Ancak, CMK’nın 135. maddesinin 6. fıkrasının 8. 

nolu bendinde yer alan 220. maddenin 2, 7 ve 8. maddesi kapsamındaki suçlar 

bakımından iletişimin dinlenemeyeceğine, kaydedilemeyeceğine ve sinyal bilgile-

rinin değerlendirilemeyeceğine dair hüküm terör suçları bakımından uygulanma-

yacaktır.436 Buna göre, terör maksadıyla işlenmesi halinde, suç işlemek amacıyla 

kurulmuş olan örgüte üye olma, örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla 

birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün veya amacının propa-

gandasını yapma suçları bakımından da tedbirin uygulanması mümkün olacaktır. 

Maddenin gerekçesinde de; 3713 sayılı yasanın 10/1-f maddesindeki istisnaların; 

3713 sayılı yasanın 7. maddesinde, Türk Ceza Kanununun 314. maddesinde ta-

nımlanan silahlı örgüt suçuna yapılan yollama dolayısıyla terör örgütü üyesi ve bu 

örgütlere bilerek ve isteyerek yardım eden kişilerle ilgili olarak uygulanamayaca-

ğı, dolayısıyla bu suçlar bakımından da iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda 

alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçla izleme koruma 

tedbirlerinin uygulanabileceği şeklinde anlaşılması gerektiği belirtilmektedir.437  

                                                                          
435  ÖZGENÇ, İzzet, Terörle Mücadele Kanunu, Ankara 2006, s. 62-63.  
436 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 8/1. maddesinde de; “5237 sayılı Türk Ceza Kanu-

nu’nun 220 nci maddesinin iki, yedi ve sekizinci fıkralarında yer alan suçların bir terör örgütü-
nün faaliyeti kapsamında işlenmesi hâlinde bu suçlar için de iletişimin dinlenmesi, kayda alın-
ması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirlerine başvurulabilir” denilmektedir.  

437 5532 sayılı yasanın gerekçesi için bkz. http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01 
/ss1222m.htm (Erişim tarihi: 18.6.2007). 
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Yapılan bu değişikliğe rağmen, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suç-

lar,438 eğer ayrıca TCK’nın 135/6. maddesinde sayılan suçlardan değilse, bu suçla-

rın katalog kapsamında bulunmadığını, 3713 sayılı yasanın 7. maddesi ile 

TCK’nın 314. maddesine yapılan yollamanın bu örgütlerin faaliyeti çerçevesinde 

işlenen suçları kapsamadığını kabul etmek gerekir. Çünkü yapılan değişiklikle 

terör örgütüne üye olma, yardım etme ve propagandasını yapma suçları bakımın-

dan telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirinin uygulanma-

sına imkân sağlandığı halde, bu örgütlerin işlediği suçlar bakımından bu yönde bir 

düzenleme yapılmamıştır. Düzenleme, bu yönüyle eleştirilmelidir. Gerçekten, suç 

örgütü veya terör örgütü, sırf örgüt kurulması amacıyla değil, bazı suçları işlemek 

amacıyla kurulur. Bu itibarla örgüt kurma suçu, aslında bir araç suçtur. Kanunda 

araç suç niteliğindeki örgüt kurma suçu bakımından tedbirin uygulanması kabul 

edilirken, örgütün amacı çerçevesinde işlenen suçların tedbir kapsamına alınma-

ması bir eksiklik ve isabetsizliktir.439 Terör örgütü bakımından yaptığımız bu açık-

lamalar TCK’nın 220. maddesinde düzenlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma 

suçu bakımından da geçerlidir. Suç örgütü kurmak suçu katalog kapsamında kabul 

edildiği halde, suç işlemek için kurulmuş bulunan, ancak silahlı terör örgütü ol-

mayan bu örgütlere üye olmak, yardım etmek veya örgütün propagandasını yap-

mak suçlarının katalog kapsamı dışında tutulduğunu hatırlamak gerekir.(CMK 

135/6-a-8 md)  

                                                                          
438 Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün 

amaçları doğrultusunda işlenen suçlar anlaşılmalıdır. Örneğin, çıkar amaçlı kurulmuş bir örgü-
te çıkar sağlamak maksadıyla uyuşturucu ticareti yapılması, rüşvet verilmesi, kara para ak-
lanması ve benzeri suçlar örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suç olarak kabul edilmelidir.  
Terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan ise; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, 
korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuri-
yetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye 
düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve 
hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak 
amacıyla, (3713/1 md) kurulmuş örgütün amaçları doğrultusunda işlenen suçlar anlaşılmalıdır. 
Bu suçlar, güvenlik kuvvetlerine saldırı, adam öldürme, bombalama eylemleri şeklinde olabile-
ceği gibi, örgüte maddi destek sağlamak maksadıyla uyuşturucu ticareti yapılması, kara para 
aklanması, tehdit vb suçlar da terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen suç olarak kabul 
edilmelidir.  

439  Dolayısıyla, eğer bu suçlar ayrıca CMK’nın 135/6 maddesinde sayılmamışsa, günümüz için bu 
suçlar bakımından iletişimin dinlenmesi, kaydedilmesi ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 
tedbirlerinin uygulanması mümkün değildir. Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirinin uygu-
lanma yeteneği bakımından bkz. 1.Bl., V, E. 
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Gerçekten, tedbirin uygulanabileceği suçlar CMK’nın 135. maddesinin 6. fık-

rasında liste şeklinde sayıldığına göre, bu listede sıralanan suçlar arasında yer al-

madıkça, bu örgütlerin faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile suç örgütüne üye 

olmak, yardım etmek veya propagandasını yapmak suçlarından dolayı yapılacak 

bir soruşturma ve kovuşturma nedeniyle telekomünikasyon yoluyla yapılan ileti-

şimin denetimi tedbirine başvurulamayacağını kabul etmek gerekir. Diğer bir ifa-

deyle, katalog kapsamında yer almayan bu suçlar nedeniyle tedbir kararı istene-

meyeceği gibi, hâkim veya mahkeme tarafından tedbir kararı da verilemez.  

Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere, suç örgütü veya terör örgütü, sırf örgüt 

kurmak amacıyla değil, bazı suçları işlemek amacıyla kurulur. Örgütün varlık 

nedeni suç işlemektir. Örgüt kurma suçu aslında bir araç suçtur; örgütü, işlediği 

suçlardan ayrı düşünmek mümkün değildir. İşlediği suçlar hariç tutularak örgütün 

varlığının kanıtlanması güç olduğu gibi, örgüte ulaşılabilmesi de pek mümkün 

değildir. Ayrıca, suç örgütünü ortaya çıkarabilmek için alınan tedbirin uygulan-

ması sırasında kaçınılmaz olarak örgütün işlemiş olduğu suçlarla ilgili olarak de-

liller elde edilecektir. Yukarıda da ifade edildiği üzere örgüt suçu da bu delillere 

dayalı olarak kanıtlanabilecektir. O nedenle, katalog kapsamında yer almaması 

halinde örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan dolayı tedbir kararı veril-

mesi mümkün değilse de, suç örgütü kurmak, silahlı örgüt kurmak, silahlı örgüte 

üye olmak, yardım etmek ve propagandasını yapmak suçları bakımından verilen 

tedbir kararının uygulanması sırasında elde edilen delillerin, bu suçlarla sıkı bir 

bağlantı içinde bulunan örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bakımından 

da kullanılması gerektiği görüşündeyiz.440 Elbette ki bu konudaki tereddütlerin 

ortadan kaldırılması için en sağlıklı çözüm, kanunda değişiklik yapılarak örgütün 

faaliyeti kapsamında işlenen suçların da katalog kapsamına alınmasıdır.441  

                                                                          
440 Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi sonucu elde edilen delillerin bağlantılı 

suçlar bakımından delil olarak kullanılıp kullanılmayacağı hususunda geniş bilgi için bkz. 4. Bl., 
V, B, 1. 

441 Suç işlemek için örgüt kurma suçunun oluşması için, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye 
sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması lazımdır. (TCK. 
220/1 md) Kişi sayısı örgüt kurmak için yeterli olmakla birlikte, eğer aralarında hiyerarşik  bir 
ilişki mevcut değilse ve suç işleme iradelerinde devamlılık sözkonusu değilse örgütten söz edi-
lemez. (Yargıtay 10. CD. 15.2.2006, 2005/19703 E, 2006/2202 K)Yüksek Mahkememize göre, 
“5237 sayılı TCK’nin 220. maddesinde düzenlenen ‘Suç işlemek için örgüt kurmak’ suçunun iş-
lendiğinin ve örgütün varlığının kabul edilebilmesi için; üye sayısının en az üç kişi olması, üye-
ler arasında soyut bir birleşme değil gevşek de olsa hiyerarşik bir ilişkinin bulunması, suç iş-
lenmese bile suç işlemek amacı etrafında fiili bir birleşmenin olması, niteliği itibariyle devamlı-
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c. Fikri İçtima 

Fikri içtima, işlenen bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet 

verilmesi olarak tanımlanmıştır.442 (TCK 44 md) Örneğin, şehir içindeki bir parkta 

bir kimsenin ırzına geçen kişi, hem cinsel saldırı suçunu, mağdurun küçük olması 

halinde küçüklerin cinsel istismarı suçunu, hem de 225 maddesindeki hayasızca 

hareket suçunu işlemiş olur. Cinsel saldırı ve küçüklerin cinsel istismarı suçu ka-

talog kapsamında bir suç olmasına rağmen, hayâsızca hareket suçu katalog kap-

samında yer alan bir suç değildir. Fikri içtimada her suç bağımsızlığını korusa da 

faile tek ceza verilir; o da, en ağır cezayı gerektiren suçun cezasıdır. Faile en fazla 

cezayı gerektiren suçun cezası verileceğine göre, iletişimin denetiminin en fazla 

cezayı gerektiren suç bakımından sözkonusu olabileceği düşünülebilir. Verdiği-

miz örnekte, cinsel saldırı ve küçüklerin cinsel istismarı suçlarının gerektirdiği 

ceza miktarı hayâsızca hareket suçundan fazla olduğundan cinsel saldırı ve küçük-

lerin cinsel istismarı suçu bakımından iletişimin denetimi sözkonusu olabilir ki 

her iki suç da katalog kapsamındadır.  

Ancak tersi durum da sözkonusu olabilir. Yani, fikri içtimada daha ağır cezayı ge-

rektiren suç katalogda yer almadığı halde daha hafif cezayı gerektiren suç katalog kap-

samında yer alabilir. İşte bu gibi hallerde ne şekilde hareket edileceğine dair tereddüt-

ler bulunmaktadır. Çünkü her ne kadar fikri içtimada faile tek bir ceza -en ağır cezayı 

gerektiren suçun cezası- verilmesi sözkonusu ise de, suçlar bağımsızlıklarını korumak-

tadırlar. En ağır cezayı gerektiren suçun şu veya bu sebeple soruşturulamaması veya 

kovuşturulamaması halinde diğer suç bakımından soruşturma ve kovuşturma yapılma-

sı lazımdır. İşte bu nedenle daha az cezayı gerektiren suçun katalog kapsamında bu-

lunması halinde de bu suç bakımından iletişimin denetimi mümkün olmalıdır. 

                                                                                                                                                                                                          
lık göstermesi gereklidir. Örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakı-
mından, amaçlanan suçları işlemeye elverişli olması da aranmalıdır. Örgüt yapılanmasında iş-
lenmesi amaçlanan suçların konu ve mağdur itibariyle somutlaştırılması mümkün, ancak zo-
runlu değildir. Soyut olarak sanık sayısının üç kişiden fazla olması örgütün varlığının kabulü 
için yeterli olmayıp bu durumda iştirak ilişkisinden söz edilebilir. Örgüt üyesi olmamakla birlikte 
örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işleyen kişi, hem işlediği suçtan hem de örgüte üye olmak 
suçundan ayrı ayrı cezalandırılır.”(Yargıtay 10. CD. 20.09.2007, 2007/8818 E, 2007/10328 K) 

442 Fikri içtima konusunda hareketin mi yoksa neticenin mi esas alınacağı doktrinde tartışmalıdır. 
Bkz. HAFIZOĞULLARI Zeki, Türk Ceza Hukuku Ders Notları, 
http://www.zekihafizogullari.com/CezaHukuku%20Ders%20Notlari.pdf 

        (Erişim tarihi: 14.2.2008); CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 488 vd.; ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, Ankara 2007, s. 513 vd.  
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Burada ortaya çıkan bir sorun da katalog kapsamındaki suç bakımından iletişimin 

denetimi sonucu elde edilen delillerin katalog kapsamında yer almayan diğer suç ba-

kımından da değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir. Bu konu, denetim sonucu 

elde edilen delillerin değerlendirilmesi başlığını taşıyan tezimizin dördüncü bölü-

münde incelendiğinden burada ayrıca açıklamaya yapmaya gerek görülmemiştir.443  

d. Suçun Niteliğinin Değişmesi  

Tedbir kararı verildikten sonra elde edilen yeni delillerle birlikte suçun niteliği 

değişebilir. Yeni suç katalog kapsamında kalan bir suç olabileceği gibi, tersi de ola-

bilir. Örneğin, rüşvet suçundan şüpheli veya sanık hakkında yapılan soruşturma ve 

kovuşturmada fiilin katalog kapsamında bulunmayan irtikap suçunu oluşturduğu 

anlaşılabilir. Yine, rüşvet suçundan yapılan soruşturma ve kovuşturmada suçun 

katalog kapsamında bulunan ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturduğu tespit edi-

lebilir. Tedbir uygulanmakta iken elde edilen delillerin katalog kapsamında yer al-

mayan bir suça vücut verdiğinin anlaşılması halinde tedbirin uygulanmasına son 

verilmelidir. Elde edilen delillerin vücut verdiği yeni suç da katalog kapsamında 

olup, iddianamede anlatımı yapılıp çerçevesi çizilen olay ile gösterilen maddi vakıa-

lara göre ek savunma hakkı verilerek yargılamaya devam edilmesi imkânı olan hal-

lerde tedbirin uygulanmasına hemen son verilmesinin gerekli olmadığını; ancak, 

yeni suç bakımından tedbir kararının verilmesi koşullarının bulunup bulunmadığı-

nın ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. O nedenle, soruşturma 

aşamasında durumun yetkili hâkime bildirilmesi, yetkili hâkim tarafından, yeni suç 

bakımından da tedbirin uygulanma koşullarının mevcut olduğunun tespiti halinde 

yeni suç bakımından ayrı bir karar verilmesi, aksi halde tedbirin uygulanmasına son 

verilmesi lazımdır. Kovuşturma aşamasında ise bu değerlendirmenin yargılama 

görevini yerine getiren mahkemece yapılması gereklidir.444   

4. Katalog Kapsamındaki Suçların Değerlendirilmesi  

CMK’nın 135/6. maddesinde düzenlenen katalog kapsamındaki suçların ince-

lenmesinde, kişinin hayatına ve cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar ile 

                                                                          
443 Bkz. 4.Bl., V, B, 3. 
444 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 708. Suçun niteliğinin değişmesi halinde, tedbirin uygu-

lanması ile o zamana kadar elde edilen delillerin değerlendirilip değerlendirilemeyeceği husu-
sunda bkz. 4.Bl., V, B, 4.  
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daha ziyade örgütlü olarak işlenmeye elverişli suçlara yer verildiği görülmektedir. 

Doktrinde, koruduğu hukuksal yarar ve ağırlığı nedeniyle yağma, nitelikli dolandı-

rıcılık445, hizmet sebebiyle emniyeti suistimal, resmi belgede sahtecilik, genel gü-

venliği kasten tehlikeye sokmak, radyasyon yaymak ve atom enerjisiyle patlamaya 

neden olma suçlarının da kataloga dahil edilmesi gerektiği ileri sürülmüştür.446  

Esas itibariyle gizli soruşturma tedbirleri ve bu arada telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin denetimi tedbiriyle delil elde edilmesinin güç olduğu örgütlü şekil-

de işlenen suçlarla ilgili delil elde edilmesi amaçlanır. CMK’nın 135/6. maddesinde, 

TCK ve bazı özel yasalarda yer alan suçlar ile örgüte üye olmak, örgüte bilerek ve 

isteyerek yardım etmek ve örgütün propagandasını yapmak hariç olmak üzere 

TCK’nın 220. maddesinde yazılı suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu, 314. mad-

dede düzenlenen silahlı örgüt, 315. maddede düzenlenen silahlı örgütlerin faaliyetin-

de kullanılmak maksadıyla bu örgütlere silah temin edilmesi suçu katalog kapsamın-

da kabul edildiği halde, bu örgütlerin işlemiş oldukları suçlar katalog kapsamına 

alınmamıştır. Gerek suç örgütleri ve gerekse de silahlı terör örgütlerinin işlemiş oldu-

ğu suçlar katalog kapsamında ise, (örneğin uyuşturucu ticareti veya adam öldürme 

gibi) bu suçlar bakımından tedbir kararı alınması ve uygulanması mümkün olabile-

cektir. Örgütlü suçlulukla ve terör suçlarıyla mücadelede zorluklara neden olacağı 

ileri sürülerek maddenin bu düzenlemesi haklı olarak eleştirilmiştir.447  

Hemen hemen bütün ülkelerde gizli soruşturma yöntemleri ve bu arada ileti-

şimin denetimi tedbirine, delil elde edilmesinin güç olduğu organize şekilde işle-

nen suçlar ve örgütlü suçlar bakımından başvurulmaktadır. O nedenle, suç örgütü-

ne üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek ve örgütün veya amacının 

propagandasını yapmak suçlarının katalog dışında tutulmasını anlamak güçtür. 

Silahsız da olsa örgüte üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek ve 

                                                                          
445 Almanya’da, dolandırıcılık suçunun 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren Alman CMK’nın 100a/2 

maddesindeki katalog kapsamına alınması, tedbirin kapsamının aşırı ölçüde genişletildiği ge-
rekçesiyle eleştirilmiştir. Bkz. NÖDING, s.457. 

446 ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 110. 
447 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU,s.708; ÜNVER/HAKERİ, s. 217 vd. Şen ise, torba hüküm 

olarak nitelendirdiği ve sınırlarının belirsiz olması nedeniyle sıklıkla uygulanabilecek olan 
CMK’nın 135/6. maddesinin 8. bendindeki suç işlemek amacıyla örgüt kurmak maddesi yerine, 
bazı suçların örgütlü şekilde işlenmesi halinin katalog kapsamında yer almasının daha isabetli 
olduğunu belirtmektedir. ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 110.  
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örgüt propagandasını yapma suçları bakımından da iletişimin denetimi kabul 

edilmelidir.  

Suçlar arasında her hangi bir ayırım yapılmadan Kaçakçılık Kanununda hapis 

cezasını gerektiren bütün suçlar bakımından iletişimin denetiminin kabul edilmesi 

de isabetli olmamıştır. (CMK’nın 135/6-d.md)448 Kanunumuzun düzenlemesine 

göre,  katalog kapsamındaki diğer suçlara oranla çok daha az cezayı gerektiren suçlar 

bakımından tedbirin uygulanması mümkün olduğu gibi, niteliği itibariyle gizli soruş-

turma tedbirlerine ve bu arada telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi 

tedbirine ihtiyaç olmayan suçlar bakımından da bu tedbirin uygulanması mümkün 

olabilecektir. Örneğin, 5607 sayılı yasanın 3/6. maddesinde, özel kanunları gereğince 

gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal 

amacı dışında başka bir kullanıma tahsis eden, satan veya devreden ya da bu özelliği-

ni bilerek satın alan veya kabul eden kişinin, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin 

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmektedir. Bu suç, esas itibariy-

le bir kaçakçılık suçu değildir ve bu suçun aydınlatılması açısından telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetimine ihtiyaç bulunmamaktadır. Gerek suçun niteliği, 

gerekse de suçun ağırlığı dikkate alındığında, bu suçun katalog kapsamında kabul 

edilmesi ve bu suçun aydınlatılması için telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

denetimi tedbirine başvurulması oranlılık ilkesine uygun düşmeyecektir.  

Nitelikli haller başlığını taşıyan 5607 sayılı yasanın 4. maddesinin 5. fıkrasın-

da; “bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapıla-

rak işlenmesi halinde, ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur” denilmek-

tedir. Bir suçun basit hali bakımından tedbirin uygulanmasının kabul edildiği hal-

lerde bu suçun nitelikli hali bakımından da tedbirin uygulanabileceğinde kuşku 

yoktur. Ancak, 5607 sayılı yasanın 4/5. maddesinde yer alan, “Bu Kanunda tanım-

lanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, 

ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur” şeklindeki hüküm, esas itibariyle 

belgede sahtecilik yapılması suretiyle kaçakçılık suçunun işlenmesi halinde fikri 

                                                                          
448 8.2.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı yasayla yapılan değişiklikten 2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 74.  maddesinin 3. cümlesinde izinsiz araştırma yapan-
lara ellibin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası verileceği belirtilmekteydi ve bu suç 
5237 sayılı TCK’nın 75. maddesinde düzenlenen önödeme kapsamında idi. 8.2.2008 tarihinde 
yürürlüğe giren 5278 sayılı yasa ile madde yeniden düzenlenerek bu suça yer verilmemiştir. 
Bu örnek  katalog kapsamının belirlenmesinde titiz hareket edilmediğini göstermektedir.  



 

 184

içtima hükümlerinin uygulanmayacağına ilişkindir. Böylece belgede sahtecilik 

yapmak suretiyle kaçakçılık suçunun işlenmesi halinde fikri içtima hükümleri 

uygulanmayacak, hem kaçakçılık suçu hem de belgede sahtecilik suçundan ceza 

tayin edilecektir. 5607 sayılı yasanın 4/5. maddesinde yer alan bu hüküm nedeniy-

le belgede sahtecilik suçu bakımından da tedbir kararı verilmesinin mümkün olup 

olmadığı hususunda tereddütler bulunmaktadır. Belgede sahtecilik suçu 5607 sa-

yılı yasada tanımlanan bir suç olmadığından ve belgede sahtecilik suçları (TCK. 

204 ve 207 md) CMK’nın 135/6 maddesinde sayılmadığından, kanımızca bu suç 

bakımından tedbir kararı verilmesi mümkün değildir. Ancak, belgede sahtecilik 

yapmak suretiyle gerçekleştirilen kaçakçılık suçundan dolayı verilen tedbir kara-

rının uygulanması sırasında kaçınılmaz olarak belgede sahtecilik suçuna ilişkin 

olarak da delil elde edilecektir. Her ne kadar belgede sahtecilik suçu bakımından 

tedbir kararı verilemeyecek ise de, kaçakçılık suçundan dolayı verilen tedbir kara-

rının uygulanması sırasında, bu suçla bağlantılı olan belgede sahtecilik suçu ile 

ilgili elde edilen delillerin soruşturma ve kovuşturmada delil olarak değerlendi-

rilmesi gerektiği görüşündeyiz.449  

4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu bakımından ise farklı düşünmekteyiz. 

Çünkü 4926 sayılı yasanın 12/1. maddesinde, “gümrük idarelerinde işlem görmediği 

halde işlem görmüş gibi herhangi bir belge veya beyanname düzenleyenler veya bu 

suçları bilişim yoluyla işleyenler hakkında Türk Ceza Kanununun evrakta sahtekarlık 

ve bilişim alanındaki suçlarla ilgili hükümlerinde belirtilen cezalar bir kat artırılarak 

uygulanır” denilerek, belgelerde sahtecilik yapmak suçu Kaçakçılık Kanunu bakı-

mından tanımlanmış ve yaptırım bakımından TCK’nına yollamada bulunulmuştur. O 

nedenle, gümrük idarelerinde işlem görmediği halde işlem görmüş gibi herhangi bir 

belge veya beyanname düzenlenmesi suretiyle işlenen belgede sahtecilik suçları ne-

deniyle yapılan soruşturma ve kovuşturmada diğer koşulları da mevcut ise telekomü-

nikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirine başvurulabilecektir. Bunun 

dışındaki sahtecilik eylemleri nedeniyle tedbire başvurulması mümkün değildir. Ayrı-

ca bilişim suçu da 4926 sayılı yasada tanımlanmadığından bu suç bakımından da ile-

                                                                          
449 Bu konuda bkz. 4.Bl., V, B, 1. 
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tişimin dinlenmesi, kaydedilmesi ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı veril-

mesi mümkün değildir. Yine, 4926 sayılı yasanın 12/2. maddesinde düzenlenen suç-

lar ile aynı yasanın 32. maddesinde sözü edilen suç uydurma ve iftira suçları 4926 

sayılı yasada tanımlanmadığından, bu suçlar nedeniyle yapılan soruşturma ve kovuş-

turmada bu tedbirlere başvurulması imkânı yoktur. 

Teşekkül, 4926 sayılı yasanın 2/c. maddesinde tanımlanmış olup, kaçakçılık su-

çunu işlemek için teşekkül oluşturmak ve teşekkülü yönetmek suçu için iki yıldan altı 

yıla kadar hapis cezası, kaçakçılık suçlarının teşekkül halinde işlenmesi için ise bu 

cezaya ilave olarak ilgili maddelerdeki cezaların bir kat artırılarak hükmolunması 

öngörülmüştür. Dolayısıyla, teşekkül oluşturmak ve teşekkül oluşturmak suretiyle 

kaçakçılık suçları bakımından tedbir uygulanabilir. Aynı şekilde hapis cezasının ön-

görüldüğü 4926 sayılı yasanın 4/a ve b. maddesinde düzenlenen suçlar ile 6. madde-

sinde düzenlenen Devlet ve kamu güvenliği aleyhine kaçakçılık suçu bakımından da 

tedbire başvurulabilir. Teşekkül oluşturmak suretiyle kaçakçılık suçunun aksine, ka-

çakçılığın toplu olarak işlenmesi için hapis cezası öngörülmediğinden, eğer kaçakçılık 

fiilinin düzenlendiği maddede hapis cezası öngörülmemişse sözkonusu suçun toplu 

olarak işlenmesi halinde tedbire başvurulmayacaktır.450   

Telekomünikasyon araç ve ortamlarının suç aracı olarak kullanıldığı suçlarla 

ilgili delil elde edilmesi ancak bu araç ve ortamlarla yapılan iletişimin denetimi ile 

mümkün olabilir. O nedenle, telekomünikasyon araç ve ortamlarının suç aracı 

olarak kullanıldığı suçlar bakımından iletişimin denetiminin kabul edilmesi büyük 

önem taşımaktadır. Bu nedenledir ki bazı ülke yasalarında telekomünikasyon ci-

haz ve ortamlarının suç aracı olarak kullanıldığı suçların da denetim kapsamında 

kabul edildiği görülmektedir.451 Örneğin, Kanada’da hukuka aykırı olarak başkala-

rının iletişimini dinlemek, kaydetmek veya iletişimin anlamı ve amacını öğrenmek 

(Kanada Ceza Kanunu 184 md) yetkisiz olarak başkalarının bilgisayarına girmek 

ve bilgisayardaki bilgileri ele geçirmek (Kanada Ceza Kanunu 342. (1) md), posta 

yoluyla veya telekomünikasyon araçlarıyla başkasını telaşa sokmak ve zarar ver-

mek maksadıyla yanlış bilgi içeren mesaj göndermek, (Kanada Ceza Kanunu 372. 

                                                                          
450 NUHOĞLU, İletişimin Denetlenmesi, s. 11.  
451 Telefonun suç aracı olarak kullanıldığı suçlar bakımından denetimin kabul edildiği ülkelerden 

biri İsviçre’dir. Bu ülkede istisnai de olsa bazı hallerde taksirle işlenen suçlar bakımından bile 
denetim mümkündür. SÖZÜER, Özel Haberleşmenin, s. 104.  



 

 186

(1) md) telefonla başkalarını taciz etmek suçları denetim kapsamında kabul edil-

miştir. Keza, telekomünikasyon araçlarıyla suç işlenmesini önlemek bakımından 

telekomünikasyon sistemlerine girmeye ve bilgi elde etmeye yarayan araçların 

bulundurulması, satılması ve dağıtılması suçları bakımından da iletişimin deneti-

mi kabul edilmiştir. (Kanada Ceza Kanunu 327 md) Amerika’da bahisle ilgili bil-

giler aktarmak, pornografi, bilgisayarlarla ve erişim cihazlarıyla yapılan dolandı-

rıcılık suçları, yanlış kimlik bilgileri ile belge düzenlemek denetim kapsamında 

kabul edilmiştir. Hukuka aykırı olarak başkalarının iletişiminin elektronik, meka-

nik veya öteki araçlar vasıtasıyla ele geçirilmesi, ele geçirilmeye teşebbüs edilme-

si veya başkalarının bu suçları işlemesine sebebiyet verilmesi, hukuka aykırı ola-

rak ele geçirildiği bilinen veya bunun bilindiğine ilişkin makul sebepler bulunan 

iletişimin kasten açıklanması ve kullanılması da denetim kapsamında kabul edil-

miştir. Yine, yüzyüze veya kablolu hatlar veyahut elektronik araçlarla yapılan 

iletişimi ele geçirmeye elverişli vasıtaların kullanılması ve kullanılmaya teşebbüs 

edilmesi bakımından da tedbire başvurulabilir. (18.U.S.C. §2516 md) 

Telekomünikasyon araç ve ortamları kullanılarak işlenen suçlarda, başka türlü 

delil elde edilmesinin çok güç olduğu dikkate alınarak, yetkisi olmadığı halde 

başkalarının telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimini dinlemek, kaydetmek, 

iletişimi herhangi bir surette ele geçirmek, telekomünikasyon yoluyla yapılan ile-

tişimi engellemek, saptırmak, yani kastedilen kişinin dışındaki başka kişi veya 

kişilere yönlendirmek, başkasının bilgisayarına girmek ve bilgilerini değiştirmek, 

ele geçirmek, telekomünikasyon araç ve ortamlarını kullanmak için gerekli olan 

kimlik (İD:identification) numarasını değiştirmek gibi suçların katalog kapsamına 

alınmasında yarar vardır.  Ayrıca telekomünikasyon araç ve ortamları kullanılmak 

suretiyle işlenen tehdit, şantaj, taciz (rahatsız etmek), cinsel taciz, dolandırıcılık, 

çocuk pornografisi suçlarının işlenmesi, başkalarının şifre, hesap bilgileri ve kim-

lik bilgilerinin ele geçirilmesi, değiştirilmesi ve kullanılması gibi suçların katalog 

kapsamında yer almaması da isabetli olmamıştır.452  

                                                                          
452 Özbek de, özellikle telefon yoluyla çok sık işlenen şantaj, hakaret, tehdit, cinsel taciz, hırsızlık 

(mobil telefon hırsızlığı) gibi suçlara katalogda yer verilmemesinin isabetli olmadığını belirtmiş-
tir. Bkz. ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 424. Aynı yönde bkz. ŞEN, İletişimin Denet-
lenmesi, s. 110-111; KARAGÜLMEZ, s.297. 
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C. DENETİME TABİ KİŞİLER BAKIMINDAN 

1. Şüpheli ve Sanık  

a. Şüpheli 

CMK’nın 135/1. maddesine göre, iletişimin denetimi tedbirine ancak bir suç 

dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada delil elde edilebilmesi amacıyla 

başvurulabilir. Diğer bir ifadeyle, iletişimin denetimi için başlamış bir soruşturma 

ve kovuşturma bulunmalıdır. Soruşturma; kanuna göre yetkili mercilerce suç şüp-

hesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi ifade etmekte 

olup, soruşturma aşamasında suç şüphesi altında bulunan kişiye şüpheli denmek-

tedir. Dolayısıyla, soruşturma aşamasında iletişimin denetimi ancak şüpheli hak-

kında uygulanabilir. Her ne kadar, iddianamenin kabulü kararına kadar şüpheli 

sıfatı devam etmekte ise de, C.savcısı iddianame düzenlemekle delil elde etmeye 

yönelik soruşturma işlemlerine son verdiğine göre, delil elde etmeye yönelik so-

ruşturma işlemi olan iletişimin denetiminin de iddianamenin düzenlenmesiyle 

sona ereceğinin kabulü gerekir.  

Mobil telefonun yerinin tespiti tedbiri şüpheli veya sanığın yakalanmasına 

yönelik olduğundan, eğer daha önce sona ermemiş ise dava açılmakla bu tedbir 

kendiliğinden sona ermez.   

C.Savcısı, soruşturma sonucunda kamu davasının açılması için yeterli şüphe-

ye ulaşamaması halinde kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verecek-

tir. Eğer daha önce son verilmemiş ise bu kararın verilmesi ile tedbire son veril-

mesi gereklidir. Çünkü artık ortada hakkında soruşturma yürütülen bir şüpheli 

kalmamıştır.  

Bazen suç işlenmek ve işlenen suçun soruşturulmasına başlanmakla beraber, 

henüz ortada suç şüphesi altında bulunan herhangi bir kişi olmayabilir. Örneğin, 

evinde veya ıssız bir yerde silahla öldürülmüş bir kişi bulunmasına rağmen bu suç 

bakımından henüz üzerinde suç şüphesinin yoğunlaştığı şüpheli statüsünde bir kişi 

mevcut değilse, bu suça ilişkin iletişimin dinlenmesi, kaydedilmesi veya tespiti 

işlemlerine başvurulamayacaktır. Çünkü bu tedbirler belli bir şüpheli veya sanık 

hakkında uygulanabilir. Bu gibi hallerde iletişimin dinlenmesi, kaydedilmesi, tes-

piti ve mobil telefonun yerinin tespitine başvurulamasa bile sinyal bilgilerinin 
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değerlendirilmesi işlemine başvurulabileceği düşünülebilir. Gerçekten, sinyal bil-

gilerinin değerlendirilmesi tedbirine başvurulabilmesi için şüpheli veya sanığın 

belli olması gerekli değildir. Esasen bu tedbirin uygulanması suretiyle şüpheli 

veya sanığın belirlenmesine çalışılır. Ancak, CMK’nın 135/3 maddesinde, her-

hangi bir istisna öngörülmeksizin CMK’nın 1. fıkrasında yazılı tedbir kararlarında 

şüpheli veya sanığın kimliği ile iletişim araç ve ortamına ilişkin ayırt edici özellik-

lerin gösterilmesi gerektiği belirtildiğinden sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 

tedbirine başvurulması da mümkün görünmemektedir.453 

Mobil telefonun yerinin tespitine belli bir şüpheli veya sanığın yakalanması 

amacıyla başvurulabilir. Diğer tedbirlerden farklı olarak mobil telefonun yerinin 

tespiti, şüpheli veya sanık dışındaki kişiler bakımından da uygulanabilir. Gerçek-

ten, şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi amacıyla suç şüphesi altında olmayan 

kişilerin de mobil telefonu izlenebilir.454 

b. Sanık  

CMK’nın 135. maddesinin ilk halinde sanıklar hakkındaki iletişimin denetle-

nebileceğine dair açık bir hüküm yoktu. CMK’nın 135/2 maddesinde yalnızca 

“şüpheli”den söz edilmekte idi. 5353 sayılı yasayla yapılan değişiklikle 135/2. 

maddesinde ve 135/4 maddesinde yer alan “şüphelinin” deyimi, “şüpheli veya 

sanığın” olarak değiştirilmiş ve böylece sanıklar hakkında da iletişimin denetimi 

tedbirinin uygulanabileceğine dair açık bir düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu 

değişikliğe rağmen doktrinde bu tedbirin yalnızca soruşturma aşamasında uygula-

nabileceğine dair görüşler ileri sürülmektedir.455  

                                                                          
453 Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbiri ve bu tedbirin uygulanma yeteneği konusunda geniş 

bilgi için bkz. 1.Bl., V, E. 
454    Bu düzenlemenin eleştirisi için bkz.1.Bl.,V,F. 
455 CENTEL, Nur/ ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, Yenilenmiş 5.Baskı, İstanbul 

2008, s. 420; ÖZEN, Muharrem, “5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Hukukunda Gizli Soruşturma 
Tedbirleri”, TCK-CMK-Kabahatler Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerin Uygulamalarının Değerlen-
dirilmesi Semineri Tebliğleri, 10-11 Şubat 2006, Ankara 2006, s. 309. Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, 
sanığın iletişiminin denetiminin mümkün olduğunu kabul etmelerine rağmen, kişi hakkında ka-
mu davası açıldığında artık iletişimin dinlenmesi imkânının ortadan kalktığını belirtmektedirler. 
(KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 698) Sanıklık sıfatı kamu davasının açılması ile başladı-
ğından (CMK 2/b md), yazarların görüşüne göre, kamu davasının açılmasından sonra iletişi-
min denetiminin mümkün olmadığı sonucu çıkmaktadır.  
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Sanık, kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar 

suç şüphesi altında bulunan kişiyi; kovuşturma da, iddianamenin kabulüyle başla-

yıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade etmektedir. (CMK 1/b-f m) 

Kanunumuza göre, kovuşturma evresi hükmün kesinleşmesine kadar devam etti-

ğinden ve dolayısıyla “sanıklık” sıfatı da devam ettiğinden “şüpheli” bakımından 

ortaya çıkan ve yukarıda tartışılan tedbirin uygulanacağı zaman konusundaki so-

run burada da ortaya çıkmaktadır. Mahkeme, hükmünü vermekle dosyadan elini 

çektiğine, sonradan ortaya çıkan delilere göre hükmü değiştirme imkân ve iktida-

rından yoksun olduğuna göre, eğer halen devam etmekte ise süresi dolmamış ol-

masa bile tedbirin uygulanmasına son verilmelidir. Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı’nın (TİB) hükmün verildiğinden haberi bulunmayacağı için hükmü 

veren mahkeme bu durumu derhal TİB’e bildirmelidir.  

2. Diğer Kişiler 

Şüpheli veya sanığın iletişimi denetlenirken kaçınılmaz olarak şüpheli veya 

sanıkla iletişim kuran herkesin iletişimi denetlenmiş olacak, bu kişilerin de özel 

hayatlarının gizliliği ihlal edilmiş olacaktır. Bunun önüne geçmek mümkün değil-

dir. Ancak, yapılan denetim esnasında üçüncü kişilerin de tedbire konu suçun 

şüphelisi veya sanığı olduğu anlaşılmış ise bu kişiler hakkında denetime devam 

edilebilmesi için bu kişiler bakımından da CMK’nın 135. maddesine göre karar 

alınması lazımdır.456  

Günümüzde, gerek telefon gerekse de telekonferans veya videokonferans yön-

temiyle ikiden fazla kişinin aynı anda birbiriyle iletişimde bulunması mümkündür. 

Bu gibi hallerde, hakkında denetim kararı bulunan kişinin iletişiminin dinlenmesi 

ve/veya kaydedilmesi sırasında konferansa katılan diğer kişilerin iletişimi de din-

lenmiş ve/veya kaydedilmiş olacaktır. Ancak, hakkında denetim kararı bulunan 

kişinin görüşmeye son vermesi halinde denetime de son verilmesi, diğer şahısların 

yaptığı iletişimin denetlenmemesi lazımdır.  

Ayrıca, aşağıda da açıklanacağı üzere şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekin-

me hakkına sahip olan kişilerle arasındaki iletişiminin kaydedilmesi mümkün de-

ğildir. Burada asıl üzerinde durulması ve açıklığa kavuşturulması gereken husus, 

                                                                          
456 ÖZTÜRK/ERDEM, s.634. 
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şüpheli ve sanığa haber ileten, şüpheli veya sanığın iletişim araçlarından yararlan-

dığı kişiler ile suçun mağduru konumundaki kişilerin iletişimlerinin denetlenebilip 

denetlenemeyeceğidir. 

a. Şüpheli veya Sanığın Haberleşmesine Aracılık Eden veya Şüpheli veya Sanığın İletişim 
Araçlarından Yararlandığı Kişiler  

4422 sayılı yasanın 2. maddesinde, bu kanunda öngörülen suçları işleme veya 

bunlara iştirak yahut işlendikten sonra faillere her ne suretle olursa olsun yardım 

veya aracılık veya yataklık etme kuşkusu altında bulunan kimselerin kullandıkları 

iletişim araçlarının denetime tabi olduğu belirtilmekteydi. 5271 sayılı CMK Tasa-

rısında bu yönde bir hüküm yer almamakla birlikte, Tasarının gerekçesinde, “sa-

dece hakkında soruşturma açılmış kişiler için değil ve fakat iletişimlerine girildi-

ğinde soruşturma yapılan suç ve suçlular bakımından delil, iz, eser ve emare elde 

edilebilecek kişiler hakkında da” iletişimin denetimi kararı verilebileceği belirtil-

mekteydi. Adalet Komisyonunun benimsediği ve kanunlaşan metinde bu yönde 

bir hüküm yer almadığı gibi gerekçede de bu konuda bir ifade bulunmamaktadır. 

CMK’nın hazırlık çalışmaları sırasında bilim komisyonunda Alman CMK’dan 

esinlenerek, “bu tedbir, şüpheli için belirli mesajları ileten veya getiren ya da şüp-

heli tarafından iletişim bağlantılarının kullanıldığının anlaşıldığı takdirde, şüpheli 

dışındaki kimseler hakkında da uygulanır” şeklindeki bir öneri; bunun ayrıca ya-

zılmasına gerek olmadığı, gerekli olan herkesin dinlenebileceği gerekçesiyle met-

ne alınmamıştır. Buradan yola çıkılarak, suça iştirak, yardım, yataklık ve aracılık 

edenlere karşı bu tedbirinin uygulanamayacağı sonucuna varılamayacağı belirtil-

mektedir.457  

Öncelikle belirtelim ki, kanunun gerekçeleri, hazırlık çalışmaları açık olma-

yan hükmün anlamını ortaya çıkarmak bakımından yorumda başvurulan araçlar 

olmakla birlikte, madde hükmü açık ise bu tür bir yoruma başvurulması mümkün 

değildir. CMK’nın 135. maddesinde de yalnızca şüpheli veya sanığın iletişiminin 

denetlenmesinden söz edilmiş, şüpheli veya sanık dışındaki kişilerin iletişiminin 

denetlenebileceğinden söz edilmemiştir. Şüpheli veya sanık dışındaki kişilerin 

                                                                          
457 ÜNVER/HAKERİ, s. 176. 
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iletişimi, ancak mobil telefonun yerinin tespiti458 tedbiri bakımından denetlenebi-

lir.459  

Bunun haricinde, şüpheli veya sanık dışındaki suça iştirak etmemiş kişilerin ileti-

şiminin denetimi mümkün değildir. Ancak, bundan suça iştirak eden kişilerin veyahut 

şüpheli veya sanığın kullandığı başkalarına ait iletişim araçlarının denetlenemeyeceği 

sonucuna ulaşılamaz. Zorunlu olarak birlikte işlenen suçlar hariç, bir suç tek başına 

işlenebileceği gibi birden fazla kişi tarafından birlikte de işlenebilir. Birlikte suç işle-

me hali, ya müşterek faillik şeklinde gerçekleşir veya birden fazla kişinin işbirliği 

yapmaları sonucunda, yani iştirak suretiyle gerçekleşebilir. 5237 sayılı TCK’ya göre, 

iştirak bir üst kavram; faillik, azmettirme ve yardım etme, birer iştirak şekilleri olarak 

kabul edilmiştir. Suçu yalnız veya müşterek faillik şeklinde gerçekleştiren kişi nasıl 

“suçu işleyen kişi” ise, aynı şekilde suça azmettirme ve yardım etme şeklinde katılan 

kişi de “suçu işleyen kişi”dir. O nedenledir ki suçun düzenlendiği kanun maddelerin-

de ayrıca, suça iştirak edenlerin cezalandırılacaklarının belirtilmesine gerek duyulma-

dan kanunun genel hükümleri uyarınca suça iştirak edenler de cezalandırılır. Bununla 

birlikte, suç işlendikten sonra suç faillerine yardım ve yataklık edilmesi, faillerin ileti-

şimine aracılık edilmesi bakımından iletişimin denetlenmesi mümkün değildir.460 

Çünkü bu suçlar katalog kapsamında yer almamaktadır. 

CMK’nın 135/1. maddesinde şüpheli veya sanığın iletişiminin denetiminden 

söz edilmiş ancak denetime tabi iletişim aracının şüpheli ve sanığa ait olması ge-

                                                                          
458 Mobil telefonun yerinin tespiti, delil elde etmeye yönelik olmayıp, suç işlendikten sonra şüpheli 

veya sanığın yakalanmasına yönelik bir tedbirdir. O nedenle, bu aşamada suçluya yardım 
eden veya suçluyu veya suça ait izleri gizleyen kişilerin suça iştirak etmesi sözkonusu olmadı-
ğından iştirak hükümlerine göre bu kişilerin iletişiminin denetimi sözkonusu değildir. Fiil, duru-
ma göre TCK’nın 281 veya 283. maddelerindeki suçu oluşturur ki bu suçlar da katalog kapsa-
mında değildir. 

459 5353 sayılı yasayla yapılan değişiklikle şüpheli veya sanığın yakalanması amacıyla şüpheli 
veya sanık dışındaki kişilerin mobil telefonlarının yerinin tespiti mümkün hale gelmiştir.  
CMK’nın 135/4. maddesinin ilk hali “Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, kullanmakta 
olduğu mobil telefonun yeri, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet 
savcısının kararına istinaden tespit edilebilir” şeklinde iken, 5353 sayılı yasayla yapılan deği-
şiklikle şüpheli veya sanığın yakalanmasını sağlamak bakımından 4. fıkradaki "kullanmakta ol-
duğu" ve "kullanılan" ibareleri metinden çıkarılmış ve böylece şüpheli veya sanığa ulaşılabil-
mesini sağlayabilecek olan diğer kişilerin mobil telefonunun yerinin tespiti imkânı getirilmiştir. 
(5353 sayılı yasanın gerekçesi için bkz. http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01 
/ss903m.htm. Erişim tarihi: 18.3.2007). Dolayısıyla, kendisinin hangi mobil telefonu kullandığı 
tespit edilemeyen veya mobil telefon kullanmayan şüpheli veya sanığa ulaşabilmek için onu 
ziyaret ettiği, ona yiyecek veya başka malzeme taşıdığından kuşku duyulan kişilerin mobil tele-
fonlarının yeri tespit edilebilecektir. 

460 Aynı yönde bkz. ÜNVER/HAKERİ, s. 176; ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s.112.  
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rektiği belirtilmemiştir. O nedenle, şüpheli ve sanığa ait olmasa bile şüpheli veya 

sanığın kullandığı iletişim araç ve ortamları denetlenebilecektir. Başkasına ait 

iletişim araçlarının denetime tabi olabilmesi için, iletişim aracı sahibinin bu aracı 

kullanan kişi veya kişilerin suç işlediğini bilmesi veya bu araçların şüpheli veya 

sanık tarafından kullanıldığını bilmesi gerekli değildir. O nedenle, şüphelinin ar-

kadaşlarının iletişim araçları, gitmiş olduğu ev sahibinin telefonu, sürekli devam 

ettiği kıraathane veya internet cafede internet üzerindeki iletişimi denetlenebilir.461   

 Şüpheli ve sanığa yönelen veya şüpheli veya sanıktan kaynaklanan iletişime 

aracılık ettiği anlaşılan kişilerin iletişiminin denetimi bakımından da bir ayırım 

yapmak gerekir. Eğer, iletişime aracılık eden kişi, şüpheli veya sanığın suç işleye-

ceğini bilerek ve isteyerek şüpheli veya sanığa yardımda bulunmuş veya bulun-

makta ise kendisi de suça iştirak etmiş olacağı için katalog kapsamındaki bir suça 

ilişkin olarak iletişimi denetlenebilecektir. 

21.12.2007 tarihinde kabul edilip 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren yeni Al-

man CMK’nın 100a/3 maddesinde, “karar sadece şüpheli hakkında veya şüpheli-

nin öğrenmesi için yapılan bildirimleri veya şüpheliden kaynaklanan bildirimleri 

alan veya ileten veya şüpheli tarafından bağlantılı hatları kullanılan üçüncü kişi-

ler hakkında verilir”denilmektedir.462 Benzer bir hüküm, yürürlükten kaldırılan 

Alman CMK’nın 100a maddesinde de mevcut idi463 ve bu hükme dayalı olarak, 

farkında olmadan iletişime aracılık eden kişilerin iletişimi denetlenmekteydi.464 

Kanunumuzda, Alman CMK’da olduğu gibi açık bir hüküm bulunmadığından, 

suça iştirak iradesiyle hareket etmeyen şüpheli veya sanığın iletişimine aracılık 

eden kişinin iletişiminin denetlenemeyeceği görüşündeyiz. Şüpheli veya sanığın 

                                                                          
461 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 699. 
462 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren Alman CMK’nın 100a maddesi Feridun Yenisey tarafından 

çevrilmiş olup, yayınlanmamıştır. 
463 Değişiklikten önceki Alman CMK’nın 100a maddesinin bu konuyla ilgili 1. fıkrasının son cümle-

sinde; “karar sadece şüpheliye veya belirli olaylardan, şüpheliye yöneltilmiş olduğu anlaşılan 
veya şüpheliden sadır olan bildirimleri aldığı veya başkasına ilettiği anlaşılan veya şüphelinin 
telefonlarından faydalandığı şahıslara yönelik olabilir” denilerek, benzer bir düzenlemeye yer 
verilmişti. (İÇEL/YENİSEY, s. 248) Alman Anayasa Mahkemesi, üçüncü kişilerin iletişiminin 
denetimine imkân veren bu hükmü Anayasaya aykırı görmemiştir. 
KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 699, dipnot.36.  

464 MEYER-GOβNER, s.333. 
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iletişimine aracılık eden465 kişilerin iletişiminin denetlenmesine imkân veren Al-

man CMK’nın 100a maddesindeki benzer bir düzenlemenin kanunumuzda yer 

almasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.466  

b. Şikayetçi veya Mağdur 

Bir koruma tedbiri olup, hükümden önce kişilerin temel hak ve hürriyetlerini 

sınırlayan iletişimin denetlenmesi tedbiri, ancak şüpheli veya sanıklar hakkında 

uygulanabilir. Bu tedbirin şikâyetçi veya mağdur hakkında uygulanabilmesi 

mümkün değildir. Gerçekten, her suç bakımından değil; ancak oranlılık ilkesi uya-

rınca katalog şeklinde sayılan suçlar bakımından uygulanabilen ve sıkı kayıt ve 

koşullara tabi bulunan iletişiminin denetimi tedbirinin, kural olarak bu konuda 

talebi ve rızası bulunmayan suçun mağduru konumundaki kişiler bakımından uy-

gulanabileceğini kabul etmek mümkün değildir.  

Özellikle telefonla yapılan hakaret, tehdit, şantaj, cinsel taciz gibi suçlarla ilgili 

olarak suçun mağduru konumundaki kişilerin soruşturma ve kovuşturma makamla-

rına başvurarak iletişimlerinin denetlenmesini talep ettikleri gözlenmektedir. Üze-

rinde şüphenin yoğunlaştığı herhangi bir kimsenin bulunmadığı hallerde suç faille-

rinin belirlenmesi ve suça ait delillerin elde edilebilmesi için suç mağdurlarının ile-

tişimlerinin denetlenmesi büyük önem taşımaktadır. Acaba suçun mağdurlarının 

talebi veya rızası üzerine iletişimlerinin denetlenmesi mümkün müdür? Belirtelim 

ki, kanunumuzda delil elde edilebilmesi amacıyla şikayetçi veya mağdurun iletişi-

minin denetlenmesi hususunda herhangi bir hüküm mevcut değildir. Kanunumuzda 

bu konuda bir hüküm olmaması nedeniyle iki türlü yorum yapılabilir.  

Mağdurun kendisine ilişkin mahremiyet hakkından vazgeçebilip vazgeçemeye-

ceği veya ne ölçüde vazgeçebileceği ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber, 

mağdurun iletişiminin denetimine rıza göstermekle başkalarının da mahremiyet 

hakkı konusunda bir karar vermiş olacağı, oysa buna hakkı olmadığı savunulabilir. 

Bu imkânın kabul edilmesi halinde, kanuna karşı hile yoluna başvurularak yasadaki 

                                                                          
465 Habere aracılık eden kişiler kapsamına arkadaş, akraba, komşular ve sair kişiler girebilir. ER-

DEM/ÖZBEK, s. 269. 
466 İsviçre’de de esas itibariyle iletişimin denetimi şüpheli ve sanığa yöneliktir. Ancak, üçüncü 

kişilerin şüpheli sanıktan kaynaklanan iletişimi başkalarına ilettiğine dair olaylara dayalı şüphe 
sebepleri mevcut ise bu kişilerin iletişimi de denetlenebilmektedir. SÖZÜER, Özel Haberleş-
menin, s. 104. 
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sınırlayıcı hükümlerin bertaraf edilmesine açık kapı bırakılmış olacağı da iddia olu-

nabilir. O nedenle, mağdurun rızası veya talebi üzerine ancak, mağduru olduğu ka-

talog kapsamındaki suçlar bakımından denetimin mümkün olması gerektiği ve ayrı-

ca denetim için yasadaki koşulların gerçekleşmesi gerektiği ileri sürülebilir.  

Buna karşılık, mağdurun iletişiminin denetlenmesine ilişkin olarak bir talepte bu-

lunması veya bu hususta rızasının bulunması halinde CMK’nın 135. maddesindeki 

usul ve esaslara uyulmadan iletişiminin denetlenebileceği; bu nedenle de iletişimin 

denetlenmesine ilişkin esas ve usullerin düzenlendiği CMK’nın 135. maddesinde 

mağdurun iletişiminin denetlenebileceğinin ayrıca düzenlenmediği ileri sürülebilir. 

CMK’nın ve iletişimin denetlenmesine ilişkin CMK’nın 135 ve devamı maddelerinin 

yeniden düzenlendiği Adalet Komisyonu Raporu gerekçesinde ve CMK Tasarısında 

bu hususta bir hüküm yer almamakla birlikte, Tasarısının gerekçesinde, “telefonla 

sürekli rahatsız edildikleri için polise başvurarak telefonlarının dinlenmelerini iste-

miş bulunan kişiler bakımından, elbette ki bu usul uygulanmayacaktır” denilerek, 

telefonla rahatsız edilen kişiler bakımından kanundaki sınırlayıcı hükümlere tabi ol-

madan suçun mağdurlarının talebi üzerine iletişimin denetiminin mümkün olduğu 

belirtilmiştir. Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında da bazı ülke yasalarında iletişimin 

taraflarından birinin rızası üzerine kanundaki sınırlayıcı hükümlere tabi olmadan ileti-

şimin denetlenmesinin kabul edildiği görülmektedir.467 Ünver/Hakeri’ye göre, 

CMK’nın 135. maddesindeki sınırlayıcı hükümler şüpheli veya sanıkların iletişiminin 

denetimi bakımından sözkonusu olup, mağdurun rızasının bulunması halinde bu 

madde hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. O nedenle, telefonla rahatsız 

edildiğini ileri sürerek savcılığa başvuran kişinin talebi üzerine CMK’nın 135. mad-

desindeki koşullara tabi olmaksızın telefonları dinlenebilecektir.468 Bu konuda aşağıda 

ayrıntılı açıklama yapıldığından469 burada tekrara neden olmamak açısından fazlaca 

bir açıklama yapılmayacaktır. Ancak, telefonla kendisinden rüşvet istenen, tehdit ve 

                                                                          
467 İngiltere için bkz.RIPA 3 md; Amerika için bkz. 18 U.S.C. § 2511; Güney Afrika için bkz. RICA 5 md; 

Kanada için bkz. Kanada Ceza Kanunu 183. (1) md. http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs /C-
46/bo-ga:l_VI//en#anchorbo-ga:l_VI (Erişim tarihi: 12.6.2007). 

468 ÜNVER/HAKERİ,s. 185. 
469 Bkz. 2.Bl., III, D, 4, b, bbbb. 
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hakarete maruz kalan, tehditle para istenen kişinin, bu gibi hallerde tarafı olduğu ileti-

şimi kaydetmesinin hukuka aykırı olmadığını düşünmekteyiz.470  

İletişimin dinlenmesi ve kaydedilmesi konusunda çeşitli ihtimallere göre 

farklı görüşler ileri sürülmesi ve farklı sonuçlara ulaşılması mümkün ise de, ka-

talog kapsamında yer almasa bile suçun mağdurunun talebi üzerine yasadaki 

usul ve esaslara uyulması koşuluyla mağdurun iletişimin tespiti mümkün olma-

lıdır.471  Gerçekten, iletişimin tespitinde iletişimin içeriğinin elde edilmesi 

sözkonusu olmadığı gibi kişiler yapmış oldukları görüşmelerin fatura düzenlen-

mesi amacıyla kaydedildiğini bilmektedirler. O nedenle, kişilerin kiminle, nere-

de, ne zaman ve ne süreyle görüştüğüne dair iletişimin tespiti bakımından mah-

remiyet beklentileri, iletişimin dinlenmesi veya kaydedilmesi kadar değildir. 

Suçun aydınlatılması bakımından mağdurun talebi üzerine, bu kayıtların 

C.Savcısı tarafından hâkim kararı aranmaksızın ilgili kurumlardan isteyebilece-

ğini düşünmekteyiz.472 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin yayınlanmasın-

dan önce Yüksek Mahkememiz de, mağdurun talebi üzerine C.Savcısının ileti-

şimin tespitini talep edebileceğine hükmetmiş ve bunu C.Savcısının CMK’nın 

161 ve 162. maddelerindeki soruşturma çerçevesindeki görev ve yetkisi kapsa-

mında değerlendirmiştir.473  Bu karardan önce mağdurun talebi üzerine iletişimin 

tespitine ilişkin talepler TİB tarafından usulüne uygun olmadığından iade edil-

mekte iken bu karardan sonra yerine getirilmektedir. Yüksek Mahkememizin 

kararlarından sonra 14.2.2007 tarih ve 26434 sayılı Resmi Gazetede yayınlana-

rak yürürlüğe giren İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 10/4 maddesinde, 

“bir soruşturma sırasında delil toplama kapsamında, somut olayın özelliğine 

göre maddî gerçekliğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için 

zorunlu olduğu takdirde, açık rızasının bulunması ve iletişim aracının kendisine 

ait olması şartıyla şikâyetçinin iletişiminin tespiti Cumhuriyet savcısının yazılı 

kararıyla” istenebileceği belirtilmektedir. Yüksek Mahkememiz de mağdurun 

                                                                          
470 Benzer görüşler için bkz. SAĞLAM, Fazıl, “Türk ve Alman Anayasa Hukukları Açısından Gizli 

Ses Kaydı”, AÜSBFD, C.XXX, S.1-4, 1977, s.109; ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 114.  
471 ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 429. Ayrıca bkz. ERDEM/ÖZBEK, s.275. 
472 Aynı görüş için bkz. YENİSEY/ALTUNÇ, s.1318.  
473 Yargıtay 5.CD.3.10.2005, 2005/14969 E, 2005/20489K; Yargıtay 4.CD. 29.11.2006, 

2006/4669 E, 2006/17007 K.  
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rızası veya talebi üzerine C.Savcısının istemiyle iletişimin tespit edilebileceğine 

dair görüşünü ve uygulamasını sürdürmektedir.474 

3. Denetimi Yasak Olan Kişiler  

a. Genel Olarak 

Ceza Muhakemesinin amacı, maddi gerçeğin araştırılması ise de bazı sosyal 

menfaatler ile kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla bu 

ilkeye sınırlamalar da getirilmiş; örneğin, işkence, aldatma ve benzeri yasak sorgu 

yöntemleriyle delil elde edilmesi yasaklanmıştır. Yine, bu düşüncelerle bazı mes-

lekleri icra edenlere ve şüpheli veya sanığın yakınlarına tanıklıktan çekinme hakkı 

tanınmıştır.475 Bu düşüncelerin sonucu olarak ceza muhakemesinde telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirine de bazı sınırlamalar getiril-

miştir.  

Bilindiği üzere, ceza muhakemesinde telekomünikasyon yoluyla yapılan ileti-

şimin denetimi tedbiri esas itibariyle şüpheli veya sanığa yöneliktir. Ancak, şüp-

heli veya sanıkla iletişim kuran üçüncü kişiler de ister istemez bu tedbire maruz 

kalmakta ve üçüncü kişilerin şüpheli veya sanıkla olan iletişimleri de denetlenmiş 

olmaktadır. İşte, bazı sosyal değerlerin korunması amacıyla ve kişilerin yaşam ve 

savunma hakkına verilen önem nedeniyle şüpheli veya sanığın, suç şüphesi altın-

da olmayan bazı yakınları ve bazı meslek mensuplarıyla yapmış olduğu iletişimin 

denetimi bakımından bazı sınırlamalar getirilmiş, şüpheli veya sanığın iletişimde 

bulunduğu bazı kişiler bakımından tedbirin uygulanması kabul edilmemiştir.   

Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında kapsamı farklı olmakla birlikte iletişimin de-

netimi bakımından bazı sınırlamalara gidildiği, şüpheli veya sanığın bazı meslek 

mensuplarıyla yapmış olduğu iletişimin denetim dışında tutulduğu görülmektedir. 

Amerika’da şüpheli veya sanığın avukatı ile veya bir rahiple yaptığı iletişiminin dene-

timi mümkün değildir.476 Avusturya’da müdafiler, noterler ve mali müşavirlerin şüp-

                                                                          
474 Yargıtay 4. CD. 28.3.2007, 2007/1398 E, 2007/2879 K; 4.CD.20.6.2007, 2007/4496 E, 

2007/5905 K. 
475   Kişilerin sırlarının açığa çıkacağı korkusu taşımadan, rahatlıkla müdafi ve hekim ile görüşebil-

meleri bakımından bu meslek sahiplerine tanıklıktan çekinme hakkı tanınmıştır. FEYZİOĞLU, 
Metin,  Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, Ankara 1996, s. 158.     

476 GELERİ/İLERİ, s. 107. 
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heli veya sanıkla olan iletişimi denetimin kapsamı dışındadır. Buna karşılık, şüpheli 

veya sanığın yakınları bakımından iletişimin denetimi yasağı sözkonusu değildir.477 

İsviçre’de tanıklıktan çekinme hakkına sahip bilim adamları, avukat, doktor, eczacı 

ve ebeler ile bunların yardımcılarının iletişiminin denetimi yasaktır. İsviçre’de de 

şüpheli sanığın tanıklıktan çekinme hakkına sahip olan yakınlarının şüpheli veya sa-

nıkla yaptıkları iletişim bakımından denetim yasağı bulunmamaktadır.478 Fransa’da 

suça iştirak etmedikçe şüpheli veya sanıkla avukatının konuşmalarının denetimi ya-

saktır. Avukatın iletişiminin denetimi için soruşturma hâkimi tarafından baro başka-

nının bilgilendirilmesi lazımdır. (Fransız  CMK 100/7 md) 479 Hollanda da, şüpheli 

veya sanığın, hekim, papaz ve diğer din görevlileriyle yaptığı iletişimin, yine suça 

iştirak etmedikçe avukatıyla iletişiminin denetimi yasaktır.480  Belçika’da hekimler ve 

avukatların şüpheli veya sanıkla olan iletişimi denetlenemez.481 

Kanada’da; müdafiin veya müdafiin danıştığı diğer avukatın, müdafinin ya-

nında çalışan herhangi bir kişinin veya herhangi bir avukatın suça iştirak ettiğine 

dair makul sebepler yoksa müdafiin evi, işyeri veya kendisi yahut diğer bir avuka-

tın genelde müşterileri ile danışma amacıyla kullandığı yerlerdeki konuşmaları 

bakımından tedbir kararı verilemez. Hâkim, bu yerlerdeki konuşmalarla ilgili ted-

bir kararı verdiğinde müdafi ile müvekkili arasındaki konuşmaların korunması 

için gerekli gördüğü önlemleri de kararında göstermelidir. (Kanada Ceza Kanunu 

186/2-3 md)  

Yürürlükten kaldırılan Alman CMK’nın 100a ve 100b maddelerinde de bu 

yönde bir hüküm mevcut değildi. Ancak, Alman CMK’nın 97. maddesinde 

elkoyma bakımından tanıklıktan çekinme hakkına sahip olanlar için kabul edilen 

yasağın, kıyas yoluyla iletişimin denetimi bakımından da uygulanacağı savunul-

muştur.482 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren Alman CMK’nın 100 a ve 100b 

                                                                          
477 SÖZÜER, Özel Haberleşmenin, s. 101.  
478 SÖZÜER, Özel Haberleşmenin, s. 105. 
479 Ayrıca bkz. South African Law Commission, s. 22. 
480 South African Law Commission, s.25. 
481 South African Law Commission, s. 28.  
482 MEYER-GOβNER, s. 333. Yürürlükten kaldırılan Alman CMUK’un 100a ve 100b maddelerinde 

iletişimi denetlenemeyecek kişi ve meslek sahiplerine ilişkin bir düzenleme yer almaması ne-
deniyle, genelde, tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerin iletişiminin denetlenmesinin huku-
ka aykırı olmadığı kabul edilmekteydi. Ancak, Alman CMK’nın 97. maddesinde elkoyma bakı-
mından tanıklıktan çekinme hakkına sahip olanlar için kabul edilen yasağın kıyas yoluyla ileti-
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maddelerinde şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle 

iletişiminin denetlenemeyeceğine dair bir hüküm yer almamaktadır.483 Ancak, aynı 

değişiklik kapsamında CMK’nına ilave edilen 160a maddesinde, şüpheli veya 

sanığın tanıklıktan çekinme hakkına sahip din adamları, müdafiler ve milletvekil-

leriyle yaptığı iletişimin denetimi bakımından muafiyet kabul edilmiştir. Şüpheli 

veya sanığın bu kişilerle yaptığı iletişimin denetimi suretiyle elde edilen delillerin 

değerlendirilmesi mutlak bir şekilde yasaktır.484  Alman CMK’nın 53 ve 53a mad-

desinde yer alan tanıklıktan çekinme hakkına sahip diğer meslek mensupları; ör-

neğin, şüpheli veya sanığın gazetecilerle yaptığı iletişimin denetimi bakımından 

ise oranlılık ilkesine göre bir değerlendirme yapılacaktır. Buna göre, suçla ihlal 

edilen hak ve menfaatin ağırlığı ile tedbirin uygulanması suretiyle ihlal edilecek 

hak ve menfaatin ağırlığı bir tartıma tabi tutulacak ve sonucuna göre şüpheli veya 

sanığın bu kişilerle yaptığı iletişimin denetimine karar verilip verilemeyeceğine 

hükmolunacaktır.485 

İngiltere’de RIPA’da denetimden muaf iletişime ilişkin bir düzenleme mevcut 

değildir. Ancak, Polis Kanununda (Police Act 1997) avukatın suç işlediğine dair 

makul nedenler mevcut değilse, avukat ile müvekkili arasındaki iletişim, gazeteci-

lik mesleğine ilişkin gizli bilgiler ve din adamları ile kişiler arasındaki dini ko-

nuşmalara yasal bir bağışıklık (legal privilege) getirilmiştir.486  İletişimin Denet-

                                                                                                                                                                                                          
şimin denetimi bakımından da uygulanacağı şeklinde görüşler ileri sürülmüştür. (MEYER-
GOβNER, s. 333) Bununla birlikte, tanıklıktan çekinme hakkına sahip olanların hepsi için de-
netim yasağı kabul edilmesinin haklı nedenlerinin bulunmadığı, ancak sosyal bir menfaatin ko-
runmasının sözkonusu olduğu meslek sahipleri ile şüpheli veya sanığın iletişiminin denetlene-
meyeceği kabul edilmekteydi. Bu kapsamda şüpheli veya sanığın müdafisi ile iletişimi bakı-
mından denetim yasağı kabul edilirken, tedbirin etkinliğini yitireceği gerekçesiyle, hekimler, ec-
zacılar, ekonomi denetçileri ve gazeteciler gibi meslek sahiplerinin şüpheli ve sanıkla yaptıkları 
iletişim bakımından bir denetim yasağı kabul edilmemektedir. (ERDEM/ÖZBEK, s.271) Özet-
lemek gerekirse, karşılaştırmalı hukukta, genellikle bazı meslekleri icra edenlerle ve özellikle 
de müdafilerin şüpheli veya sanığın iletişimi korunmakta, akrabalık nedeniyle tanıklıktan çe-
kinme hakkına sahip kişiler bakımından bir denetim yasağı kabul edilmemektedir. Müdafiin 
şüpheli veya sanığa yataklık ettiği şüphesi olan hallerde müdafiin şüpheli ve sanıkla yaptığı ile-
tişim bakımından da denetim yasağı kabul edilmemektedir. ERDEM/ÖZBEK, s.270.  

483 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren Alman CMK’nın CMK’nın 100c/5 maddesinde, tanıklıktan 
çekinme hakkına sahip kişilerle ilgili izleme yapılamayacağı, yapılan kayıtların derhal silinmesi 
gerektiği belirtilmektedir. 

484 NÖDING, s. 457. 
485 BEUKELMANN, Stephan, Die Neuregelung der Telekommünikationsüberwachung, NJW, 

Spezial 2008 Heft 3, s.88; NÖDİNG, s. 457. 
486 İngiltere Polis Kanunu (Police Act 1997) 98, 99 ve 100 md için bkz. 

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1997/ukpga_19970050_en_6#pt3-pb3-l1g98 (Erişim tarihi: 
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lenmesi Uygulama Yönergesinin (Interception of Communications Code of 

Practice) 3.6. maddesine göre, denetimden muaf iletişimin denetimini sözkonusu 

olduğu hallerde, kararda ilave olarak denetimin zorunlu olduğunu gösteren sebep-

lerin belirtilmesi lazımdır. 

Hukukumuzda telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetiminin ilk 

kez düzenlendiği 4422 sayılı yasada tanıklıktan çekinme hakkı olanların ve müda-

filerin şüpheli veya sanıkla yapmış oldukları iletişimin denetlenemeyeceğine dair 

bir hüküm mevcut değildi. Ancak, tanıklıktan çekinme hakkına sahip olanlar ba-

kımından CMUK’nın 89. maddesinde yer alan, sanıkla tanıklıktan çekinme hak-

kına sahip olanlar arasındaki mektuplara elkonulamayacağına ilişkin hükümlerin 

burada da kıyas yoluyla uygulanabileceği kabul edilmekteydi. Yine, CMUK’nın 

144. maddesindeki “yakalanan veya tutuklu bulunan kişi vekâletname aranmaksı-

zın müdafii ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortam-

da görüşebilir. Bu kişilerin müdafii ile yazışmaları denetime tabi tutulamaz” şek-

lindeki hüküm ile savunma hakkına getirilen güvencenin telekomünikasyon yo-

luyla yapılan iletişimin denetimi için de geçerli olduğu ileri sürülmüştür.487  

CMK Tasarısında da tanıklıktan çekinme hakkına sahip olanlar ile şüpheli ve-

ya sanığın iletişiminin denetlenemeyeceğine dair bir hüküm yer almamaktaydı. 

Ancak, Tasarının 109. maddesinde, “savunmasını üstlendiği şüpheli ve sanığın 

işlediği suç dolayısıyla avukatın bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki telekomüni-

kasyon araçları hakkında 107 nci madde hükmü uygulanamaz” denilerek, müdafi-

lerin mobil telefonları hariç diğer iletişim araçlarıyla şüpheli veya sanıkla yapmış 

olduğu iletişimin denetimi yasaklanmıştı. Tasarının bu hükmü bazı kelime deği-

şiklikleri ile 5271 sayılı CMK’nın 136. maddesi olarak yasalaşmıştır. Ayrıca isa-

betli bir şekilde Tasarıda yer verilmemesine rağmen, CMK’nın 135/2 maddesinde 

iletişimin denetimi yasağı bakımından tanıklıktan çekinmeye ilişkin hükümlere 

yollamada bulunulmuştur. Böylece, 5271 sayılı CMK’da, şüpheli veya sanığın, 

gerek kişisel nedenlerle, gerekse de meslek sırrı nedeniyle tanıklıktan çekinme 

hakkına sahip olanlarla iletişimi bakımından kayda alma yasağı kabul edilmiştir. 

                                                                                                                                                                                                          
7.4.2007). Ayrıca bkz.  İletişimin Denetlenmesi Uygulama Yönergesi (Interception of 
Communications Code of Practice) 3. md.  

487 ERDEM/ÖZBEK, s. 272-273. 
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Başka ülkelerle kıyaslandığında CMK’daki iletişimin denetimi yasağı kapsamın-

daki kişilerin çok geniş tutulduğunu söylemek gerekir. Bu düzenleme, tedbirden 

beklenen faydayı önemli ölçüde azaltacaktır.  

Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle iletişimi ba-

kımından denetim yasağı mevcut ise de, tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişile-

rin suç işleme veya suça iştirak etme şüphesi altında bulunmaları halinde bir yasak 

sözkonusu değildir.  

b. CMK’nın 135. Maddesindeki Denetim Yasağı 

CMK’nın 135/2 maddesinde “şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek 

kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz” denilerek, şüpheli veya sanığın ta-

nıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle yaptığı iletişimin kayda alınması yasak-

lanmıştır. Aşağıda önce, kimler bakımından denetim yasağının sözkonusu olduğu 

ve denetim yasağının kapsamı açıklanmaya çalışılacaktır. Müdafilerin iletişiminin 

denetimi bakımından CMK’nın 136. maddesinde ayrıca bir düzenleme yapıldı-

ğından, avukatlar ve müdafilerin iletişiminin denetimine ilişkin CMK’nın 135/2. 

maddesi ile CMK’nın 136. maddesi hükümleri birlikte incelenecektir. 

aa. Yasağın Sözkonusu Olduğu Kişiler 

aaa. Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme Hakkına Sahip Kişiler 

CMK’nın 45. maddesine göre; şüpheli veya sanığın nişanlısı, evlilik bağı 

kalmasa bile eşi, kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu, 

üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları, şüpheli veya 

sanıkla aralarında evlâtlık bağı bulunanların tanıklıktan çekinme hakkı bulunmak-

tadır.488  

İletişimi denetlenemeyecek olan kişiler, tanıklıktan çekinme hakkına sahip 

olanlar olarak belirtilince ortaya iletişimi denetlenemeyecek çok büyük bir grup 

çıkmıştır.489 Kanaatimize göre, şüpheli veya sanıkla CMK’nın 45. maddesinde 

                                                                          
488 Yavuz, müdafi bakımından ayrıca bir düzenleme yapılmasından yola çıkarak CMK’nın 135/2. 

maddesindeki yasağın yalnızca tanıklıktan çekinme hakkına sahip olan şüpheli veya sanığın  
yakınları bakımından sözkonusu olduğu görüşündedir. YAVUZ, s. 250.  

489 Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerin belirlenmesi de bir sorun olarak 
ortaya çıkabilecektir. Örneğin, denetim esnasında şüpheli veya sanığın nişanlısı ile iletişimde 
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sayılan yakınları arasındaki iletişim bakımından denetim yasağının kabul edilme-

sinin haklı bir sebebi mevcut değildir. “Anayasanın 38 inci maddesinin beşinci 

fıkrasında yer alan ‘Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçla-

yan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz’” ilkesi 

gereği tanıklıktan çekinme hakkının düzenlendiği şeklindeki CMK’nın 45. mad-

desinin gerekçesi de denetim yasağını haklı kılamaz. Çünkü burada şüpheli veya 

sanıkla iletişimde bulunan kişiler bir beyanda bulunmaya zorlanmamaktadır. Ay-

rıca, zorla olmasa da, iradesi ve bilgisi dışında şüpheli veya sanığın iletişiminin 

denetimi suretiyle kendisi aleyhine olacak deliller elde edildiği şeklindeki bir ge-

rekçeye dayanılması halinde, şüpheli veya sanığın herhangi bir kişi ile yapmış 

olduğu iletişimin denetiminin de mümkün olmaması gerekir.  

İletişimin denetimi, istisnai hallerde uygulanabilen bir tedbir olup bu tedbire 

başvurulması sıkı koşullara tabi tutulmuştur. Gerçekten, bu tedbire başvurulabil-

mesi için, kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması, başka suretle delil elde edilmesi 

imkânının bulunmaması lazımdır. Ayrıca tedbire herhangi bir suç bakımından 

değil, bu tedbirin ağırlığıyla orantılı olarak belirlenen suçlar bakımından başvu-

rulması mümkündür. İşte, istisnai hallerde başvurulan ve sıkı kayıtlara tabi bulu-

nan iletişimin denetimi tedbirinden, bu tedbire başvurulmasını anlamsız kılacak 

şekilde CMK’nın 45. maddesinde yazılı akrabaların ve 46. maddesinde sayılan 

meslek mensuplarının hepsinin muaf tutulmasını izah etmek mümkün değildir.490 

Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında da akrabalar bakımından bir muafiyetin kabul 

edilmediği, meslek sırrı bakımından kabul edilen muafiyetin ise sınırlı olduğu 
                                                                                                                                                                                                          

bulunduğunu belirlemek zordur. Ayrıca, herhangi resmi bir kayda tabi bulunmayan nişanlılık 
ilişkisinin belirlenmesi güç olduğu gibi kötüye kullanılmaya da elverişlidir. Gerçekten, elde edi-
len delillerin değerlendirme dışında tutulması amacıyla şüpheli veya sanığın medeni durumu-
nun elverişli olması halinde, aleyhine delil teşkil eden iletişimin nişanlısı ile yapıldığı ileri sürü-
lebilir. 

490 Tanıklıktan çekinme hakkının kabul ediliş gerekçesi nazara alındığında kişisel sebeplerle ta-
nıklıktan çekinme hakkına sahip olanların iletişiminin denetlenmesi bakımından bir yasak ge-
tirmenin haklı bir nedeni olmadığı sonucuna ulaşılır. Maddenin gerekçesinden, şüpheli veya 
sanığın yakınlarının gerçeği söylemekten kaçınacakları, yalan beyanda bulunacakları endişesi 
ile bu kişilere tanıklıktan çekinme hakkı tanındığı anlaşılmaktadır. CMK’nın 45. maddesinin  
Gerekçesinde, tanığın bildiklerini söylemek zorunda olduğu belirtildikten sonra, “ancak, bazı 
hâllerde bu zorunluk biyolojik gerçeklere veya sosyo psikolojik ilişkilere ters düşmektedir. Nite-
kim kendisinin veya bir yakınının cezalandırılması sonucuna götürecek zorunluk, tanığı yalan 
beyana zorlama anlamını taşıyacaktır. Oysa tanıklık gerçeğin öğrenilmesi için bir araçtır. Bu-
nun en iyi şekilde elde edilmesi, samimi, doğru tanıklıkla gerçeğe ulaşılması gerekmektedir. 
Bunun için tanığa yemin verdirilir; tarafsızlığını sağlamaya çalışılır. Tarafsız olmayacağını bile 
bile kişiyi tanıklığa mecbur tutmak bu gerçeklerle bağdaşmayacağı için bu madde ile aşağıda 
belirtilen kimselere tanıklıktan çekinme olanağı tanınmıştır” denilmektedir. NOYAN, s. 197-
198.Bu gerekçelerin iletişimin denetlenmesi bakımından geçerli olmadığı açıktır.  
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görülmektedir. Görüşümüze göre, ancak vücut bütünlüğü ve yaşam hakkı ile sa-

vunma hakkı iletişimin denetiminden muaf olmayı haklı kılabilir. Savunma hakkı 

ve yaşam hakkına ilişkin olarak tanınacak muafiyet çevresi de sınırlı bir şekilde 

belirlenmelidir. 

CMK’nın 48. maddesinde, tanığın kendisini veya CMK’nın 45. maddesinin 1. 

fıkrasında gösterilen kişileri ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan so-

rulara cevap vermekten çekinme hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. CMK’nın 

135/2 maddesinde herhangi bir ayırım yapılmadan şüpheli veya sanıkla tanıklık-

tan çekinme hakkına sahip olanlar arasındaki iletişim bakımından iletişimin kay-

dedilmesi yasağı kabul edildiğinden, CMK’nın 48. maddesine göre tanıklıktan 

çekinme hakkına sahip olanlar bakımından da denetim yasağının mevcut olduğu 

düşünülebilir. Ancak, bu maddede sayılanlar bakımından iletişimin denetimi ya-

sağı bulunmadığını kabul etmek gerekir; aksi takdirde kendi aleyhine bir beyanda 

bulunan şüpheli veya sanığın iletişimi bakımından da bir yasağın kabul edilmesi 

gerekir ki bu da kanun koyucunun amacına aykırı olur.491  

bbb. Meslek Sırrı Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme Hakkına Sahip Olan Kişiler  

Meslek sırrı nedeniyle tanıklıktan çekinme hakkının düzenlendiği CMK’nın 

46/1-b maddesine göre, hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yar-

dımcıları ile diğer bütün tıp meslek veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları do-

layısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler; malî işlerde 

görevlendirilmiş müşavirler ve noterler bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdikleri 

kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler bakımından tanıklıktan çekinme hakkına 

sahiptirler.  

46/1-a maddesinde ise avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sı-

fatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler 

bakımından tanıklıktan çekinme hakkına sahip oldukları belirtilmektedir. 

CMK’nın 135/2 maddesinde herhangi bir ayırım yapılmadan tanıklıktan çekinme 

hakkına sahip olanların şüpheli veya sanıkla iletişiminin denetlenemeyeceği belir-

                                                                          
491 Bkz. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 700.  
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tildiğinden, şüpheli veya sanığın bu meslek mensupları ile iletişimi denetleneme-

yecektir. 

CMK’nın 135/2 maddesine göre, şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinme 

hakkına sahip kişilerle arasındaki iletişimi kaydedilemeyecek, kayda alma gerçek-

leştikten sonra bu durumun anlaşılması halinde yapılan kayıtlar derhal yok edile-

cektir. CMK’nın 46/1-a maddesine göre avukatlar veya stajyerleri veya yardımcı-

larının bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrenmiş 

oldukları bilgilerle ilgili olarak tanıklıktan çekinme hakkı bulunduğundan, 

CMK’nın 135/2. maddesindeki iletişimin denetimine ilişkin yasak, müdafileri de 

kapsamaktadır. Çünkü ancak avukatlar müdafi sıfatını alabilir. CMK’nın 136. 

maddesinde müdafiler bakımından ayrıca bir denetim yasağı kabul edilmiştir.492  

 5271 sayılı CMK’nın 46/1-a maddesinde savunma hakkı bakımından kabul edi-

len tanıklıktan çekinme hakkının kapsamının yürürlükten kaldırılan 1412 sayılı 

CMUK’una göre oldukça geniş tutulduğunu belirtmek gerekir. Dolayısıyla, iletişimin 

denetimi yasağının kapsamı da genişlemiştir. Gerçekten, 1412 sayılı CMUK’un 48. 

maddesinde yalnızca müdafilerin bu sıfatları sebebiyle öğrenmiş oldukları bilgiler 

bakımından tanıklıktan çekinme hakkı kabul edilmiş iken; 5271 sayılı CMK’nın 

46/1-a maddesinde avukatlar, stajyerleri veya yardımcılarının bu sıfatları dolayısıyla 

veya yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrenmiş oldukları bilgiler bakımından 

tanıklıktan çekinme hakkı kabul edilmiştir. Görüldüğü üzere, 1412 sayılı 

CMUK’unda yalnızca “müdafi”ye tanıklıktan çekinme hakkı tanındığı halde, 5271 

sayılı CMK’da “avukat”lara çekinme hakkı verilmiştir. Bilindiği üzere, şüpheli veya 

sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukata müdafi denir. (CMK 2/c 

md) Dolayısıyla, 1412 sayılı CMUK’un 48. maddesine göre ceza muhakemesinde 

şüpheli veya sanığın savunmasını yapan avukat tanıklıktan çekinme hakkına sahip 

olduğu halde, 5271 sayılı CMK’nın 46. maddesine göre, hukuk mahkemelerinde veya 

idare mahkemelerinde vekillik görevini üstlenen herhangi bir avukat da tanıklıktan 

çekinme hakkına sahiptir ve dolayısıyla şüpheli veya sanıkla iletişimi bakımından 

denetim yasağı mevcuttur. Kaldı ki yalnızca avukatlar değil, stajyerleri ve yardımcıla-

                                                                          
492 Aşağıda her iki yasağın kapsamı ve ilişkisi irdeleneceğinden CMK’nın 135/2 maddesindeki 

yasak ile CMK’nın 136. maddesindeki yasağın kapsamı ve ilişkisi hususunda burada fazla bir 
açıklama yapılmayacaktır. 
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rı bakımından tanıklıktan çekinme hakkı kabul edildiğinden şüpheli veya sanığın bu 

kişilerle iletişimi de denetlenemeyecektir.  

Karşılaştırmalı hukukta da493 genellikle gazeteciler bakımından mesleki sırrın 

kabul edilmediği gerekçesiyle, CMK’da gazeteciler bakımından tanıklıktan çe-

kinme hakkı kabul edilmemiş ise de;494 5187 sayılı Basın Kanununun 12. madde-

sinde, “süreli yayın sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibi, bilgi ve belge dahil her 

türlü haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz” 

denilmektedir.495 Böylece, süreli yayın sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibine, 

haber kaynaklarını açıklamaktan ve bu konuda tanıklık yapmaktan çekinme hakkı 

tanınmıştır.496 Bu hakkın anayasal temeli, “basın hürriyeti” kenar başlıklı, Anaya-

samızın 28. maddesindeki hükümdür.497 

Dikkat edilirse, CMK’nın 135/2. maddesinde, tanıklıktan çekinme bakımın-

dan yalnızca CMK’nın 45 ve devamı maddelerine yollamada bulunulmamıştır. O 

nedenle, 5187 sayılı Basın Kanununun 12. maddesinde, bu maddede sayılan basın 

mensuplarının her türlü haber kaynağı bakımından tanıklıktan çekinme hakkı ol-

duğu belirtildiğinden bu basın mensuplarının haber kaynaklarıyla iletişiminin de 

kaydedilemeyeceğini kabul etmek gerekir.  

Haber kaynağı suçun faili de olabilir. Örneğin, adam öldüren bir kişi, basın 

mensubunu telefonla arayarak bir adam öldürdüğünü beyan edebilir. Tersi de 

sözkonusu olabilir. Yani, basın mensubunun araması üzerine fail adam öldürdü-

ğünü söyleyebilir. Kanımızca, basın mensubunun telefonlarının dinlenmesi 

                                                                          
493 Karşılaştırmalı hukukta basın mensuplarının iletişiminin denetimiyle ilgili olarak bkz. The Law 

Reform Commission of Hong Kong, no. 9.7 vd. 
494 CMK’nın 46. maddesinin gerekçesi için bkz. NOYAN, s. 199. 
495 Maddenin gerekçesi şu şekildedir: “Maddede 5680 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer 

alan haber kaynağını açıklamama hakkı, haber kaynaklarının gizliliğinin basın özgürlüğü yö-
nünden taşıdığı önem göz önüne alınarak uygulamada doğabilecek tereddütleri gidermek 
amacıyla sadece eser sahibiyle sınırlı olarak değil, yayın sahibini, sorumlu müdürü ve yardım-
cısını da kapsayacak şekilde ve ayrı bir madde halinde düzenlenmiştir. Ayrıca bu kişilere ha-
ber kaynağıyla ilgili olarak tanıklıktan çekilme hakkı tanınmıştır.”  ÇETİN, Erol, Basın Hukuku, 
Hukuk-Ceza, Açıklamalı İçtihatlı, Ankara 2007, s.53. 

496 Basın mensuplarının tanıklıktan çekinme hakkının amacı ve kapsamı bakımından bkz. ER-
MAN, Sahir/ ÖZEK, Çetin, Açıklamalı Basın Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul 2000, s.135 vd; 
FEZYİOĞLU, Tanıklık,  s. 224 vd; DONAY, Süheyl, Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, İstan-
bul 1978, s. 198 vd.  

497 FEZYİOĞLU, Tanıklık, s. 226. 
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ve/veya kaydedilmesi mümkün olmamalıdır. Ancak, şüpheli veya sanığın iletişi-

min denetimi sonucu bir basın mensubu ile yaptığı iletişim bakımından bir yasa-

ğın bulunmaması gerektiğini düşünmekteyiz.  

 Basın mensuplarının haber yapmak için başkalarının iletişimini dinlemeleri, 

kaydetmeleri, izlemeleri veya tespit etmesi ise ayrı bir konudur. Basın mensupla-

rının mesleklerini icra ederken başkasının iletişimini dinleme ve/veya kaydetme, 

izleme veyahut tespit etmeleri basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Bu 

tür eylemlerin suç teşkil edeceğini belirtmek gerekir. (TCK 132-137 md) 

bb. Yasağın Kapsamı 

CMK’nın 135/2 maddesinde “şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek 

kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz” denilerek, şüpheli veya sanığın ta-

nıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle yaptığı iletişimin kayda alınması yasak-

lanmıştır. 135/2. maddesinin son cümlesine göre de, kayda alma gerçekleştikten 

sonra bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl yok edilecektir.  

Acaba CMK’nın 135/2 maddesinde neden yalnızca kayda alma yasaklanmış-

tır? Yalnızca kayda alma yasaklandığına göre şüpheli veya sanığın tanıklıktan 

çekinme hakkı bulunan kişilerle yapmış olduğu iletişim dinlenebilecek midir ve 

bu dinlemeden elde edilen deliller değerlendirilebilecek midir? Maddenin ifade 

biçiminden yola çıkılarak, doktrinde, yalnızca şüpheli veya sanığın tanıklıktan 

çekinme hakkı olan kişilerle yapmış olduğu iletişimin kayda alınmasının yasak-

landığı, iletişimin dinlenmesi bakımından bir yasağın sözkonusu olmadığı savu-

nulmaktadır. Kunter/Yenisey/Nuhoğlu’na göre, kanun koyucunun maksadı bu 

yönde olmamakla beraber maddenin ifade biçimine göre denetimi yapan kolluk 

görevlisi şüpheli veya sanıkla tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişiler arasındaki 

iletişimi kaydedemezse de bu iletişimi dinleyebilir ve duyduklarıyla ilgili olarak 

duruşmada tanık olarak dinlenebilir.498 Başlangıçta şüpheli veya sanığın kimle 

görüştüğü belirlenemeyeceği düşüncesiyle dinlemeye olanak tanındığına işaret 

eden Ünver/Hakeri,499 şüpheli veya sanığın, tanıklıktan çekinme hakkına sahip 

                                                                          
498 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 700. 
499 Yazarlara göre, bu hüküm Adalet Bakanlığında oluşturulan Bakanlık Komisyonunda hazırlanır-

ken, iletişimin dinlenememesi de önerilmiştir. Ancak, iletişim dinlenmeden, şüpheli veya sanı-
ğın tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle iletişim kurduğu belirlenemeyeceğinden, sadece 
iletişimin kayda alınamayacağı hususu hükme bağlanmıştır. ÜNVER/HAKERİ, s. 174-175.  
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kişilerle yapmış olduğu iletişimin dinlenmesine de olanak tanınmaması gerektiğini 

savunmaktadırlar. Yazarlar, tedbirin kötüye kullanılmasının önlenmesi bakımın-

dan dinlemeyi yapan kimselerin bu durumu fark ettiklerinde dinlemeye son ver-

meleri gerektiği şeklinde bir düzenleme yapılmasının daha isabetli olduğunu be-

lirtmektedirler. Yazarlara göre, bu gibi durumlarda elde edilen deliller hukuka 

aykırı olacağından yargılamada delil olarak kullanılması mümkün değildir.500   

Şen ise, tanıklıktan çekinme hakkına sahip olanların şüpheli veya sanıkla yap-

tıkları iletişimin kayda alınmasının mümkün olmadığı gibi dinlenmesinin de doğ-

ru olmadığı görüşündedir. Dinlemenin kabul edilmesi halinde, canlı dinleme ya-

pan kolluk görevlisinin tanık sıfatıyla dinlenmesine kapı açılmak suretiyle 

CMK’nın 135/2. maddesi hükümlerinin bertaraf edileceğine işaret eden yazara 

göre, şüpheli veya sanıkla tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişinin iletişiminin 

dinlenmesi sonucunda, tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişinin tedbire konu 

suça iştirak ettiği anlaşılsa bile bu dinleme hukuka aykırı olup, dinlemeyi yapan 

kolluk görevlisinin tanıklığına başvurulması da mümkün değildir.501   

Bu konuda sağlıklı bir sonuca ulaşmak açısından, şüpheli veya sanıkla tanık-

lıktan çekinme hakkı olan kişiler arasındaki iletişimin neden korunduğunun belir-

lenmesi lazımdır. Belirtelim ki maddenin gerekçesinde bu yönde bir hüküm yer 

almamaktadır. Ancak, tanıklıktan çekinme hakkına ilişkin maddelerin gerekçele-

rine bakıldığında; aile içi uyumun bozulmaması, kişileri gerçeği söylemekle ya-

kınları arasında bir tercihe zorlamamak bakımından şüpheli veya sanığın belli 

derecedeki yakınlarına tanıklıktan çekinme hakkının tanındığı; ayrıca şüpheli veya 

sanığın yakınlarının beyanlarının gerçeği yansıtmama ihtimalinin de göz önünde 

bulundurulduğu anlaşılmaktadır.502  

 Yine, kişilerin vücut bütünlüğüne, yaşama hakkı ile savunma hakkından ya-

rarlanmalarına verilen önem nedeniyle CMK’nın 46. maddesinde avukatlar, staj-

yerleri, avukat yardımcıları ve hekimlerle bazı tıp mesleği mensuplarına şüpheli 

                                                                          
500 ÜNVER/HAKERİ, s. 175. Benzer görüşler için bkz. ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.101. 
501 ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 120. 
502 FEYZİOĞLU, Tanıklık,s. 197.  CMK 45. md gerekçesi için bkz. NOYAN, s.197-198.  
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veya sanıkla ilgili tanıklıktan çekinme hakkı tanınmıştır.503 Keza, bu düşüncelerin 

bir sonucu olarak şüpheli veya sanıkla tanıklıktan çekinme hakkı olan kişiler ara-

sındaki iletişimin denetimi bakımından sınırlayıcı özel bir hüküm sevkedilmiştir. 

Esasında iletişimin dinlenmesi de kaydedilmesi kadar bu hak ve menfaatlere zarar 

verir. Çünkü her iki halde de iletişimin içeriğinin ele geçirilmesi söz konusudur. 

Ancak, şüpheli veya sanığın önceden kiminle konuşacağını bilmek imkânı bulun-

madığı gibi, yapılan konuşmalar dinlenmeden şüpheli veya sanığın iletişimde bu-

lunduğu kişinin tanıklıktan çekinme hakkına sahip bir kişi olup olmadığının belir-

lenmesi mümkün değildir. İşte bu nedenle, CMK’nın 135/2 maddesinde şüpheli 

veya sanıkla tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişiler arasındaki iletişimin kayda 

alınamayacağı belirtilmiş, dinlemeyi yasaklayıcı bir hüküm maddede yer alma-

mıştır.504 Esasında denetimi yapan görevlinin şüpheli veya sanığın tanıklıktan çe-

kinme hakkına sahip bir kişiyle görüştüğünü tespit ettiğinde görüşmeye son ver-

mesi gerektiği şeklinde bir hükmün yasada yer alması yararlı olurdu.505  

Maddede açıkça dinleme bakımından yasaklayıcı bir ifadenin yer almamasın-

dan denetimi yapan görevlinin, şüpheli veya sanıkla iletişimde bulunan kişinin 

tanıklıktan çekinme hakkına sahip bir kişi olduğunu anlaması halinde de dinleme-

ye devam edebileceği sonucu çıkarılamaz. Böyle bir yorum, maddenin kabul edi-

liş amacına aykırı olur. Şüpheli veya sanığın iletişim kurduğu kişilerin tanıklıktan 

çekinme hakkı olan kişiler olduğunun kayıt esnasında da fark edilmeyebileceği 

                                                                          
503 Maddenin gerekçesine göre, “tanıklıktan çekinme, hizmet sunulan kişilere güven verdikleri 

takdirde hizmet verebilecek meslek grupları bakımından kabul edilmiştir. …Bu hususta göz 
önünde tutulan ölçüt, “güven ilişkisi”dir; “orantılılık” ilkesi gereğince maddî gerçeğin ortaya çı-
karılması hedefi ile güven ilişkisinin korunmasından doğan yarar tartılmış ve maddede kabul 
edilen hâllerde güven ilişkisinin daha ağır bastığı kabul edilmiştir.” CMK’nın 46. maddesinin 
gerekçesi için bkz. NOYAN, s. 199-200. 

504 Tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişiler bakımından kayıt yasağı getirilip, dinleme bakımından bir 
sınırlama getirilmemesini eleştiren Özbek/Doğan’a göre, bu düzenlemenin nedeni şüpheli veya sanı-
ğın  iletişiminin tespiti halinde otomatik olarak bu kişilerle yapılan iletişimin de tespit edilecek olması ve 
bunu önlemenin mümkün olmamasıdır. ÖZBEK/DOĞAN, CMK İzmir Şerhi, s. 569. 

505 Aynı yönde bkz. ÜNVER/HAKERİ, s. 175. Tanıklıktan çekinme hakkı bulunan kişilerin iletişi-
minin dinlenmemesi gerektiği görüşünde olan Ünver/Hakeri, tanıklıktan çekinme hakkına sahip 
bulunanların tespiti için öncelikle dinleme yapılması gerektiği düşüncesiyle dinlemeye imkân 
tanındığını; ancak denetimi yapan görevlinin tanıklıktan çekinme hakkına sahip bir kişiyle ör-
neğin eşiyle görüşme yaptığını fark etmeleri halinde dinlemeye son vermeleri gerektiği şeklin-
de bir düzenleme yapılmasının uygun olacağını belirtmektedirler. (ÜNVER/HAKERİ, s. 175) 
Şüpheli veya sanığın  tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişiler ile iletişim kurduğunun anlaşıl-
ması halinde artık dinleme yasağının sözkonusu olması gerektiğini savunan Yokuş Sevük, 
mevcut düzenlemenin buna imkân vermediği, bu nedenle kanunda açıkça dinlemenin yasak 
olduğuna dair bir değişiklik yapılması gerektiği görüşündedir. YOKUŞ SEVÜK, İletişimin De-
netlenmesi,s.121. 
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düşünülerek iletişimin kaydedilmesinden sonra bu durumun anlaşılması halinde 

yapılan kayıtların derhal yok edileceği belirtilmiştir. (CMK 135/2. md son cümle) 

Her ne kadar maddede bu yönde bir açıklık mevcut değilse de, düzenlemenin 

amacından yola çıkılarak kaydetme bakımından kanunda yer alan bu hüküm ileti-

şimin dinlenmesi bakımından uygulanmalı, denetimi yapan görevli şüpheli veya 

sanığın tanıklıktan çekinme hakkına sahip bir kişi ile örneğin eşiyle konuştuğunu 

anladığında dinlemeye son vermelidir. Bu aşamaya kadar, yani görevlinin, şüpheli 

veya sanığın iletişimde bulunduğu kişinin tanıktan çekinme hakkına sahip bir kişi 

olduğunu öğrenene kadar dinleme suretiyle elde ettiği deliller hukuka aykırı oldu-

ğundan, bu delillerin soruşturma ve kovuşturmada delil olarak kullanılması müm-

kün değildir.506 Aynı şekilde, dinlemeyi yapan görevlinin mahkemede duydukları 

ile ilgili olarak tanık sıfatıyla dinlenemeyeceği ve bu suretle elde edilen delillerin 

hukuka aykırı olduğu ve Anayasanın 38/6, CMK’nın 217/2 maddesine göre yargı-

lamada kullanılmasının mümkün olmadığı görüşündeyiz.507 Tanıklıktan çekinme 

hakkına sahip kişilerin şüpheli veya sanıkla yapmış oldukları iletişimin dinlenme-

si ve kaydedilmesi sonucu başka delillere ulaşıldığında bu delillerin akıbetinin ne 

olacağı ise ayrı bir tartışma konusudur.508  

Tanıklıktan çekinme hakkına sahip olanların şüpheli veya sanıkla birlikte suç 

işlemeleri veyahut şüpheli veya sanığın işlediği suça iştirak etmeleri halinde de 

iletişimlerinin denetlenmesi mümkündür. Acaba, tanıklıktan çekinme hakkına 

sahip kişilerle ilgili olarak iletişimin tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 

ve mobil telefonun yerini tespiti bakımından da bir yasak sözkonusu mudur? 

Doktrinde bu konu üzerinde yeterince durulduğunu söylemek mümkün değildir. 

Bu konuda görüş belirten yazarlardan biri olan Şen, CMK’nın 135/2. maddesi ile 

                                                                          
506 Kolluk kuvvetlerinin bu delillere resmi olarak dayanmasalar da, bu delillere kayıtsız kalmaya-

caklarını, dinleme suretiyle işlendiğini öğrendikleri suçlara ilişkin araştırma yaparak varlığını 
öğrenmiş oldukları delilleri şu veya bu şekilde elde etme yönünde çaba içinde olacaklarını dü-
şünmekteyiz.  

507 Delillerin değerlendirilmesi bakımından aynı görüş için bkz. ÜNVER/HAKERİ, s. 175. Mevcut 
düzenleme uyarınca dinleme suretiyle elde edilen bilgilerin kötüye kullanılması tehlikesi oldu-
ğuna işaret eden yazarlara göre, dinleme suretiyle elde edilen deliller hukuka aykırı olacak ve 
yargılamada delil olarak kullanılamayacaktır. ÜNVER/HAKERİ, s. 175. 

508   Bu konu tezimizin dördüncü bölümünde “hukuka aykırı delillerin uzak etkisi” başlığı altında 
incelenmiş olup, geniş bilgi için bkz. 4.Bl.,IV, D ve 4.Bl., IV, B. 
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getirilen yasağın iletişimin kaydedilmesi ile sınırlı olduğunu kabul etmekle bera-

ber bu düzenlemeyi eleştirmektedir.509  Madde ile iletişimin kaydedilmesi, dinlen-

mesi, tespiti ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirleri bakımından da bir 

yasağın kabul edildiği görüşleri ileri sürülmüştür.510   

Öncelikle belirtelim ki, CMK’nın 135. maddesinin gerekçesinde bu soruna ışık 

tutacak bir açıklamanın bulunmaması, ayrıca 136. maddede CMK’nın 135/2 mad-

desiyle pek uyumlu olmayan bir düzenleme yapılması bu konuda yorum yapmayı 

ve sağlıklı bir sonuca ulaşmayı güçleştirmektedir. CMK’nın 135/2. maddesinin laf-

zına bakıldığında, iletişimin tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve mobil 

telefonun yerinin tespiti bakımından bir yasağın kabul edilmediği sonucu çıkmakta-

dır. Hatta hazırlık çalışmalarında iletişimin dinlenmesi bakımından da bir yasağın 

kabul edilmesi gerektiği önerildiği halde, dinlenmeden, şüpheli veya sanığın ileti-

şimde bulunduğu kişilerin tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişiler olup olmadığı-

nın anlaşılamayacağı gerekçesiyle bu öneri kabul görmediğine göre,511 diğer dene-

tim şekilleri bakımından konunun incelendiği ve maddede sayılmayan denetim şe-

killeri bakımından bir yasağın kabul edilmek istenmediği, bu görüşe destek olarak 

ileri sürülebilir. Ancak, CMK’nın 135/2 maddesindeki hüküm, CMK’nın 136. mad-

desindeki hükümle birlikte değerlendirildiğinde bazı sorunlar ortaya çıkacaktır. Zira  

CMK’nın 136. maddesinde, “şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla müdafiin 

bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında, 135 inci 

madde hükmü uygulanamaz” denilmektedir. CMK’nın 136. maddesinde sayılan 

yerlerdeki telekomünikasyon araçları hakkında CMK’nın 135. maddesi hükümleri 

uygulanamayacağına göre, şüpheli veya sanığa yüklenen suçla ilgili olarak iletişi-

min dinlenmesi ve/veya kaydedilmesi ile beraber iletişimin tespiti tedbirine de baş-

vurulamayacağı sonucuna ulaşılır. Ancak, CMK’nın 136. maddesinde mobil ileti-

şim araçlarına, örneğin mobil telefonlarla yapılan iletişime ilişkin bir yasak öngö-

rülmediğinden, şüpheli veya sanığın müdafii ile mobil telefonla yaptığı iletişim ba-

kımından bir yasağın bulunmadığı sonucuna varılır. Müdafi de ancak bir avukat 

olabileceğine göre, (CMK 2/1-c md) ortaya garip bir durum çıkmış olacaktır.  

                                                                          
509 ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 120. 
510 TAŞKIN, s. 155. 
511 Bu konuda bkz. ÜNVER/HAKERİ, s. 174-175. 
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İletişimin dinlenmesi bakımından aşağıda açıklama yapıldığından burada ko-

nuyu diğer denetim şekilleri açısından ele almaya çalışağız.512 Eğer, aynı zamanda 

şüpheli veya sanığın iletişimi dinlenmiyor ve/veya kaydedilmiyorsa, şüpheli veya 

sanığın iletişimde bulunduğu kişinin tanıklıktan çekinme hakkına sahip bir kişi 

olup olmadığını belirlemek çok güçtür. İletişimin tespiti tedbiri kararına dayalı 

olarak şüpheli veya sanığın kullanmış olduğu telefona ilişkin tespit kayıtları isten-

diğinde, kararda belirtilen tarih aralığında sözkonusu telefonu arayan veya bu tele-

fonla aranan telefonlar ile arama tarih ve süreleri yer alır. Bu telefon numaraları-

nın tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilere ait olup olmadığı bu aşamada bili-

nemez. Soruşturma kapsamında gerek görülmesi halinde, ancak şüpheli veya sa-

nığın iletişimde bulunduğu kişilerin tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişiler olup 

olmadığı belirlenebilir. İletişimin tespiti talep edildiğinde, kurulan iletişim bağlan-

tılarının tarih itibariyle sıralı bir dökümü yapılarak ilgili makamlara sunulduğun-

dan, bu aşamada ancak bu liste üzerinden tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişi-

lerle yapılan iletişime ilişkin kaydın üzerinin okunamayacak şekilde karalanması 

sözkonusu olabilir ki, bunun ne bir gereği ne de yararı vardır. 

Gerçekten, tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle yapılan iletişimin de-

netimi bakımından bazı koruyucu hükümlerin kabul edilmesinin nedeni, kişinin, 

tanıklıktan çekinme hakkına sahip yakınları, örneğin; eşi, çocukları, nişanlısı ve 

kanunda sayılan diğer yakınları ile yapacağı iletişimin, diğer kişilerle yapacağı 

iletişimden farklı olarak daha çok kişinin aile hayatına, duygusal veya cinsel haya-

tına, kısaca özel hayatının gizli alanına ilişkin olabileceği düşüncesine dayanmak-

tadır. Doktorlar ve müdafiler için koruyucu hükümlerin kabul nedeni, kişilerin 

yaşam hakkı ve savunma hakkından yararlanması şeklindeki sosyal bir menfaate 

dayanmaktadır. Kişilerin, tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle ve özellikle 

kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme hakkına sahip yakınlarıyla iletişimde bu-

lunması kadar doğal bir şey olamaz. Bunun tespiti de, diğer kişilerle yaptığı ileti-

şimin tespitinden daha çok özel hayatın gizliliğini ihlal etmez. O nedenle, şüpheli 

                                                                          
512 Şüpheli veya sanığın müdafisi ile mobil telefonlarla yaptığı iletişimin dinlenmesinin mümkün 

olup olmadığı hususunda aşağıda (2.Bl., II, C, 3, c) açıklama yapıldığından burada ayrıca bu 
konu üzerinde durulmayacaktır. 



 

211

veya sanığın tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle yaptığı iletişimin tespiti 

bakımından bir yasağın kabul edilmesinin haklı bir gerekçesinin bulunmadığı gö-

rüşündeyiz. Muhtemeldir ki, CMK’nın 135/2. maddesinde bu nedenle iletişimin 

tespiti bakımından bir yasak öngörülmemiştir. 

Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine gelince, bu tedbirde amaç, şüpheli ve-

ya sanığın kimle görüştüğünün tespiti olmayıp, belli bir zaman diliminde ve belli 

bir yerde bulunan baz istasyonu aracılığıyla hangi mobil telefonların görüşme 

yaptığının tespit edilerek bundan anlamlandırılan bazı sonuçlar çıkarmaktır. Şüp-

heli veya sanığın tanıklıktan çekinme hakkı bulunan kişilerle yaptığı iletişime 

ilişkin sinyal bilgilerinin tespit edilemeyeceği veya değerlendirilemeyeceği şek-

linde bir düzenleme yapılması anlamsız olur. CMK’nın 135/2. maddesinde bu 

nedenle sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi bakımından bir yasak öngörülmemiş 

olabilir.513 

Mobil telefonun yerinin tespiti, diğer denetim şekillerinden ayrı ve farklı bir 

şekilde düzenlenmiştir. Maddenin ilk halinde, şüpheli veya sanığın yakalanması 

amacıyla “kullanmakta olduğu” mobil telefonun yerinin tespit edileceği belirtil-

mekte iken, 5353 sayılı yasayla yapılan değişiklikle maddede yer alan “kullan-

makta olduğu” ibaresi çıkarılarak yerine, “kullanılan” sözcüğü eklenmiştir. Böy-

lece, yalnız şüpheli veya sanığın değil, herhangi bir sınırlama yapılmadan ona 

ulaşmayı sağlayacak diğer kişilere ait mobil telefonların da izlenmesi amaçlan-

mıştır.  

Burada üzerinde durulması gereken bir husus, şüpheli veya sanığın yakalanması 

amacıyla tanıklıktan çekinme hakkına sahip bulunanların mobil telefonlarının yerinin 

tespit edilip edilemeyeceğidir. CMK’nın 135/4. maddesinde mobil telefonun yerinin 

tespiti hususunda bir sınırlama getirilmediği gibi, CMK’nın 135/2 maddesindeki yasak 

da şüpheli veya sanık ile tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişiler arasındaki iletişime 

ilişkindir. Gerçekten, CMK’nın 135/2. maddesinde, iletişimin içeriğinin ele geçirilme-

sinin sözkonusu olmadığı iletişimin tespiti, mobil telefonun yerinin tespiti ve sinyal 

bilgilerinin değerlendirilmesi bakımından tanıklıktan çekinme hakkı olanlar için bir 

yasak öngörülmemiştir. Oysa mobil telefonun yerinin tespitinde şüpheli veya sanıkla 

                                                                          
513 Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirinin uygulanma yeteneği hakkında bkz. 1.Bl., V, E. 
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yapılan iletişimin denetimi sözkonusu değildir. O nedenle, maddenin ifade biçimine 

göre, şüpheli veya sanığın yakalanması amacıyla tanıklıktan çekinme hakkına sahip 

kişilerin mobil telefonlarının izlenmesi ve yerinin tespit edilmesi mümkün görünmek-

tedir. CMK’nın 136. maddesi hükümleri uyarınca şüpheli veya sanığın müdafiinin 

mobil telefonunun yerinin tespit edilemeyeceği düşünülebilir ise de 136. maddede; 

“şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla müdafiin bürosu, konutu ve yerleşim 

yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında, 135 inci madde hükmü uygulanamaz” 

denilmekte ve mobil telefondan söz edilmemektedir. Bununla birlikte, şüpheli veya 

sanıkla müdafii arasındaki iletişimin denetimine ilişkin getirilen denetim yasağının 

amacından yola çıkıldığında, şüpheli veya sanığın yakalanması amacıyla da olsa mü-

dafiinin mobil telefonunun yerinin tespit edilmesinin uygun olmayacağı sonucuna 

ulaşılır. Çünkü şüpheli veya sanık ile müdafiinin iletişiminin denetimine ilişkin yasa-

ğın kabul ediliş amacı savunma hakkına verilen önem ve şüpheli veya sanığın savun-

ma hakkından yararlanmasını temine yöneliktir. Müdafiin mobil telefonunun yerinin 

tespitinin mümkün olması, müdafiinin izlenerek kendisine ulaşılacağını düşünen kaçak 

durumundaki şüpheli veya sanığın müdafii ile görüşmemesi ve onun hukuksal yardı-

mından yararlanamaması sonucunu doğurabilir.514 O nedenle, müdafiler bakımından 

bu tedbire başvurulmasının mümkün olmadığını düşünmekteyiz.  

c. Müdafiler Bakımından Sözkonusu Olan Denetim Yasağı (CMK 136 md) 

CMK’nın 136. maddesinde, şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla mü-

dafiin bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında, 

135. madde hükmünün uygulanamayacağı belirtilmektedir. Buna göre, şüpheli 

veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla müdafiin bürosu, konutu ve yerleşim yerin-

deki telekomünikasyon araçları ile yaptığı iletişim denetlenemeyecektir. Böylece, 

CMK’nın 135/2 maddesinde tanıklıktan çekinme hakkına sahip olan avukatların 

iletişiminin denetimi yasaklayan bir düzenleme bulunmasına rağmen, CMK’nın 

136. maddesinde müdafilerin telekomünikasyon yoluyla yaptıkları iletişim bakı-

                                                                          
514 Gerçekten, müdafinin mobil telefonunun izlenebileceğini düşünen şüpheli veya sanık müdafi-

sini adeta bir tuzak olarak görebilir. Mobil telefonu izlendiği halde şüpheli veya sanıkla iletişim-
de bulunan ve onunla görüşen müdafi gerçekten tuzak işlevi görebilir. Müdafinin mobil telefonu 
izlenerek şüpheli veya sanığa ulaşılabilir. Bunun savunma hakkının gereği gibi kullanılmasını 
engelleyeceği açıktır. 
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mından ayrı bir düzenleme yapılmıştır. Savunma hakkına ilişkin meslek sırrı ba-

kımından telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimine ilişkin iki ayrı 

maddede düzenleme yapılmasının isabetli olmadığını belirtmek gerekir. Ancak, 

CMK’nın 135/2. maddesinde bu konuda bir hüküm bulunması CMK’nın 136. 

maddesindeki hükmü anlamsız hale de getirmemektedir.  

d. CMK’nın 135/2 ve  136. Maddelerindeki Denetim Yasağının Karşılaştırmalı Olarak 
İncelenmesi 

CMK’nın 135/2. maddesinde, şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişi-

lerle arasındaki iletişiminin kayda alınamayacağı belirtildiğinden, avukatlar, stajyerle-

ri ve yardımcılarının (CMK 46/2-a md) iletişiminin kaydedilmesi mümkün değildir. 

Görüldüğü üzere, yasak, denetim türlerinden iletişimin kaydedilmesi ile sınırlıdır. 

CMK’nın 136. maddesine göre, ancak müdafiin iletişiminin denetimi mümkün 

olmayacaktır. Müdafi ise, şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını 

yapan avukat için kullanılan bir sıfattır. (CMK 2-c md) Dolayısıyla, CMK’nın 

135/2 maddesinde, ceza muhakemesi dışındaki bir muhakemede vekillik görevini 

üstlenen avukatın şüpheli veya sanıkla yapacağı iletişim koruma altına alınmıştır. 

Oysa CMK’nın 136. maddesine göre, şüpheli veya sanıkla yapmış olduğu iletişimin 

denetlenememesi için avukatın bir ceza uyuşmazlığında şüpheli veya sanığın sa-

vunmasını üstlenmesi lazımdır.515 Böylece, CMK’nın 135/2 maddesinde denetlene-

meyecek olan kişiler daha geniş tutulmuştur. 

CMK’nın 135/2. maddesinde, şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinme hak-

kına sahip kişilerle arasındaki iletişimin kayda alınamayacağı belirtilmiş iken, 

CMK’nın 136. maddesinde şüpheli ve sanığa yüklenen suç dolayısıyla müdafiin 

bürosu, konutu, yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında CMK’nın 

135. maddesi hükümlerinin uygulanamayacağı belirtilmiştir.516 Buna göre, iletişim 

araçları bakımından CMK’nın 135/2. maddesinin, denetim türleri bakımından ise 
                                                                          
515 1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 13. maddesine göre, 3499 sayılı Avukatlık Kanunun 

un yürürlüğe girdiği tarihte dava vekaleti ruhsatnamesine sahip olanların, beş avukat bulunma-
yan yerlerde vekalet icra etmeleri mümkündür. Yürürlükten kaldırılan 1412 sayılı CMUK’un 
137. maddesinde de, “müdafii avukatlık veya dava vekilliği etmeğe kanuni yetkisi olan kimse-
lerden intihap olunabilir” denilmekteydi. Dolayısıyla, 1412 sayılı CMUK’un yürürlükte olduğu 
dönemde dava vekilleri de müdafi olarak atanabilmekteydi. Ancak, 5271 sayılı CMK’nın 2/c 
maddesine göre müdafilik görevini ancak bir avukat üstlenebilir.  

516 Esas itibariyle meslek sırrının korunmasını hedefleyen bu maddenin ifade biçiminin doğru 
olmadığını belirtmek gerekir. Zira, savunma hakkının gereği gibi yerine getirilebilmesi için, ileti-
şimi denetlenemeyecek kişilerle ilgili düzenleme yapılması yerine, denetlenemeyecek yerler ve 
iletişim araçlarına ilişkin düzenleme yapılmış ve bu da sorunlara neden olmuştur.  
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136. maddesinin daha geniş bir koruma sağladığı görülmektedir. Gerçekten, 

CMK’nın 136. maddesi hükümlerine göre müdafiin bürosu, konutu ve yerleşim 

yerlerindeki telekomünikasyon araçları bakımından, dinleme ve kaydetme ile be-

raber iletişimin tespiti de yapılamayacaktır.517 Buna karşılık, CMK’nın 135/2 

maddesinde denetlenemeyecek iletişim araçları ve bu araçların bulundukları me-

kanlar bakımından bir istisna öngörülmemesine rağmen, denetim türleri bakımın-

dan sınırlı bir koruma sağlanmıştır. Zira CMK’nın 135/2 maddesine göre, şüpheli 

veya sanığın tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle yaptığı iletişimin kayde-

dilmesi yasaklandığı halde dinlenmesi veya tespiti yasaklanmamıştır.  

Dikkat edilirse, CMK’nın 136. maddesinde müdafiin kullanmış olduğu mobil 

telefonlarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmiş değildir. Şüpheli veya sanığın müda-

fii ile yaptığı iletişimin denetimi bakımından getirilen yasağın gerekçesi, savunma 

hakkının gereği gibi yerine getirilmesi olduğuna, mobil telefonlar da günümüzde 

iletişimde yaygın bir şekilde kullanıldığına göre, mobil telefonların yasağın kapsamı 

dışında tutulmasına bir anlam vermek mümkün değildir. Maddenin gerekçesinden 

ve hazırlık çalışmalarından müdafilerin mobil telefonları ile yapılan iletişimin ne-

den denetim yasağı dışında tutulduğuna dair bir açıklık bulunmamaktadır. İlk akla 

gelen ihtimal, unutkanlık sonucu olarak CMK’nın 136. maddesinde müdafilerin 

mobil telefonlarına yer verilmediğidir. Belirtelim ki maddenin ifade biçimi bu yo-

ruma pek elverişli değildir. Şüpheli veya sanığa yüklenen suçla ilgili olarak müdafi-

lerin iletişiminin denetlenemeyeceğini düzenlemek isteyen, iradesi bu yönde olan 

kanun koyucu, “şüpheli ve sanığa yüklenen suç dolayısıyla müdafilerin telekomü-

nikasyon araçlarıyla yaptıkları iletişim hakkında CMK’nın 135. maddesi hükmü 

uygulanamaz” şeklinde basit ve açık bir düzenleme yapma yoluna gidebilirdi. An-

cak, bunun yerine müdafiin denetim dışında tutulmak istenen telekomünikasyon 

araçlarının bulunduğu yerlerin tek tek sayılması yoluna gidilmiştir. Dolayısıyla, 

                                                                          
517 CMK’nın 154. maddesinde yer alan; “şüpheli veya sanık, vekâletname aranmaksızın müdafii 

ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin 
müdafii ile yazışmaları denetime tâbi tutulamaz”şeklindeki hükümden, şüpheli veya sanığın 
yalnızca müdafisi ile yaptığı yazışmalarının denetime tabi tutulamayacağı, telekomünikasyon 
yoluyla yaptığı iletişimin denetlenebileceği akla gelebilir. Ancak, bu madde, yakalanan, gözal-
tına alınan veya tutuklanan şüpheli veya sanıkla müdafisinin görüşmesine ilişkin düzenlemeler 
içermekte olup konumuzla ilgili değildir.  
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müdafiin mobil telefonlarının bir unutkanlık sonucu değil, bilinçli bir tercih sonucu 

yasak kapsamı dışında tutulduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere 

maddenin hazırlık çalışmaları ve gerekçesinde bu tercihin gerekçesi konusunda bir 

açıklık bulunmamakla beraber, kanun koyucunun, müdafilerin mobil telefonlarının 

yerinin tespiti ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine imkân tanımak amacıyla bu 

yönde bir düzenlemeye gitmiş olması muhtemeldir.  

5271 sayılı CMK’nın 135 ve devamı maddelerine göre, iletişimin denetlen-

mesinden iletişimin dinlenmesi, kaydedilmesi, tespiti, mobil telefonun yerinin 

tespiti ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi anlaşılmalıdır. Çünkü CMK’nın 

135. maddesinde bu denetim şekillerinin hepsi düzenlenmiştir. CMK’nın 136. 

maddesinde, şüpheli ve sanığa yüklenen suçla ilgili olarak müdafiin bürosu, konu-

tu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları ile yapmış olduğu iletişim 

hakkında 135. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmektedir. Bu dü-

zenlemeye göre müdafiin bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki sabit telefonlarla 

yaptığı iletişim dinlenemeyecek, kaydedilemeyecek ve tespit edilemeyecektir. 

CMK’nın 46. maddesine göre müdafiler tanıklıktan çekinme hakkına sahip oldu-

ğundan CMK’nın 135/2 maddesi uyarınca müdafiin mobil telefonla yapmış oldu-

ğu iletişimin kaydedilmesi de mümkün değildir.518 CMK’nın 135 ve 136. maddele-

ri birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli veya sanığın müdafiinin bürosu, konutu ve 

yerleşim yerindeki sabit telefonlarıyla yapmış olduğu iletişimin dinlenmesi, kay-

dedilmesi ve tespiti mümkün olmayacaktır.519 CMK’nın 135/2 maddesi uyarınca 

                                                                          
518 Yukarıda da açıkladığımız üzere, kanaatimizce, denetimi yapan görevlinin şüpheli veya sanı-

ğın müdafisi ile iletişimde bulunduğunu fark ettiği anda denetime son vermesi gerekir. Şüpheli 
ve sanık ile müdafisinin iletişiminin denetimi sonucu elde edilen deliller de kullanılamaz. 

519 136. maddesinin ifade biçimi, şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla müdafisinin büro-
su, konutu veya yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında tedbir kararı alınama-
yacağı şeklinde anlaşılmaya elverişlidir. Zira, CMK’nın 136. maddesinde, bu maddede sayılan 
yerler ve iletişim araçları bakımından CMK’nın 135. maddesi hükümlerinin uygulanamayacağı 
belirtilmektedir. CMK’nın 135. maddesinde ise, şüpheli veya sanığa ait veya şüpheli veya sa-
nığın kullandığı iletişim araç ve ortamları bakımından uygulanabilecek tedbirler düzenlenmek-
tedir. Acaba CMK’nın 136. maddesinin ifadesinden, bu maddede belirtilen yerlerde bulunan 
iletişim araçları bakımından tedbir kararı verilemeyeceği mi kastedilmiştir. Biz bu kanaatte de-
ğiliz; çünkü koruma tedbirleri esas itibariyle şüpheli vyea sanığa yöneliktir. Suç şüphesi altında 
bulunmayan kişilerin iletişiminin denetimine karar verilemez. Özel bir korumaya tabi müdafiler 
bakımından aksinin kabulü düşünülemez. CMK’nın 136. maddesindeki düzenleme ile şüpheli 
veya sanığın bu maddede sayılan yerlerde bulunan sabit telekomünikasyon araçları ile yaptığı 
iletişimin denetlenemeyeceği belirtilmek istenmiştir. Savunma hakkını korumayı amaçlayan 
maddenin iyi kaleme alındığını söylemek mümkün değildir. Maddenin ifade biçimi başka so-
runlara da neden olacaktır. Şöyle ki, 136. maddede, şüpheli veya sanığa yüklenen suçla ilgili 
olarak müdafiin bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında 135. 
maddenin uygulanamayacağı belirtilmekte; 135. maddenin fıkraları bakımından herhangi bir 
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müdafiin mobil telefonla şüpheli veya sanıkla yapmış olduğu iletişimin kaydedil-

mesi de mümkün değildir. Mobil telefonun yerinin tespiti ve sinyal bilgilerinin 

değerlendirilmesi, ancak mobil telefonlarla ilgili olarak uygulanabilen tedbirlerdir. 

CMK’nın 136. maddesinde mobil telefonlara yer verilmediğinden; CMK’nın 

135/2 maddesinde yalnızca iletişimin kaydedilmesi yasaklandığından, müdafilerin 

mobil telefonlarının yerinin tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve mobil 

telefonla yapmış oldukları iletişimin tespiti mümkün görünmektedir.520 CMK’nın 

136. maddesinde mobil telefonlara yer verilmemesinin nedeni de müdafilerin mo-

bil telefonlarının yerinin tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve mobil 

telefonla yaptıkları iletişimin tespitine imkân tanımak olabilir.521 Belirtelim ki, bu 

şekilde bir düzenleme amaca hizmet etmeyeceği gibi, maddeye bu şekilde bir an-

lam verilmesi savunma hakkına ilişkin meslek sırrını korumayı hedefleyen mad-

denin düzenlenme amacıyla da çelişecektir. 

Şöyle ki; sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi esas itibariyle şüpheli veya sa-

nığın belirlenmesine yöneliktir. İletişimin tespiti ile de suç işleme şüphesi altında-

ki kişilerin kimlerle iletişim kurduğu araştırılır ve bu verilerden yola çıkılarak 

daha ziyade suç ortaklarının belirlenmesine ve suçun aydınlatılmasına çalışılır. 

Şüpheli veya sanığın müdafii ile telekomünikasyon araçlarıyla görüşmesi bekle-

nebilir bir olaydır ve istisnai bazı haller hariç bunun tespit edilmesinin soruşturma 

ve kovuşturmaya yapacağı bir katkı olmaz. Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 

de daha ziyade suç anında ve suç işlenmeden bir süre önce veyahut sonra olay 

yerinde kimlerin bulunduğunu tespite, yani şüpheli ve sanığı belirlemeye yönelik 

bir tedbirdir. Müdafi kendisi suç şüphesi altında ise kendisi hakkında CMK’nın 

                                                                                                                                                                                                          
ayırım yapılmamaktadır. Oysa, CMK’nın 135/2. maddesinde şüpheli veya sanığın tanıklıktan 
çekinme hakkına sahip kişilerle yaptığı iletişimin kayda alınamayacağı, bu durumun anlaşılma-
sı halinde kayıtların derhal imha edileceği belirtilmektedir. Şimdi CMK’nın 136. maddesinde 
herhangi bir ayırım yapılmadan 135. maddesinin uygulanamayacağı belirtildiğine göre, 135/2. 
maddesi hükmünün şüpheli veya sanığın müdafisi arasındaki iletişim bakımından uygulana-
mayacağı; yani, şüpheli veya sanıkla avukatı ve müdafisi arasındaki iletişim bakımından dene-
tim yasağı bulunmadığı söylenebilir mi? Elbette söylenemez; maddenin amacının bu olduğu 
iddia olunamaz. Ne yazık ki bu ve benzeri sorunlar, maddenin özensiz bir şekilde kaleme 
alınmasından kaynaklanmaktadır. 

520  Ancak, CMK’nın 135/3 maddesi hükümleri karşısında sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbi-
rinin uygulanması mümkün görünmemektedir. Bu konuda geniş bilgi için bkz. 1.Bl., V, E.   

521 Nitekim maddenin ifade biçiminden dolayı bu yönde görüşler de ileri sürülmüştür. Bkz. TAŞ-
KIN, s. 155. 
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135/2 ve 136. maddesindeki sınırlamalar sözkonusu olmadan iletişiminin denetimi 

mümkündür. Suç şüphesi altında olmayan-ki CMK’nın 135 ve 136. maddeleri suç 

şüphesi altında olmayan müdafiin şüpheli veya sanıkla iletişimine ilişkin hüküm-

ler içermektedir- müdafiin mobil telefonuna ilişkin sinyal bilgilerinin değerlendi-

rilmesi de yararsız ve anlamsız bir işlem olacaktır.  

Mobil telefonun yerinin tespitine gelince, bu tedbir, şüpheli veya sanığın ya-

kalanmasına yöneliktir. CMK’nın 135/4. maddesinde de, şüpheli veya sanığın 

yakalanabilmesi için mobil telefonun yeri tespit edilebilir, denilmektedir. Müdafi-

in mobil telefonu izlenerek kaçak haldeki şüpheli veya sanığın yakalanması amaç-

lanmış olabilirse de, müdafiin mobil telefonunun yerinin tespiti CMK’nın 135/2 

ve 136. maddelerin amacına aykırı olur; şüpheli veya sanığın savunma hakkından 

yararlanamaması, müdafilerin de savunma görevini gereği gibi yapamaması sonu-

cunu doğurur. Gerçekten, müdafiinin izlenerek kendisine ulaşılabileceğini ve ya-

kalanabileceğini düşünen kaçak haldeki şüpheli veya sanığın müdafiin yardımın-

dan yararlanması güçleşecektir. Kaldı ki, mobil telefonun yerinin tespiti de bir 

koruma tedbiridir. Koruma tedbirleri ise ancak şüpheli veya sanığa yönelik olup, 

suç şüphesi altında bulunmayan üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere göre daha ayrı-

calıklı durumda bulunan şüpheli veya sanığın müdafii hakkında koruma tedbirle-

rinin ve bu arada mobil telefonun yerinin tespiti tedbirinin uygulanmasının huku-

ka aykırı olduğunu kabul etmek gerekir.  

İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 9/1. maddesine göre, iletişimin din-

lenmesi, iletişimin kayda alınması suretiyle yapılır. Buna göre, iletişimin denet-

lenmesine ilişkin kararda yalnızca iletişimin dinlenmesi yer alsa bile, iletişim ka-

yıt da edilmektedir. O nedenle, tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişiler ve mü-

dafilerin şüpheli veya sanıkla yapmış oldukları iletişimin kaydedilmesi yasağının 

fiilen uygulanması mümkün görünmemektedir.522 Kaydetme yasağı, ancak kayıt 

edilen iletişimin, kayıt yasağı kapsamında olduğunun anlaşılması halinde mevcut 

kayıtların silinmesi noktasında etkisini gösterebilir.  

                                                                          
522 İspat konusunda ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçebilmek bakımından dinlemeye karar 

verilen hallerde de iletişimin kayıt edildiği anlaşılmaktadır. Gerçekten, şüpheli veya sanığın ile-
ride tutanağa yansıyan konuşmaları yapmadığını veyahut lehine olabilecek başka sözler söy-
lediğini iddia ederek itiraz etmesi mümkündür. Bu gibi hallerde, kayıt çözüm tutanağının ger-
çeği yansıtıp yansıtmadığının anlaşılması bakımından kayıt edilen konuşmalara başvurulması 
gerekecektir. İşte, bu nedenle dinlemenin de kayda alma suretiyle yapıldığı anlaşılmaktadır.  
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Müdafilerin iletişiminin kaydedilmesi yasağına ilişkin düzenleme başka sorunlara 

da neden olacaktır. Bilindiği üzere, internet ortamında yapılan iletişim de telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan bir iletişimdir. Şüpheli veya sanığın müdafiine internet orta-

mında elektronik posta gönderdiğini düşünelim. Müdafiye internet ortamında gönderi-

len elektronik posta onun bürosu, konutu veya başka bir yerdeki telekomünikasyon 

aracına değil, elektronik posta adresine gönderilmiştir. Müdafi, gönderilen elektronik 

postaya internete bağlı olmak koşuluyla bürosundaki ve evindeki bilgisayardan ulaşa-

bileceği gibi, başka bir yerden, örneğin bir internet cafeden veya bir arkadaşının bilgi-

sayarından da ulaşabilir. Mevcut düzenlemeye göre, bürosu, konutu veya yerleşim 

yerindeki internete bağlı bir bilgisayardan elektronik postaya ulaşması halinde elektro-

nik postanın denetim yasağının sağladığı korumadan yararlanması; ancak bir başka 

yerdeki bilgisayardan bu elektronik postaya ulaşması halinde bundan yararlanamaması 

gibi garip bir sonuca varılabilir. Fakat posta kutusuna hangi yerdeki bilgisayardan gi-

rildiği bir önem taşımaz; önemli olan, müdafiin posta kutusundaki elektronik postanın 

ele geçirilmesidir.523 O nedenle, meslek sırrının etkin bir şekilde korunması ve savun-

ma hakkının gereği gibi kullanılabilmesi için 136. maddede değişiklik yapılarak şüp-

heli veya sanığa yüklenen suçla ilgili olarak müdafiin tüm telekomünikasyon araçla-

rıyla yapmış olduğu iletişimin denetimi yasak kapsamında kabul edilmelidir.  

CMK’nın 136. maddesinde yalnızca müdafiden söz edildiği için avukat staj-

yerleri ve müdafiin yardımcıları bakımından CMK’nın 136. maddesi hükümleri-

nin uygulanması mümkün değildir. Ancak, avukat stajyerleri ve yardımcıları ta-

nıklıktan çekinme hakkına sahip olduklarından bu kişilerin iletişimi de CMK’nın 

135/2 maddesinin sağlamış olduğu korumadan yararlanır. Yukarıda da belirtildiği 

üzere, CMK’nın 136. maddesindeki denetim yasağı şüpheli veya sanığın müdafii 

ile yaptığı iletişime ilişkin olup, müdafiin suç şüphesi altında olması ve hakkında 

soruşturma ve kovuşturma yapılması halinde CMK’nın 136. maddesi hükümleri-

nin uygulanması sözkonusu olamaz.524  

                                                                          
523 Kişinin açmış olduğu elektronik postanın ele geçirilmesi iletişimin denetimi hükümlerine değil, 

CMK’nın 134. maddesinde düzenlenen bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütükle-
rinde arama, kopyalama ve elkoyma hükümlerine tabidir 

524 CMK 136. madde gerekçesi için bkz. NOYAN, s.302. Ayrıca bkz. ÖZTÜRK/ERDEM, s.637; 
ÜNVER/HAKERİ, s. 230-231; ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 122.  
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 Burada üzerinde durulması gereken bir husus da şudur: Acaba denetim yasa-

ğı, hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılan belli bir şüpheli veya sanığın mü-

dafii ile yaptığı iletişim ile mi sınırlıdır; yoksa müdafiinin şüpheli veya sanıkla 

ilgili olarak başka kişilerle yaptığı görüşmeler bakımından da denetim yasağı 

mevcut mudur? Dikkat edilirse, CMK’nın 136. maddesinde denetim yasağı kap-

samındaki iletişimin, şüpheli veya sanıkla müdafii arasındaki iletişim olduğu şek-

linde bir hüküm yer almamakta, “şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla” 

denetim yasağının olduğu belirtilmektedir. O nedenle, denetimi yasak olan ileti-

şimin, yalnızca müdafiin şüpheli veya sanıkla yaptığı iletişim olmadığını düşün-

mekteyiz. Müdafiin telekomünikasyon araçlarıyla şüpheli veya sanıkla yaptığı 

iletişim yasak kapsamında olduğu gibi, müdafiin şüpheli veya sanık dışındaki 

kişilerle yaptığı iletişim sırasında o şüpheli veya sanıkla ilgili elde edilen mesleki 

sırların da yasak kapsamında olduğu görüşündeyiz. Bu bakımından, müdafiin, 

örneğin bir avukat meslektaşı veya hukuk fakültesindeki bir öğretim üyesiyle, 

müdafii olduğu şüpheli veya sanığın hukuksal durumu hakkında telekomünikas-

yon araçlarıyla yaptığı görüşmeler veya hakkında denetim kararı bulunmayan suç 

ortaklarıyla veya diğer üçüncü kişilerle yaptığı görüşmelerin mesleki sır kapsa-

mında ve dolayısıyla yasak kapsamında kabul edilmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Aksi yorum, maddenin düzenlenme amacına aykırı olur. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kopp/İsviçre davasında, avukat ile mü-

vekkilleri arasındaki güven ilişkisinin etkin bir şekilde korunması için avukatın 

bürosundan yapılan tüm görüşmelerin meslek sırrı niteliğinde kabul edilmesi ge-

rektiğine, suç şüphesi altında olmayan avukatın bürosundaki telefonların dinlen-

mesinin AİHS’nin 8. maddesine aykırı olduğuna hükmetmiştir.525 Kaydedilen ile-

tişimin sonradan kullanılıp kullanılmamasının 8. maddenin ihlali bakımından bir 

etkisinin olmadığını belirten AİHM’e göre, denetimi yapan görevlilerin bir avuka-

tın telefonlarını dinleme ve kaydetme, daha sonra bunların mesleki ayrıcalık taşı-

yıp taşımadığına karar verme hakkı bulunmamaktadır.526 

                                                                          
525 AİHM’nin vermiş olduğu Kopp/İsviçre Kararı’nın değerlendirilmesi için bkz. KÜHNE, Hans-

Heiner, “Avukat Telefonlarının Dinlenmesi, AİHM Kararı Değerlendirilmesi”, (Çev: Hakan 
Hakeri),  Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku, Prof.Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, Karşı-
laştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi:3, Ankara 2004, s.100, 106.  

526 KÜHNE, Avukat Telefonlarının Dinlenmesi, s. 100.  
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Müdafi bakımından kabul edilen denetim yasağı, “şüpheli veya sanığa yükle-

nen suç dolayısıyla” olduğundan,(CMK 136 md) eğer müdafinin kendisi suç işle-

me şüphesi altında ise kanunun bu koruyucu hükümlerinden yararlanamayacağını 

belirttik.527 Esasen, burada “müdafiin iletişiminin denetimi”nden söz edilmesi doğ-

ru değildir. Suç işleyen herhangi bir kişi gibi suç işleyen avukatların da iletişimi 

usulüne uygun alınan tedbir kararı uyarınca denetlenebilir.  

 Avukatın, müdafiliğini üstlendiği kişinin işlemiş olduğu suça iştirak etmesi 

halinde, aynı zamanda müdafi sıfatının devam etmesi nedeniyle CMK’nın 136. 

maddesi hükümleri uyarınca iletişiminin denetlenemeyeceği ileri sürülebilir.528 

Ancak, şüpheli veya sanık sıfatı ile müdafilik sıfatı birleşemez. Suç işleme şüphe-

si altındaki bir avukat kendisini ancak şüpheli veya sanık olarak savunabilir. Bir 

suça müşterek fail olarak katılmak veya iştirak etmek şüphesi altında bulunan 

avukatın da, kendisini şüpheli veya sanık olarak savunması, buna karşılık suç or-

tağını ise müdafi sıfatıyla savunması mümkün değildir.529 O nedenle, bir suçta 

müşterek fail olma veya iştirak etme şüphesi altında olan avukatın müdafi sıfatıyla 

iletişimin denetlenmesi yasağından yararlanması olanağı yoktur.530 Dikkat edilirse, 

burada avukatın iletişimi, müdafii bulunduğu kişiye yönelik suç isnadı nedeniyle 

değil, bizzat kendisinin işlediği suç dolayısıyla denetlenmektedir.531 CMK’nın 136. 

                                                                          
527 ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 427; ÜNVER/HAKERİ, s. 199; ÖZTÜRK/ERDEM, 

s.637. 
528 ERDAĞ, Ali İhsan, “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi”, Türkiye Barolar 

Birliği ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygu-
lama Merkezince İstanbul’da  1-2 Kasım 2007 Tarihlerinde Yapılan Türkiye IV. Bilişim Hukuku 
Sempozyumu’na sunulan Tebliğ, s.9.  

529 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 468. 
530 5353 sayılı yasayla değişik 5271 sayılı CMK’nın 151/3. maddesinde, “149 uncu maddeye göre 

seçilen veya 150 nci maddeye göre görevlendirilen ve Türk Ceza Kanununun 220 ve 314 üncü 
maddesinde sayılan suçlar ile terör suçlarından tutuklu ve hükümlü olanların müdafilik veya 
vekillik görevini üstlenen avukat, hakkında bu fıkrada sayılan suçlar nedeniyle kovuşturma 
açılması halinde tutuklu veya hükümlünün müdafilik veya vekilliğini üstlenmekten yasaklanabi-
lir” denilmekte, müdafinin yargılama konusu suça iştiraki bakımından bir yasak getirilmemek-
tedir. Oysa Alman CMK’da muhakeme konusu suça iştirak etmesi de bir yasaklanma nedeni 
olarak kabul edilmiştir. (Alman CMK 138a md. için bkz. İÇEL/YENİSEY, s. 288) Kanunumuzda 
da benzer bir düzenlemenin yapılması yararlı olurdu. Ancak, kanunumuzda bu yönde bir hük-
mün bulunmaması farklı bir sonuca ulaşmayı da gerektirmez. Yukarıda da belirtildiği üzere, 
müdafilik sıfatı ile şüpheli veya sanık sıfatı birleşemeyeceğinden, muhakeme konusu suça 
müşterek fail olarak katılan veya iştirak eden avukatın diğer suç ortağı veya ortaklarının müda-
fisi olarak görev yapması ve dolayısıyla iletişiminin yasal korumadan (CMK 136 md) yararlan-
ması mümkün değildir.  

531 ÜNVER/HAKERİ, s. 199.  
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maddesinde de müdafiin iletişimi bakımından getirilen yasal korumanın “şüpheli 

veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla” olduğuna işaret edilmiştir. İletişimin Denet-

lenmesi Yönetmeliğinin 7/4. maddesinin son cümlesinde; “Ceza Muhakemesi Ka-

nununun 135 inci maddesinde belirtilen yasal şartlar varsa, suç işleme şüphesi 

altındaki tanıklıktan çekinme hakkı olan şahıslar hakkında da hâkim veya gecik-

mesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla bu tedbire 

başvurulabilir” denilerek, suç işleme şüphesi altında bulunan tanıklıktan çekinme 

hakkına sahip kişiler bakımından CMK’nın 135/2 maddesi hükümlerinin uygula-

namayacağı belirtilmiştir. Yönetmeliğin 7/5. maddesinde de buna paralel bir dü-

zenleme yapılarak, “şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla suç şüphelisi 

olmayan müdafiin bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçla-

rı hakkında, Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci madde hükmü uygulanamaz” 

denilmiştir. Yukarıda da belirtildiği üzere, yönetmelikte bu yönde bir hüküm yer 

almasa da şüpheli veya sanığın işlemiş olduğu suça iştirak etme şüphesi altında 

bulunan avukatın aynı muhakemede müdafi sıfatıyla görev yapması mümkün ol-

madığından iletişiminin denetimi mümkündür. Ancak, Danıştay 10. Dairesi, İleti-

şimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan bir 

davanın yargılaması devam ederken verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla yuka-

rıya aktardığımız Yönetmeliğin 7. maddesinin 4. fıkrasının son cümlesi ile aynı 

maddenin 5. fıkrasındaki “suç şüphelisi olmayan” ibaresinin yürütülmesinin dur-

durulmasına hükmetmiştir.532 Yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinden, ka-

nunda herhangi bir istisna öngörülmediğinden, şüpheli veya sanığın işlemiş oldu-

ğu suça iştirak etme şüphesi altında bulunsa dahi, avukatın şüpheli veya sanığın 

müdafiliğini üstlenebileceği ve şüpheli veya sanıkla iletişiminin de CMK’nın 136. 

maddesine göre denetlenemeyeceği sonucu çıkmaktadır.533  

                                                                          
532 Danıştay 10.Daire, 16.10.2007, 2007/2795 E. Aynı yönde bkz. Danıştay 10. Daire, 14.10.2008 

tarih ve 2007/2795 E sayılı yürütmeyi durdurma kararı. 
533 Danıştay 10.Dairesinin 16.10.2007 tarih ve 2007/2795 E sayılı yürütmeyi durdurma kararının 

konuyla ilgili bölümü şu şekildedir: “Dava konusu Yönetmeliğin iptali istenilen 7. maddesinin 4. 
fıkrasının son cümlesinde, “Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinde belirtilen ya-
sal şartlar varsa, suç işleme şüphesi altındaki tanıklıktan çekinme hakkı olan şahıslar hakkında 
da hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla bu 
tedbire başvurulabilir”; aynı maddenin 5. fıkrasında ise,“Şüpheli veya sanığa yüklenen suç do-
layısıyla suç şüphelisi olmayan müdafiin bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki telekomünikas-
yon araçları hakkında, Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci madde hükmü uygulanamaz” 
ifadelerine yer verilmektedir. 
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Avukat, eğer 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 74. maddesi uyarınca meslek-

ten çıkarılmamış ise avukatlık görevini sürdürebilir ve işlediği bir suç dolayısıyla 

telefonlarının dinlenmesine ve/veya kaydedilmesine karar verilen avukat, aynı 

zamanda bir veya birden çok kişinin müdafiliğini de üstlenebilir. Bu durumda 

avukatın telefonlarının dinlenmesi sırasında, kaçınılmaz olarak, avukatın müdafi-

liğini üstlendiği şüpheli veya sanıklarla iletişimi de dinlenmiş ve kaydedilmiş ola-

caktır. Avukatın işlediği suçtan dolayı yapılan soruşturma kapsamında başvurulan 

bir tedbir olduğundan, avukatın yaptığı iletişime ilişkin tüm kayıtların imha edil-

mesi mümkün değildir. Bu, doğru da değildir. Bu gibi hallerde, avukatın müdafi 

sıfatıyla şüpheli veya sanıklarla yapmış olduğu iletişime ilişkin kayıtların silinme-

si gerekli ve yeterlidir.  

4. Denetimi Özel Usullere Tabi Bulunan Kişiler534 

a. Genel Olarak 

Kamu görevlilerinin gereksiz şikâyet ve ihbarlar ile soruşturma ve kovuştur-

maya uğrama korkusu taşımadan bu görevlerini güven içinde yapmalarının sağ-

                                                                                                                                                                                                          

Oysa 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişi-
min Denetlenmesi, İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması başlıklı 135. maddesinin 2. 
fıkrasında; “Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda 
alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar 
derhâl yok edilir” kuralı, aynı kanunun Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri başlıklı 136. maddesi-
nin 1. fıkrasında ise “Şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla müdafiin bürosu, konutu ve 
yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında, 135 inci madde hükmü uygulanamaz” 
kuralı yer almaktadır. 
5271 sayılı yasanın 135. maddesinin 2. fıkrasında, şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebile-
cek kişilerle arasındaki iletişimin kayda alınması mutlak olarak yasaklanmasına karşın, Yö-
netmeliğin 7. maddesinin 4. fıkrasının son cümlesi ile getirilen düzenlemede anılan yasa kura-
lına uyarlık bulunmamaktadır.  
Keza, 5271 sayılı Kanunun 136. maddesinin 1. fıkrasında, herhangi bir istisnaya yer verilmek-
sizin, şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla müdafiin bürosu, konutu ve yerleşim yerin-
deki telekomünikasyon araçları hakkında, 135 inci madde hükmünün uygulanamayacağı açık-
ça belirtilmiştir. Buna karşılık, Yönetmeliğin 7. maddesinin 5. fıkrasındaki düzenlemeye anılan 
Yönetmeliğin 7. maddesinin 5. fıkrasındaki düzenlemeye anılan asa hükmünde yer almayan 
“suç şüphelisi olmayan” ibaresi eklenmek suretiyle, sanığa yüklenen suçun şüphelisi olması 
durumunda müdafii hakkında da “telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, 
İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması” tedbirinin uygulanmasına yol açılmıştır. Bu du-
rumda, Yasa hükmündeki kesin yasağa rağmen, 5271 sayılı Yasanın 135. maddesindeki ted-
birin, belirli durumlarda müdafiler hakkında da uygulanmasına yol açan ve bu haliyle tedbirin 
uygulama alanını genişleten “suç şüphelisi olmayan” ibaresinin anılan Yasanın 135. maddesi-
ne uyarlık görülmemiştir. (…)Açıklanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin….7. maddesi-
nin 4. fıkrasının son cümlesinin, aynı maddenin 5. fıkrasındaki “…suç şüphelisi olmayan…” 
ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına, 18.10.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” (Da-
nıştay 10. Dairesi, 16.10.2007, 2007/2795 E)  Gerek davalı idare, 

534  Denetimi özel usullere tabi kişiler hakkında tedbir kararı verme yetkisi konusunda bkz. 2.Bl., III, 
B, a,cc. 
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lanması düşüncesiyle kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili işlemiş oldukları, bazı 

kamu görevlilerinin ise ayrıca görevleri sırasında işlemiş oldukları suçların soruş-

turulması farklı usullere tabi tutulmuştur. Bu konudaki ilk kanun Cumhuriyet ön-

cesine dayanan Memurini Muhakemat Kanunudur. 4.12.1999 tarihinde yürürlüğe 

giren 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkın-

da Kanun ile bu kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 4483 sayılı yasaya göre, ağır 

cezayı gerektiren suçüstü hali hariç, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görev-

leri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma yapılması yetkili 

mercilerin iznine tabidir. (4483 SK 1 ve 2. madde) 4483 sayılı yasanın 2/2. mad-

desinde, görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine 

tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gös-

terilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümlerin saklı olduğu belir-

tilmektedir. Buna göre, görevleri ve sıfatları sebebiyle 4483 sayılı yasa dışında 

özel soruşturma usullerine tabi olan kişiler hakkında ilgili kanunlardaki özel so-

ruşturma usulleri uygulanacaktır. Örneğin, hâkim ve savcılar, askerler, avukatlar, 

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar, milletvekilleri, yüksek mahkeme üyeleri, 

yüksek öğretim kurumları görevlileri bakımından 4483 sayılı yasa dışında ayrı 

soruşturma usulleri bulunmaktadır ve bu soruşturma usulleri de birbirinden farklı-

lık arz etmektedir.  

Haklarındaki soruşturma farklı usule tabi bulunan kişiler hakkında koruma 

tedbiri niteliğindeki telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi 

tedbirinin uygulanması bakımından da farklılıklar sözkonusu olabilecektir. Karşı-

laştırmalı hukuka bakıldığında, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin de-

netlenmesi bakımından bazı meslek mensupları ve görevliler hakkında farklı hü-

kümlerin öngörüldüğü görülmektedir. Örneğin, Fransa’da soruşturmanın yapıldığı 

yerdeki Başsavcı veya Mahkeme başkanına bilgi verilmedikçe hâkim ve 

C.Savcılarının iletişiminin denetimi mümkün değildir. (Fransız CMK 100-7 md) 

Bu konunun açıkça düzenlenmediği Almanya’da, Anayasa tarafından özel olarak 

korunduklarından, milletvekillerinin iletişiminin denetimden muaf olduğu kabul 

edilmektedir. Buna karşılık, şüpheli veya sanığın özel soruşturma usullerine tabi 
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olması ve dokunulmazlıktan yararlanmasının hakkında bu tedbirin uygulanmasına 

engel teşkil etmeyeceği ileri sürülmüştür.535 

CMK’nın 135 ve devamı maddelerinde özel soruşturma usullerine tabi kişile-

rin iletişiminin ne şekilde denetleneceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bu 

konuda sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için özel soruşturma usullerinin kısaca 

incelenmesinde yarar vardır. Kanımızca, özel soruşturma usullerini iki grupta top-

lamak mümkündür. Birincisi, tahkik sistemi denilen, soruşturmanın bizzat idare 

bünyesinde yapılması ve hakkında soruşturma yapılması uygun görülen kişi hak-

kında iddianame yerine geçen bir belge ile mahkemeye dava açılmasıdır. Bir diğe-

ri ise, soruşturma yapılması için yetkili idari merciden izin alınmasıdır. Esas itiba-

riyle izin sisteminin benimsendiği 4483 sayılı yasa ile 2802 ve 1136 sayılı yasa-

lardaki izin sistemleri arasında da farklılıklar vardır.  

Kovuşturma aşamasında ise, koşulları bulunmak kaydıyla, kamu görevlileri 

bakımından herhangi bir istisna sözkonusu olmadan, CMK’da yer alan koruma 

tedbirleri ve bu arada iletişimin denetimi tedbiri uygulanabilecektir.  

Bu arada belirtelim ki, gizliliğin sağlanmasındaki güçlük nedeniyle, hakların-

daki soruşturma özel usullere tabi bulunan kişilerle ilgili olarak, doğası gereği 

gizli olarak uygulanması gereken telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlen-

mesi tedbirinden  istenilen sonucun alınması güç görünmektedir. 

b. 4483 sayılı Yasaya Göre Haklarında Soruşturma Yapılması İzne Tabi Kişiler  

Yukarıda da belirtildiği üzere, 4483 sayılı yasaya göre kamu görevlileri 

hakkında görevleri sebebiyle işlemiş oldukları suçlar sebebiyle soruşturma 

yapılması yetkili merciin iznine tabidir. Yetkili merciler kanunun 5. maddesin-

de gösterilmiştir. 4483 sayılı yasanın 5 ve 6. maddelerine göre, bu kanun kap-

samında bir suçun işlenmesi halinde izin vermeye yetkili merci bir ön inceleme 

yaptıracak ve yapılan incelemenin sonucuna göre soruşturma için izin verilip 

verilmediğine karar verecektir. İzin verilmesi halinde soruşturma yetkili ve 

görevli C.Savcısı tarafından yapılacaktır. Görev ve sıfatları sebebiyle bazı gö-

                                                                          
535 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 595. 
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revliler hakkındaki soruşturma Yargıtay C.Başsavcısı veya il C.Başsavcısı ta-

rafından yapılacaktır.  

Yukarıda da açıklandığı üzere, kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işlemiş 

oldukları tüm suçların soruşturulması idari merciler tarafından yapılmamaktadır. 

Örneğin, 4483 sayılı yasanın 2/3. maddesine göre ağır cezayı gerektiren suçüstü 

hali genel hükümlere tabidir. Yine, 3628 sayılı yasanın 17/1. maddesine göre, bu 

kanunda ve Bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli 

zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve 

satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebe-

biyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 

4483 sayılı yasa hükümleri uygulanmayacak; bu suçlarla ilgili olarak C.Savcıları 

tarafından soruşturma yapılacaktır. (3628-18 md) İşkence suçu dışında, CMK’nın 

135/6 maddesinde sayılan ve yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenebilecek 

diğer suçlara  3628 sayılı yasanın 17. maddesinde yer verildiği görülmektedir. 

Kamu görevlileri tarafından işlenebilecek bir suç olan işkence suçundan dolayı 

soruşturma yapılması 4483 sayılı yasanın 2/5 maddesi uyarınca genel hükümlere 

tabidir. Dolayısıyla, belirtilen suçlarla ilgili olarak kamu görevlileri hakkında 

CMK’nın diğer hükümleriyle beraber iletişimin denetimi tedbiri de uygulanabile-

cektir. Bu açıklamalarımız, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 53/6. madde-

sinin yapmış olduğu yollama nedeniyle, YÖK Başkanı ve rektörler hariç yüksek 

öğretim kurumu personeli hakkında geçerlidir.  

Müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hariç,536 kamu görevlilerinin 3628 sayılı ya-

sada yazılı olanlar dışında işlemiş oldukları suçlar bakımından 4483 sayılı yasa hü-

kümlerine göre soruşturma yapılacaktır. CMK’nın 135/6 maddesinde yazılı katalog 

kapsamında bulunmayan bu suçlar bakımından dinleme, kaydetme ve sinyal bilgile-

rinin değerlendirilmesi tedbirlerinin uygulanması mümkün değilse de, iletişimin tes-

                                                                          
536  3628 sayılı yasanın 17/2 maddesinde, Bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, 

basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım 
ve  satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet 
verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 4483 sayılı Me-
murlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanma-
yacağı belirtilmekle beraber, aynı maddenin 2. fıkrasında,  “yukarıdaki fıkra hükmü müsteşar-
lar, valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanamaz” denilmektedir. Dolayısıyla, yukarıda sayı-
lıp katalog kapsamında yer alan suçlar bakımından da müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar 
hakkında 3628 sayılı yasanın 17. maddesi uyarınca doğrudan değil, 4483 sayılı yasa hükümle-
rine göre soruşturma yapılacaktır.  
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piti ve mobil telefonun yerinin tespiti tedbirine başvurulması mümkündür. 3628 sayılı 

yasanın 17/2 maddesinde öngörülen istisna uyarınca müsteşarlar, valiler ve kayma-

kamların işlemiş oldukları bu yasanın 17/1 maddesinde belirtilen ve CMK’nın 135/6. 

maddesinde yazılı katalog kapsamında bulunan suçlarlarla ilgili olarak da soruşturma 

4483 sayılı yasa hükümlerine göre yapılacaktır. O nedenle, ön inceleme aşamasında 

bu tedbirlerin uygulanabilip uygulanmayacağının belirlenmesi lazımdır.537 

Bu hususun açıklığa kavuşturulabilmesi için ön inceleme görevlilerinin ne tür 

yetkilere sahip olduklarının ve yapmış oldukları soruşturmanın niteliğinin tespit 

edilmesi gerekir.  Hemen belirtelim ki, ön inceleme ile görevli kişilerin yaptıkları 

görevin C.Savcısının yaptığı soruşturma niteliğinde olup olmadığı, ön inceleme 

görevlilerinin C.Savcısının sahip olduğu yetkilere sahip olup olmadıkları konusu 

tartışmalıdır. O nedenle, ön inceleme görevlilerinin gecikmesinde sakınca olan 

hallerde CMK’nın 135/1. maddesi uyarınca telekomünikasyon yoluyla yapılan 

iletişimin denetlenmesi konusunda emir verme yetkilerinin bulunup bulunmadığı 

hususunda tereddütler bulunmaktadır.  

4483 sayılı yasanın 6. maddesinde yer alan, “ön inceleme ile görevlendirilen 

kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün 

yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhake-

meleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler” şeklindeki hükümden yola çıkı-

larak, doktrinde genel olarak, ön inceleme yapan görevlinin yaptığı inceleme 

C.Savcısının yaptığı soruşturmaya benzetilmekte ve ön inceleme görevlisinin 

C.Savcısının sahip olduğu tüm yetkilere sahip olduğu, dolayısıyla hâkimden ko-

ruma tedbirlerinin uygulanmasını talep edebileceği savunulmaktadır.538 Gerçekten, 

ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişilerin, hakkında inceleme yapılan kamu 

görevlilerinin ifadesini almak ve yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belge-

                                                                          
537 Mobil telefonun yerinin tespiti tedbirine de bütün suçlar bakımından başvurulması mümkün ise 

de, bu tedbirin amacı şüpheli veya sanığın yakalanmasıdır. Kanaatimize göre, bu tedbire baş-
vurulabilmesi için şüpheli veya sanığın kaçak olması lazımdır. Oysa ön incelemede amaç şüp-
heli veya sanığın yakalanması olmayıp hakkında soruşturma açılmasına değer bir delil bulu-
nup bulunmadığının belirlenmesidir. O nedenle, ön inceleme aşamasında bu tedbire başvuru-
lamayacağını düşünmekteyiz. 

538 YURTCAN, Ceza, s. 601; ZAFER, Hamide, “4483 sayı ve 02.12.1999 Tarihli “Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un Değerlendirilmesi” İstanbul Baro-
su Dergisi, S.4, 2000, s. 1005-1006.  
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leri toplama görev ve yetkileri bulunmaktadır. Ön inceleme görevlileri bu görevle-

rini yerine getirirlerken 4483 sayılı yasada hüküm bulunmayan hallerde de CMK’ya 

göre işlem yapabileceklerdir. (4483/6 md)  

Ancak, bu aşamada henüz “şüpheli” sıfatını taşıyan bir görevlinin bulunmadığı 

gözden uzak tutulmamalıdır. Keza, tahkik sisteminde soruşturmayı yapan idari 

makamlar suç soruşturması yapma yetkisine sahip olmakla beraber, izin sistemi-

nin benimsendiği 4483 sayılı yasadaki ön inceleme görevlilerinin bu yetkileri bu-

lunmamaktadır.539 Gerçekten, izin sisteminin benimsendiği 4483 sayılı yasada ön 

inceleme neticesinde soruşturma izni verildiğinde, ayrıca yetkili C.Savcısı tarafın-

dan soruşturma yapılacağına göre, ön inceleme görevlisinin yaptığı görevin 

C.Savcısının yapmış olduğu soruşturmadan farklı olduğunu kabul etmek gerekir. 

Aksi halde aynı eylemle ilgili iki kez soruşturma yapılmış olacaktır ki, kanun koyu-

cunun maksadının aynı eylemle ilgili iki kez soruşturma yapılması yönünde olduğu 

söylenemez. 

Esasen ön inceleme, suç işlediği iddia olunan görevli hakkında soruşturma ya-

pılmasına gerek bulunup bulunmadığının tespiti için yapılmaktadır. Soruşturma izni 

verildiğinde C. Savcısı soruşturma yapacaktır. Koruma tedbirleri şüpheli veya sanık 

hakkında uygulanabildiğine ve ön inceleme aşamasında henüz şüpheli sıfatı kaza-

nılmadığına göre bu aşamada hakkında inceleme yapılan görevli hakkında koruma 

tedbirlerine ve bu arada telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi 

tedbirine başvurulamayacağını kabul etmek gerekir.      

4483 sayılı yasanın 12/2 maddesindeki hüküm de bu görüşümüzü desteklemek-

tedir. 4483 sayılı yasanın 12/2 maddesinde;“hazırlık soruşturması sırasında hâkim 

kararı alınmasını gerektiren hususlarda; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler için Yargıtayın 

ilgili ceza dairesine, kaymakamlar için il asliye ceza mahkemesine, diğerleri için 

ise genel hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza hâkimine başvurulur” de-

nilmektedir. Görüldüğü üzere, yalnızca C.Savcısının hazırlık soruşturmasına baş-

lanmasından sonraki aşama için hakimden karar alma ihtiyacı duyulduğunda kara-

                                                                          
539 GÖKCAN, Hasan Tahsin /ARTUÇ, Mustafa, Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri, 2. 

Baskı, Ankara 2008, s.377. 
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rın isteneceği hakimin tayini yoluna gidilmiştir. Eğer kanun koyucunun iradesi ön 

inceleme aşamasında da koruma tedbirlerine başvurulabileceği şeklinde olsaydı 

benzer bir düzenleme ön inceleme aşaması için de yapılırdı. 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanunun uygulanmasıyla ilgili İçişleri Bakanlığınca yürütülecek işlemlere ilişkin 

yönergede “ön inceleme ile görevlendirilenler, çalışmaları sırasında gecikmesinde 

sakınca görülen hallere münhasır olmak üzere, hakkında inceleme yapılan memur 

veya diğer kamu görevlisinin üst ve konutunun aranması, özel haberleşmesine iliş-

kin mektup, telgraf ve diğer gönderileriyle ilgili eşyanın zaptedilmesi gerektiği tak-

dirde CMUK’un 86-101 maddeleri hükümlerine göre hareket ederler” denilmekte 

ise de, yasal dayanaktan yoksun bu yönergenin hukuka aykırı olduğu kabul edilme-

lidir.  

Ön inceleme sonucunda, hakkında soruşturma izni verilen görevliler hakkında 

yapılan soruşturma aşamasında ihtiyaç duyduğunda diğer koruma tedbirleri ile 

birlikte telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi tedbirine de başvurula-

bilecektir. Soruşturma aşamasında tedbir kararı verme yetkisi ve görevi Cumhur-

başkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müste-

şarlar ve valiler için Yargıtayın ilgili ceza dairesine, kaymakamlar için il asliye 

ceza mahkemesine, diğerleri için ise genel hükümlere göre yetkili ve görevli sulh 

ceza hâkimine aittir. (4483/12-2 md)  Kovuşturma aşamasında ise tedbire karar 

verme yetkisi yargılamaya yapan mahkemeye aittir. 

c. Hâkim ve Savcılar  

2802 sayılı yasanın 93. maddesine göre, hâkim ve C.Savcılarının kişisel suçla-

rı bakımından soruşturma yapılması izne tabi değildir. O nedenle, CMK’nın 135. 

maddesindeki koşulların bulunması halinde kişisel bir suç nedeniyle hakkında 

soruşturma veya kovuşturma yapılan C.Savcısı veya hâkimin iletişimi denetlene-

bilir. Hakim ve C.Savcıları hakkında kişisel suçlardan yapılan soruşturmalarda 

2802 sayılı yasanın 93. maddesinde düzenlenen yetki kuralları gözetilmelidir.  

Hâkim ve C.Savcılarının görevleri sebebiyle veya görevleri sırasında işledik-

leri suçlarda soruşturma yapılması farklı usullere tabi tutulmakla beraber ağır ceza 
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mahkemesinin görevine giren suçüstü hallerinde de hâkim veya C.Savcısı hakkın-

da soruşturma yapmak için Adalet Bakanlığından izin almak gerekli değildir; so-

ruşturma genel hükümlere göre yetkili Cumhuriyet savcıları tarafından yapılacak-

tır. (2802/94 md) 2802 sayılı yasanın 88. maddesinde, “ağır ceza mahkemesinin 

görevine giren suçüstü hâlleri dışında suç işlediği ileri sürülen hâkim ve savcılar 

yakalanamaz, üzerleri ve konutları aranamaz, sorguya çekilemez” denilmektedir. 

88. maddede ağır cezalık suçüstü hallerinde uygulanabilecek koruma tedbirleri 

sayıldığına göre, bu maddede sayılmayan koruma tedbirleri ve bu arada iletişimin 

denetimi tedbirinin uygulanamayacağı ileri sürülebilir mi?  

C.Savcısı veya hâkimin sorguya çekilmesi mümkün olduğuna göre tutuklan-

masının da mümkün olduğu sonucuna ulaşılır. Yine arama yapılabildiğine göre, 

arama sonucu elde edilen suç delili veya suç eşyasına elkoymanın mümkün oldu-

ğunu kabul etmek gerekir. Teknik araçlarla izleme ve gizli soruşturmacı görev-

lendirilmesi, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi ve diğer yeni 

koruma tedbirlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda ise çeşitli görüşler 

ileri sürülebilir. 2802 sayılı yasanın kabul edildiği tarihte CMUK’unda iletişimin 

denetimi, gizli görevli kullanma ve teknik araçlarla izleme gibi koruma tedbirleri-

nin düzenlenmediği; o nedenle bu tedbirlerin maddede yer almadığı söylenebilir. 

88. maddedeki hüküm ile ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri dışında hâkim ve-

ya C.Savcıları hakkında koruma tedbirlerinin uygulanması ve sorguya çekilmele-

rinin yasaklanmak istendiği iddia olunabilir. Yine, 2802 sayılı yasanın 88. madde-

sinde 5271 sayılı CMK’nın yürürlüğünden sonra 22.12.2005 tarih ve 5345 sayılı 

kanunla değişiklik yapıldığı halde bu hükme dokunulmadığına göre, maddede 

sayılmayan koruma tedbirlerine ve bu arada iletişimin denetimi tedbirine başvu-

rulması bakımından bir yasak bulunmadığı da savunulabilir.  

Hemen belirtelim ki, 2802 sayılı yasanın 88. maddesi, ağır cezayı gerektiren 

suçüstü hallerinde hâkim ve C.Savcıları hakkında hangi koruma tedbirlerinin uy-

gulanabileceğini düzenlemeye yönelik bir hüküm olmayıp, bu hükümle esas itiba-

riyle ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü halleri dışında, haklarında 

maddede belirtilen koruma tedbirlerinin uygulanamayacağı ve sorguya çekileme-

yecekleri vurgulanmak istenmiştir. 88. maddenin olumsuz ifade biçimi ve 88/1. 

maddesinin son cümlesinde yer alan “ancak, durum Adalet Bakanlığına derhal 
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bildirilir” şeklindeki hüküm de bu görüşümüzü desteklemektedir. Gerçekten, bu 

hükümlere göre, durumun Adalet Bakanlığına bildirilmesi dışında hâkim ve 

C.Savcıları hakkında soruşturma yapılması ve maddede yazılı koruma tedbirlerine 

başvurulmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır; 88. maddede vurgulanmak 

istenen de budur.  

Tersi durumda, yani ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hâkim ve 

C.Savcıları hakkındaki soruşturma genel hükümlere göre yapılacaktır. (2802/ 94 

md) Dolayısıyla, hâkim ve C.Savcıları sorguya çekilebilecekleri gibi koşulları 

mevcut ise haklarında iletişimin denetimi de dahil olmak üzere diğer koruma ted-

birleri uygulanabilecektir.  

Kişisel suç ve ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri hariç hâkim ve 

C.Savcılarının görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işlemiş oldukları suç-

larla ilgili soruşturma ve kovuşturma yapılması Adalet Bakanlığının iznine tabidir. 

(2802-82, 87 md) Hâkim ve savcılar hakkındaki soruşturma üç aşamada gerçek-

leşmekte olup, her aşama için Adalet Bakanlığından izin alınması lazımdır. Bu 

aşamalardan ilki, ihzari soruşturma da denilen inceleme aşaması, ikincisi, soruş-

turma aşaması, üçüncüsü ise son soruşturma açılması aşamasıdır. İhzari aşama da 

denilen inceleme aşamasında, adalet müfettişi veya yetki verilen hâkim veyahut 

C.Savcısı tarafından kaybolmasından korkulan deliller toplanır, şikâyetçi veya 

ihbar eden dinlenir, gerekli belgeler toplanarak ilgili hakkında soruşturma açılma-

sının gerekip gerekmediğine dair bir düşünce yazısı ekinde Adalet Bakanlığı Ceza 

İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu aşamada henüz bir soruşturma izni ve-

rilmediğinden koruma tedbirlerinin uygulanması ve bu arada telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirine başvurulması mümkün değildir.  

Adalet Bakanlığınca soruşturma izni verilmemesi halinde inceleme sona erer 

ve soruşturma aşamasına geçilmez. Adalet Bakanlığınca soruşturma izni verilmesi 

halinde ise adalet müfettişi veya yetki verilen hâkim ve C.Savcısı, hakkında soruş-

turma yapılan hâkim ve C.Savcısının savunmasını alabileceği ve diğer delilleri 

toplayabileceği gibi koruma tedbirlerinin uygulanması için yetkili hâkime başvu-



 

231

rabilir.540 Nitekim 2802 sayılı yasanın 85. maddesinde, soruşturma sırasındaki tu-

tuklama istemlerini incelemeye yetkili mercii belirtilerek bu aşamada koruma ted-

birlerinin uygulanmasının mümkün olduğu kabul edilmiştir.  

Her ne kadar maddede yalnızca tutuklama tedbirinden söz edilmekte ise de, so-

ruşturma aşamasında hâkim ve C.Savcısı hakkında diğer koruma tedbirleri ve bu ara-

da iletişimin denetimi tedbirinin de uygulanabileceğini kabul etmek gerekir.541 Soruş-

turma aşamasında kişinin özgürlüğünün kısıtlanmasının sözkonusu olduğu tutuklama 

tedbirine başvurulabildiğine göre, nisbeten daha hafif koruma tedbiri olan iletişimin 

denetlenmesi tedbirine başvurulamaması düşünülemez.  

Soruşturma aşamasında hâkim ve C.Savcıları hakkında tedbir kararı verme yetki-

sinin kime ait olduğunun belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. 24.1.2007 tarih ve 

26413 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Teftiş 

Kurulu Yönetmeliğinin 98/1-ç maddesinde; adalet müfettişlerince yapılan inceleme 

ve soruşturmalarda, “istinabe, tanık dinlenmesi, arama, el koyma, keşif, haberleşme-

nin tespiti ve dinlenmesi gibi delil toplama işlemleri sırasında Ceza Muhakemesi Ka-

nununun hükümleri ile birlikte 2802 sayılı Kanunun 101 inci maddesindeki yetkiler 

kullanılır, hâkim ve Cumhuriyet savcıları lehine 2802 sayılı Kanunun 85 ve 88 inci 

maddelerinde yer alan kısıtlayıcı hükümler dikkate alınır” denilmektedir. Öncelikle 

adalet müfettişlerinin 98. maddede yazılı işlemler ve koruma tedbirleri ile birlikte 

iletişimin denetimi bakımından kullanacağı belirtilen CMK’daki yetkiden ne anlaşıl-

ması gerektiği, bu yetkinin C.Savcısı yetkisi mi, yoksa hâkim yetkisi mi olduğunun 

belirlenmesi lazımdır. Kanımızca, adalet müfettişinin yaptığı inceleme ve soruşturma 

esas itibariyle C. Savcısının yaptığı “soruşturma” niteliğindedir. Gerçekten, adalet 

müfettişi burada hâkim veya C.Savcısı hakkında kamu davası açılmasına yer olup 

olmadığına karar vermek üzere işin gerçeğini araştırmakta (CMK 160 md)ve buna 

ilişkin delilleri toplamaktadır. O nedenle, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeli-

ğinin 98. maddesinde sözü edilen yetkiler, CMK’nın C.Savcısına vermiş olduğu yet-

kilerdir.542   

                                                                          
540  ÖZEN, Muharrem, Hakimin Cezai Sorumluluğu, Ankara 2004, s. 272.    
541  Soruşturma aşamasında diğer koruma tedbirlerinin uygulanabileceğine dair  bkz. 

GÖKCAN/ARTUÇ, s.787 
542 Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 98. maddesinin ifade biçiminden adalet müfettiş-

lerine verilen yetkinin hâkim yetkisi olduğu iddia olunabilir. Ayrıca, hâkim sıfatına sahip bir ada-
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Adalet Bakanı, inceleme ve soruşturmayı, hakkında soruşturma yapılacak 

olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırabilir. (2802/82 md) Hâ-

kim sıfatına sahip olsa ve bir mahkemede görevli bulunsa dahi burada hâkimin 

yaptığı görev esas itibariyle C.Savcılığı görevidir. Yukarıda, adalet müfettişi ba-

kımından yapılan açıklamalar inceleme ve soruşturmayı yapan hâkim ve C.Savcısı 

bakımından da geçerlidir.  

                                                                                                                                                                                                          
let müfettişinin iletişimin denetlenmesi kararını vermesinde bir sakınca bulunmadığı düşünüle-
bilir. Ancak, hâkimlik sıfatı ile hâkimlik görevinin farklı olduğuna dikkat etmek gerekir. Hâkimlik 
görevini yapabilmek için hâkimlik sıfatına sahip olmak gerekli ise de, hâkimlik sıfatına sahip 
her hâkim, hâkimlik görevini yerine getiremez. Bunun için ayrıca bir mahkemede görevlendi-
rilmesi de lazımdır. O nedenle, hâkimlik sıfatına sahip olmakla beraber çeşitli idari kadrolarda, 
örneğin Adalet Bakanlığının idari kadrolarında (daire başkanı, genel müdür, genel müdür yar-
dımcısı vb) görev yapan hâkim sıfatına sahip kişiler, hâkimlik görevini yerine getiremeyecekleri 
gibi, Bakan adına görev yapan, yargısal değil, esas itibariyle idari nitelikte bir görev ifa eden 
adalet müfettişleri de hâkimlik görevlerini yerine getiremezler. Çünkü, adalet müfettişlerinin gö-
revlendirildikleri bir mahkeme sözkonusu değildir; yapmış oldukları görevlerinde hâkimlik için 
vazgeçilmez bir unsur olan bağımsızlığa da sahip değillerdir. Gerçekten teftiş kurulu doğrudan 
Adalet Bakanına bağlıdır; müfettişler de bakan adına denetleme, inceleme ve soruşturma ya-
parlar. Adalet Bakanı ile birlikte teftiş kurulu başkanı ve yetkilendirildikleri alanda başkan yar-
dımcıları adalet müfettişlerine emir verebilir. (Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği 5 md)  

 İşte, yürütmenin bir üyesi olan Adalet Bakanı adına görev yapan, bağımsızlık ve hâkimlik te-
minatı ilkelerine göre görev yapmaları sözkonusu olmayan, bakan ile teftiş kurulu başkan ve 
yardımcılarından emir alan adalet müfettişlerinin bu inceleme ve soruşturmalarda hâkim ve 
C.Savcılarının haberleşme özgürlüğü ve gizliliği gibi temel bir hakkı sınırlayan iletişimin dene-
timine karar vermeleri son derece sakıncalıdır ve Anayasanın 22. maddesine de aykırıdır. 
Gerçekten Anayasanın 22/2. maddesine göre iletişim özgürlüğü ve gizliliği ancak Anayasada 
yazılı sebeplerle ve usulüne uygun verilmiş bir hâkim kararına dayalı olarak sınırlanabilir. Ge-
cikmesinde sakınca olan hallerde kanunen yetkili kılınmış merciin yazılı emrine dayalı olarak 
iletişimin denetimi mümkün ise de bu kararın en geç 24 saat içinde yetkili hâkimin onayına su-
nulması lazımdır. Buradaki “hâkim”den de, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 
esasına göre görev yapan hâkimler (AY 140 md) anlaşılmalıdır ki, bu da ancak hâkimin, hâ-
kimlik görevi bakımından sözkonusu olabilir. Hâkimlik görevi de ancak mahkemede yapılabilir. 
Özetle, buradaki “hâkim”den, hâkim sıfatı olan herhangi bir hâkim değil, bir mahkemede görev 
yapan, mahkemesi olan “hâkim” anlaşılmalıdır. İfade alınması için yapılan davete icabet etme-
yen tanıkları getirme yetkisine sahip olmayan adalet müfettişlerinin, kişilerin temel hak ve öz-
gürlüklerini sınırlayan kararları vermeleri düşünülemez. Gerçekten, Adalet Bakanlığı Teftiş Ku-
rulu Yönetmeliğinin 98/1-ğ maddesinde, müfettişlerin, ifade vermeleri için davet edilip de ma-
zeretsiz olarak davete icabet etmeyenlerin Ceza Muhakemesi Kanununun 43 ve 44. maddele-
rine göre getirilmeleri için görevli mahkeme ve hâkimden talepte bulunmaları gerektiği belirtil-
mektedir.  
Ayrıca, adalet müfettişi hâkim sıfatına da sahip olmayabilir. Belli niteliklere ve kıdeme sahip 
C.Savcıları da adalet müfettişi olarak atanabilirler. (Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği 
5 md) Özetle, adalet müfettişlerinin yargı yetkisine giren ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri-
nin sınırlandırıldığı koruma tedbirlerine ve bu arada iletişimin denetimi tedbirine karar vermele-
rini hiçbir hukuk kuralı ile açıklamak mümkün değildir. Ayrıca, yapmış oldukları inceleme ve so-
ruşturma sırasında iletişimin denetimine karar vermeleri halinde adalet müfettişleri aynı za-
manda hem hâkimlik hem de savcılık yetkilerini birlikte kullanmış olacaklardır ki hâkim ve sav-
cılık sıfatının aynı kişide birleşmesi mümkün değildir. Kişisel kanaatimiz, Adalet Bakanlığı Tef-
tiş Kurulu Yönetmeliğinin 98. maddesinde sözü edilen yetkilerin C.Savcısı yetkisi olduğu şek-
lindedir; bu madde hükümlerinden, adalet müfettişlerinin tedbir kararı alınması için yetkili hâ-
kime başvurabileceği anlaşılmalıdır. O nedenle, adalet müfettişlerinin hâkim yetkisi kullanarak 
verecekleri tedbir kararlarının Anayasaya ve yasaya aykırı olması nedeniyle TİB tarafından ye-
rine getirilmemesi, bu suretle elde edilen delillerin de hukuka aykırı delil olarak kabul edilerek 
yargılamada değerlendirilmemesi lazımdır.  
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İnceleme ve soruşturma sırasında iletişimin denetimi tedbirine ihtiyaç duyan 

adalet müfettişi veya inceleme ve soruşturma ile görevlendirilen hâkim ve 

C.Savcısı bunu yetkili hâkimden talep etmelidir. Belirtelim ki, Yargıtay 4. Ceza 

Dairesinin bu konuyla ilgili vermiş olduğu bir karar543  sonuç itibariyle isabetli 

olmakla birlikte, soruşturmacının 2802 sayılı yasanın 101. maddesindeki yetkisi 

kapsamında hâkim kararına ihtiyaç bulunmadan iletişimin tespitine ilişkin kayıtla-

rı ilgili kurumlardan isteyebileceği şeklindeki gerekçesi isabetli değildir. Çünkü 

2802 sayılı yasanın 82. maddesine göre, hâkim ve C.Savcısı hakkında soruşturma 

yapmakla görevlendirilenlerin aynı yasanın 101. maddesinde düzenlenen yetkisi 

de esas itibariyle C.Savcısının sahip olduğu yetkidir. Özetle, burada soruşturmacı, 

C.Savcısı yetkisini kullanmaktadır. C.Savcısı kural olarak iletişimin denetlenme-

sine ihtiyaç duyduğunda hâkim kararı almak zorunda olduğuna göre, soruşturmayı 

yapan adalet müfettişi, hâkim veya C.Savcısı da yetkili hâkimden bu hususta karar 

talebinde bulunmalıdır. O nedenle, 2802 sayılı yasanın 82. maddesine göre, bir 

C.Savcısı hakkında soruşturma yapmakla görevlendirilen C.Başsavcısının ilgili 

C.Savcısının iletişimin tespitine ilişkin talebinin reddine karar verilmesini yerinde 

bulan Yargıtay 4. Ceza Dairesinin, “2802 sayılı Yasanın 82. maddesi yollamasıyla 

101. madde ile verilen yetki gereğince soruşturma yapan Söke Başsavcısının, ge-

reken bilgileri bütün daire ve kuruluşlardan doğrudan doğruya toplaması müm-

kün olup, soruşturmalarda ilgili kuruluş ve kişiler istenecek her türlü bilgi ve bel-

geyi vermek zorunda” olduğu şeklindeki gerekçesinin isabetli olmadığını belirt-

mek gerekir.544 

                                                                          
543 Yargıtay 4. CD. 6.11.2007, 2007/8700 E, 2007/8903 K. 
544 Karara konu olayda, Kuşadası ilçesinde görev yapan bir C.Savcısı hakkında, “ilçede görev 

yapan bir bayan avukatla mesleğin gerektirdiğinden fazla samimi olduğu, bir düğüne gittiğinde 
eşiyle adı geçen avukatın masasında bir süre oturduğu ve aynı pistte oynadığı, kızını götürdü-
ğü tenis kursunda görüştüğü, bu davranışları ile adliyede dedikodu çıkmasına sebebiyet verdi-
ği" iddiasıyla 2802 sayılı Yasanın 82. maddesi uyarınca verilen soruşturma izni kapsamında, 
soruşturma ile görevlendirilen Söke C.Başsavcısı, Söke Sulh Ceza Mahkemesinden ilgili 
C.Savcısının iletişiminin tespitine karar verilmesini talep etmiştir. Söke Sulh Ceza Mahkeme-
since, ilgili hakkında CMK’nın 135/6 maddesinde sayılan suçlardan açılan bir soruşturma bu-
lunmaması nedeniyle bu talep reddedilmiş, itiraz üzerine de, Söke 2. Asliye Ceza Mahkeme-
since, ilgili C.Savcısı hakkında bir cezai soruşturma bulunmaması ve soruşturma ile görevlen-
dirilen kişinin 2802 sayılı yasanın 101. maddesine göre tüm kurum ve kuruluşlardan bütün de-
lilleri isteyebileceği ve bu taleplerin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu gerekçesiyle, yapılan 
itirazın reddine karar verilmiştir.  
Sözkonusu karara karşı kanun yararına bozma yoluna gidilmesi üzerine, dosyayı inceleyen 
Yargıtay 4.Ceza Dairesinin kararının sonuç kısmı şu şekildedir: “Somut olayda hakkında so-
ruşturma izni verilen C.Savcısının suç şüphesi altında bulunduğuna ilişkin bir bulgu ya da bel-
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Soruşturma yapmakla görevlendirilen kişi, her ne kadar delilleri değerlendirip id-

dianame ile dava açma veyahut kovuşturmaya yer olmadığına karar verme yetkisine 

sahip değilse de, bunun haricindeki C.Savcısının yetkilerine sahip bulunmaktadır. O 

nedenle, soruşturmacı, bir koruma tedbirine ve bu arada telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirine ihtiyaç duyduğunda, kural olarak bu konu-

daki yetkili mahkemeden talepte bulunmalıdır. Soruşturmacının, gecikmesinde sakın-

ca olan hallerde ise CMK’nın 135. maddesinde yazılı diğer koşulların da bulunması 

kaydıyla iletişimin denetimi tedbirine karar verebileceğini düşünmekteyiz.545 Gerçek-

ten, Anayasanın 22/2 maddesinde yazılı sebeplere bağlı olarak “usulüne göre veril-

miş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; 

haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı 

yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz 

saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.” (AY 22/2 md) Geç-

miş kayıtların istenmesi halinde gecikmesinde sakınca olan bir halin sözkonusu ol-

mayacağı ve bu gibi hallerde hâkimden karar talep edilmesi gerektiği görüşündeyiz.  

                                                                                                                                                                                                          
geye rastlanmadığı gibi, aksine soruşturma fezlekesinde ‘cezai yönden soruşturma açılmasını 
gerektiren somut bir delilin mevcut olmadığı, ancak eşi ile geçimsizliğini meslektaşlarına deşif-
re ederek, eşinin de aynı şekilde davranıp, bir bayan avukatın adını bazı hâkim ve savcılarla 
paylaşması neticesinde subjektif değerlendirmelere neden olacak şekilde davranmaları ve adı 
geçen C.Savcısının çevresindeki insanlarla olan ilişkilerindeki ölçüyü mesleğinin gerektirdiği 
şekilde ayarlayamamasının ise disiplin yönünden kovuşturmayı gerektirdiği’ belirtilmektedir. 
Yasanın buyurucu hükmüne göre suç şüphesi altında bulunmayan, yani şüpheli ve sanık sıfatı 
taşımayan bir kişi hakkında iletişimin tesbiti kararı verilmesi olanaklı değildir. Kaldı ki, 2802 sa-
yılı Yasanın 82. maddesi yollamasıyla 101. madde ile verilen yetki gereğince soruşturma ya-
pan Söke Başsavcısının, gereken bilgileri bütün daire ve kuruluşlardan doğrudan doğruya top-
laması mümkün olup, soruşturmalarda ilgili kuruluş ve kişiler istenecek her türlü bilgi ve belge-
yi vermek zorundadırlar. 
Bu itibarla, bu hususta Söke Sulh Ceza Mahkemesinden iletişimin tesbiti yolunda istemde bu-
lunulması neticesinde Söke Sulh Ceza Mahkemesinin "istemin reddine" dair kararı ile bu kara-
ra itiraz üzerine verilen Söke 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 22.6.2007 tarih ve 2007/60 
Müt.sayılı "itirazın reddine" ilişkin kararının sonucu itibarıyla yerinde olduğu anlaşıldığından; 
dolayısıyla Yargıtay C.Başsavcılığının düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görülme-
diğinden Yasa Yararına Bozma isteğinin REDDİNE” (Yargıtay 4. CD. 06.11.2007, 2007/8700 
E, 2007/8903 K) 
Yüksek Mahkememizin, ilgili C.Savcısı hakkında cezai açıdan bir soruşturma açılmamış olma-
sı, C.Savcısının suç şüphesi altında olmaması nedeniyle bu tedbire başvurulamayacağı şek-
lindeki gerekçesi doğrudur ve kanun yararına bozma talebinin bu nedenle reddedilmesi isabet-
lidir. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere, esasen soruşturma yapan C.Başsavcısının 2082 sa-
yılı yasanın 101. maddesinden kaynaklanan yetkisine dayalı olarak iletişimin tespitine ilişkin 
kayıtları istemesinin mümkün olduğu, bunun için hâkim kararının gerekmediği şeklindeki ge-
rekçesi isabetli değildir.  

545  Aynı yönde bkz. ÖZEN, Hakimin, s. 272-273  
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2802 sayılı yasanın 101. maddesinde, “adalet müfettişleri lüzum gördükleri 

kimseleri yeminle dinler gerektiğinde istinabe yoluna başvurabilir ve soruşturma-

nın zorunlu kıldığı hallerde arama yaparlar. Sübut delillerini, gereken bilgileri 

bütün daire ve kuruluşlardan doğrudan doğruya toplarlar. Adalet müfettişlerince 

yapılacak denetim, inceleme ve soruşturmalarda ilgili kuruluş ve kişiler istenecek 

her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar” denilmekte ise de, iletişimin tes-

pitine ilişkin kayıtlar, bu maddede yazılı “bilgi ve belge” kapsamında kabul edi-

lemez. Zira iletişimin tespiti bir koruma tedbiri olup, bu tedbire kural olarak karar 

verme yetkisi hâkime aittir. (CMK 135/1 md)  

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemele-

rinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 47. maddesine göre; bölge 

adliye mahkemesi başkanı, daire başkanları, üyeleri, Cumhuriyet başsavcısı ve 

Cumhuriyet savcılarının görevden doğan veya görevleri sırasında işledikleri suçlar 

ile şahsî suçlarından, sıfat ve görevleri gereklerine uymayan tutum ve davranışla-

rından dolayı haklarında yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda yukarıda açık-

lanan 2802 sayılı yasa hükümleri uygulanacaktır.  

Ancak, birinci fıkrada yazılı kişilerin görevden doğan veya görev sırasında iş-

ledikleri suçlar nedeniyle soruşturma ve kovuşturma mercii olarak kanunda yazılı 

ağır ceza mahkemesi ile bu mahkeme nezdindeki Cumhuriyet başsavcısına verilen 

görevler, en yakın bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin suç türüne göre görevli 

ceza dairesi ile bu mahkeme nezdindeki Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yerine 

getirilecektir. Dolayısıyla, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi-

ne karar verme yetkisi, en yakın bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin suç türü-

ne göre görevli ceza dairesine, denetim kararını talep etme ve gecikmesinde sa-

kınca olan hallerde tedbire karar verme yetkisi de bu mahkeme nezdindeki Cum-

huriyet Başsavcısına ait olacaktır. (5235/ 47 md)  

d. Avukatlar  

Avukatların işlemiş olduğu kişisel suçlar bakımından soruşturma genel hükümle-

re tabidir. O nedenle, avukatların kişisel suçları bakımından telekomünikasyon yoluy-

la yapılan iletişimin denetimi tedbirinin uygulanması bir özellik arzetmez.  
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Avukatların işlediği ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde de soruşturma 

C.Savcısı tarafından genel hükümlere göre yapılır. (1136/ 61 md) Avukatların bürola-

rı ve konutlarının aranmasıyla ilgili CMK’nın 130 ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu-

nun 58. maddesinde özel hükümler mevcut ise de, iletişimin denetimine ilişkin özel 

bir hüküm yoktur.  

CMK’nın 135/2 ve 136. maddesinde müdafilerin iletişiminin denetimine ilişkin 

hükümler de, müdafiin suç şüphesi altında olmayıp, şüpheli ve sanığa yüklenen suçla 

ilgili olarak müdafiin iletişiminin denetimine ilişkindir.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İsviçre’ye karşı açılan bir davada, 

(Kopp/İsviçre) avukatlık bürosundan yapılan bütün görüşmelerin mesleki nitelikte 

kabul edilmesi gerektiğini, yetkili makamların bir avukatın telefon görüşmelerini 

kaydetme ve dinleme, bundan sonra bunların mesleki ayrıcalıktan yararlanıp ya-

rarlanamayacağına karar verme hakkı bulunmadığına hükmetmiştir.546  

Avukatların, avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki 

görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında 

soruşturma yapılması Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır. (1136/58 md) C.Savcısı ken-

disine yapılan ihbar veya şikâyet üzerine durumu Adalet Bakanlığına iletir. Adalet Ba-

kanlığı, gerek C.Başsavcılıklarından gönderilen evraklar, gerekse de doğrudan Bakan-

lığa yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine suçun işlendiği yer C.Başsavcılığından ihzari 

soruşturma da denilen bir inceleme yapılmasını isteyebilir. İhzari soruşturma aşamasın-

da yetkili C.Savcısı suç işlediği iddia edilen avukatın savunmasını alamaz; ancak ko-

nuyla ilgili delilleri toplayarak soruşturma izni verilip verilmemesi hususundaki düşün-

cesini içeren bir yazı ekinde Adalet Bakanlığına gönderir. Bu aşamada avukat hakkında 

bir soruşturma yapılması sözkonusu olmadığından iletişimin denetimi tedbirine başvu-

rulması mümkün değildir.547 Adalet Bakanlığınca soruşturma izni verilmesi halinde ise 

                                                                          
546 KÜHNE, Avukat Telefonlarının Dinlenmesi, s.100-101. 
547  “…Bir avukatın görevinden doğan ya da görevi sırasında ağır cezalık suçüstü hariç bir suç 

işlediği ihbarını alan Cumhuriyet Savcısının soruşturma izni alınıncaya kadarın yapabileceği iş-
ler kanıtların tesbitiyle sınırlıdır. Bu evrede şüpheli avukatın lehine ve aleyhine elde edilen ka-
nıtların neler olduğunun saptanarak kaybolmasının önlenmesi   ve varsa suç eşyasının ko-
runması gerekir.  Belirtilen dönemde işlenen suçla ilgili dosyalar, belgeler incelenip örnekleri 
dosya içerisine alınabilir. Konuya ilişkin bilgisi olduğu anlaşılan kişiler ifade sahibi olarak dinle-
nebilir ve anlatımları tutanağa geçirilebilir. Soruşturma izni verilmeden şüpheli avukatın yükle-
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diğer koruma tedbirleri ile birlikte koşulları mevcut ise iletişimin denetimi tedbirine de 

başvurulabilecektir.  

Avukatlar hakkında soruşturma aşamasında koruma tedbirlerine karar verecek 

mercii gösterilmediğine göre, soruşturmayı yapan suçun işlendiği yere en yakın ağır 

ceza mahkemesi C.Başsavcılığının, görev yaptığı yerdeki sulh ceza mahkemesinden 

koruma tedbiri ve bu arada telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi 

tedbirine karar verilmesini isteyebileceğini düşünmekteyiz. 548 

e. Yargıtay Üyeleri 

2797 sayılı Yargıtay Kanununun 46. maddesine göre, Yargıtay Birinci Başka-

nı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsav-

cısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görevleriyle ilgili veya kişisel suç-

larından dolayı haklarında soruşturma yapılabilmesi Birinci Başkanlık Kurulunun 

kararına bağlıdır. Böylece adı geçen Yüksek Mahkeme üyeleri, Başkanları, Baş-

kan vekilleri, Yargıtay C.Başsavcısı ve Başsavcı vekilinin hem kişisel suçları hem 

de görev suçları nedeniyle soruşturma yapılması Yargıtay Birinci Başkanlar Kuru-

lunun kararına bağlı tutulmuştur. Birinci Başkanlık Kurulu kararıyla soruşturma 

izni verilmeden adı geçen Yüksek Mahkeme mensupları hakkında soruşturma 

yapılması ve iletişimlerinin denetlenmesi mümkün değildir.  

Başkanlık Kurulu, Yargıtay üyeleri hakkında intikal eden ihbar ve şikâyetleri 

inceleyerek soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte gördüğü takdirde, ilk soruş-

turma yapılması için ceza dairesi başkanlarından birini görevlendirecek, aksi tak-

dirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verecektir. 2797 sayılı yasanın 46/4 

maddesine göre, Birinci Başkanlık Kurulunun soruşturma açılmasını gerekli göre-

rek tayin edeceği Yargıtay’ın bir ceza dairesi başkanı sorgu hâkiminin yetkisine 

sahip olup CMK’nın soruşturmaya ilişkin hükümlerini uygulayacaktır. Buna göre, 

soruşturmayı yapan ceza dairesi başkanı diğer koruma tedbirlerine karar verebile-

                                                                                                                                                                                                          
nen suçtan ötürü savunması alınamaz, Hakim tarafından sorguya çekilemez üzeri, konutu ve 
işyeri aranamaz.  Ağır cezalık suçüstü hariç, yakalanamaz, gözaltına alınmaz ve tutuklana-
maz….” Yargıtay 4. CD, 31.5.2006, 2006/3595 E, 2006/11718 K)     

548  Avukatlar hakkında tutuklama mercii son soruşturmanın açılmasına veya açılmasına yer ol-
madığına karar verecek mahkemedir. 1136 sayılı yasanın 59 ve 60. maddelerine göre, avukat-
lar hakkında tutuklama tedbirinin ancak kovuşturma aşamasında uygulanabileceği sonucu 
çıkmaktadır. (GÖKCAN/ARTUÇ, s. 621) Soruşturma aşamasında diğer koruma tedbirlerine 
karar verilebileceğine ve bu merci de gösterilmediğine göre,  soruşturmayı yapan C.Savcısının 
görev yaptığı yerdeki sulh ceza mahkemesinin yetkili olduğunu kabul etmek gerekir diye dü-
şünmekteyiz.  
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ceği gibi telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimine de karar verebi-

lecektir. 46/4. maddesinde soruşturmayı yapan ceza dairesi başkanının tutuklama-

ya, tutuklama kararının kaldırılmasına veya kefaletle salıvermeye ilişkin kararları 

Birinci Başkanlık Kurulunun onamasına tabi tutulup, diğer koruma tedbirleri ba-

kımından bu yönde bir hüküm bulunmadığından, iletişimin denetimi tedbirinin 

Birinci Başkanlık Kurulunun onamasına tabi olmadığını kabul etmek gerekir.  

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde Yargıtay üyeleri, başkanları, başkan 

vekilleri, Yargıtay C.Başsavcısı ve vekili hakkında soruşturma genel hükümlere 

göre yürütüleceğinden, CMK’nın 135 ve devamı maddelerine göre iletişimin de-

netimi kararı verilebilecektir. 549 

f. Milletvekilleri  

Milletvekillerinin temsil görevlerini gereği gibi yerine getirmelerinin sağlanması, 

keyfi ve asılsız nedenlerle görevlerini yapmaktan alıkonulmamaları için yasama do-

kunulmazlığı kabul edilmiştir.550 Karşılaştırmalı hukukta, sağladığı korumanın düzeyi 

farklılıklar taşısa da genellikle milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kabul 

edildiği görülmektedir. Bazı ülkelerde yasama dokunulmazlığı nedeniyle milletvekil-

lerinin iletişiminin denetlenemeyeceği kabul edilmektedir.551 Bu konunun açıkça dü-

zenlenmediği Almanya’da, Anayasa tarafından özel olarak korunduklarından millet-

                                                                          
549 Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu kararına konu olan bir olayda, 4422 sayılı yasaya uygun bir 

şekilde alınan karara dayalı olarak çıkar amaçlı suç örgütü oluşturmak ve örgüt adına faaliyet-
te bulunmak suçlarından telefonları dinlenen şahısların bazı Yargıtay üyeleri ile de görüştükleri 
ve onların nüfuzunu kullanarak ilgilendikleri davalarla ilgili hâkimler üzerinde etkili olmaya ça-
lıştıkları iddiasıyla durum Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan Yargıtay Başkanlığına bildirilmiştir. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, telefon görüşmele-
rinde adları geçen Yargıtay üyelerinin telefonlarının dinlenmesi konusunda Yargıtay Birinci 
Başkanlık Kurulunca verilmiş bir izin ve ilgili mercii tarafından alınmış bir karar bulunmaması 
nedeniyle telefon görüşmelerinin ve bu konuşmalardaki sözlerin adı geçen Yargıtay üyeleri 
açısından delil niteliği taşımadığına karar vermiş ve cezai bakımından soruşturma açılmasına 
izin vermemiştir. (29.6.2004 tarihli Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Kararı, Güncel Hukuk 
Dergisi, S.10, Ekim 2004) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun bu kararı tartışmalara neden 
olmuş; kararın iştirak halinde veya örgütlü olarak işlenen suçların kovuşturulmasında büyük 
güçlükler yaratacağı iddia edilerek Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun kararı eleştirilmiştir. 
(Bkz. ERGÜL, s. 1-3; MAHMUTOĞLU, s.415)Yurtcan ise, ayrıntıya girmeden hukuka aykırı 
delillerin değerlendirme dışı bırakılmasını olumlu bulmuştur. (YURTCAN, Haberleşme Araçla-
rının, s. 29)     

550 ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, s. 279; FEYZİOĞLU, Metin, “Yasama Dokunulmazlığı 
Üzerine Düşünceler”, Prof.Dr. Çetin Özek Armağanı, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstan-
bul 2004, s. 398. 

551 ERGÜL, Ozan, “Yargıdan Telefon Dinlemeye Yeni Bir Yorum”, s.3. 
http://www.yasayananayasa.ankara.edu.tr/docs/analizler/telefon_dinleme.pdf (Erişim tarihi: 
3.8.2007). 



 

239

vekillerinin iletişiminin denetimden muaf olduğu kabul edilmektedir.552 İtalya’da ise 

suçüstü halleri hariç milletvekillerinin iletişiminin denetimi için mensup olduğu par-

lamentonun bu konuda bir karar vermesi de gereklidir.553 Fransa’da, soruşturma hâ-

kimi tarafından parlamento veya senato başkanına bilgi verilmedikçe, parlamento ve 

senato üyelerinin iletişimi denetlenemez. (Fransız CMK 100/7 md)554  

Yasama dokunulmazlığı geçici bir koruma sağlamaktadır.555 Anayasamızın 

83/2. maddesine göre, “seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen 

bir milletvekili, Meclis’in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tu-

tuklanamaz ve yargılanamaz.” Görüldüğü üzere, meclis kararı olmadıkça mil-

letvekillerinin tutuklanması sorguya çekilmesi ve yargılanması mümkün değil-

se de, milletvekilleri hakkında soruşturma yapılmasına ve bu arada delil elde 

edilmesi amacıyla milletvekilinin özgürlüğünü ve hareket yeteneğini kısıtla-

mayan koruma tedbirlerine başvurulmasına ve hatta haklarında kamu davası 

açılmasına bir engel bulunmamaktadır.556  Anayasanın 83/4. maddesindeki so-

ruşturma yasağının da aynı maddenin 2. fıkrası hükümleriyle birlikte değerlen-

dirilmesi lazımdır. Özetle,  CMK’nın 135. maddesindeki koşullar mevcut ise 

milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmamış olsa bile iletişiminin denetlen-

mesi mümkündür.557  

                                                                          
552 ERDEM/ÖZBEK, s. 271-272.  
553 İtalyan Anayasasının 68. maddesi için bkz http://www.servat.unibe.ch/icl 

/it00000_.html#A055_(Erişim Tarihi:15.05.2008)  
554 Fransız Ceza Muhakemesi Kanununun 107. maddesinin İngilizce metni için bkz. 

http://195.83.177.9/upl/pdf/code_34.pdf (Erişim tarihi:15.05.2008)  
555 Bu dokunulmazlık nisbi dokunulmazlık olarak da adlandırılmıştır. Bkz.FEYZİOĞLU, 

Yasama dokunulmazlığı, s. 398. 
556 Yasama dokunulmazlığının amacı ve niteliği göz önünde bulundurularak dokunulmazlık kap-

samında yapılamayacak ceza yargılaması işlemlerinin, sadece şahsi hürriyeti tamamen orta-
dan kaldıran yakalama ve tutuklama gibi işlemlerle sınırlı olması gerektiği savunulmaktadır. 
Buna göre, milletvekillerinin sanık sıfatıyla sorgulanması, üzerlerinin ve evlerinin aranması, te-
lefonlarının dinlenmesi, postalarının açılmasının mümkün olması gerektiği, nitekim İtalyan 
Anayasası hariç, çağdaş anayasaların pek çoğunda (Örneğin: Fransa, Yunanistan, Portekiz), 
yakalama ve tutuklama dışında kalan ceza yargılaması işlemlerinin yasama dokunulmazlığı 
kapsamı dışında tutulduğu belirtilmektedir. GÖNENÇ, Levent, “Yasama Dokunulmazlığının Sı-
nırı”, http://www.yasayananayasa.ankara.edu.tr/docs/analizler/yasama_dokunulmazligi.pdf 
(Erişim tarihi: 11.10.2007) 

557 FEYZİOĞLU, Yasama Dokunulmazlığı, s.402; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 595; ERGÜL, s.3. Kıratlı, 
milletvekilinin meskeninin aranabileceği, ancak haberleşme gizliliğinin ihlal edilemeyeceği gö-
rüşündedir. KIRATLI, Metin, Parlamenter Muafiyetler-Bizde ve Yabancı Memleketlerde-Ankara 
1961. s.88-89.  Şahbaz da, meclis kararı olmadıkça milletvekilleri hakkında hiçbir işlem yapı-
lamayacağını savunmaktadır. Bkz. ŞAHBAZ, İbrahim, İletişimin Denetlenmesi ve Yasak Delil-
ler, Ankara 2008, s. 120. 
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Ayrıca, ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına 

başlanılmış olmak kaydıyla devletin güvenliğine karşı suçlarla558 ilgili olarak so-

ruşturma ve kovuşturma yapılması için Millet Meclisinin kararına gerek yoktur,559 

bu suçlarla ilgili olarak milletvekilleri hakkında genel hükümlere göre soruşturma 

yapılır. (AY 83/2.2 cümle) Dolayısıyla, bu suçlarla ilgili olarak milletvekilleri 

hakkında koşulları mevcut ise diğer koruma tedbirleriyle birlikte iletişimin dene-

timi tedbirinin uygulanmasına bir engel yoktur.  

g. Yabancıların İletişiminin Denetimi 

Anayasamızın 16. maddesine göre yabancıların temel hak ve hürriyetleri milletle-

rarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir. CMK’da ve diğer kanunlarımızda 

yabancılar bakımından özel hayatın gizliliği ve iletişimin gizliliğini ihlal eden iletişi-

min denetimine ilişkin ayrı bir hüküm bulunmamaktadır. O nedenle, diplomatik do-

kunulmazlığı bulunanlar hariç, ülkemizde bulunan yabancıların iletişiminin denetimi 

de CMK’nın 135 ve devamı maddelerindeki hükümlere göre yapılacaktır.560  

                                                                          
558 Anayasanın 83/2. maddesine göre; “seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir 

milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargıla-
namaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış ol-
mak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır.” denilmek-
tedir. Anayasanın 14. maddesi ise şu şekildedir: “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden 
hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına daya-
nan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanı-
lamaz. 
Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürri-
yetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını 
amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. 
Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzen-
lenir.” Maddede belirtilen eylemler, 5237 sayılı TCK’nın İkinci Kitap, Dördüncü Kısım ve Dör-
düncü bölümünde devletin güvenliği aleyhine işlenen suçlar başlığı altında düzenlenmiştir.  

559 Milletvekillerinin işlemiş oldukları bu suçlarla ilgili olarak durumun hemen ve doğrudan doğruya 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesi zorunludur. (AY 83/2 md) 

560 Amerika’da, ulusal güvenlikle ilgili durumlarda iletişimin denetlenmesi ve teknik izleme Dış 
Güvenlik İstihbarat Kanunu (The Foreign İntelligence Surveillance Act of 1978) (FİSA) isimli 
ayrı bir kanunla düzenlenerek toplu bir kanun niteliğindeki Amerika Birleşik Devletleri Federal 
Kanununun 50. bölümünün 36. kısmına eklenmiş; yabancılar ile Amerikan vatandaşlarının de-
netimi için farklı hükümler öngörülmüştür. Ulusal güvenlikle ilgili suçlar kapsamına ulusal gü-
venlikle ilgili gizli bilgilerin elde edilmesi, sabotaj ve uluslar arası terör suçları girmektedir. Ka-
nuna göre, iletişimi denetlenecek kişi, Amerikan vatandaşı veya oturma ve çalışma vizesine 
sahip bir kişi ise, iletişiminin denetimi ve hakkında diğer gizli soruşturma tedbirlerinin uygulan-
ması için –diğer suçlara oranla daha az sınırlayıcı hükümlere tabi olmakla beraber- bir mah-
keme kararı gerekli iken, yabancılar için mahkeme kararı gerekli değildir. Bu kanun yabancı 
güçlerin sabotaj yapmalarını, ulusal güvenlikle ilgili gizli bilgileri elde etmelerini, uluslar arası 
terör suçlarını önlemek amacıyla teknik izleme ve iletişimin denetimini düzenlemekle beraber, 
elde edilen deliller ceza yargılamasında delil olarak kullanılabilmektedir. http://www.tscm.com 
/USC50_36.html, (Erişim tarihi:9.6.2007) ÖZDOĞAN, s. 21-22; WONG, s. 7, dipnot 83.  
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D. DENETİME TABİ YERLER BAKIMINDAN 

CMK’nın 135. maddesinde telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin de-

netimi için yer bakımından sınırlama öngörülmemiştir. Ancak, CMK’nın 136. 

maddesinde, şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla müdafiin bürosu, konu-

tu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında, 135. madde hük-

münün uygulanamayacağı belirtilmektedir. Böylece, savunma hakkının gereği 

gibi kullanılması amacıyla müdafiin bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki tele-

komünikasyon araçları bakımından tedbirin uygulanması kabul edilmemiştir. El-

bette ki müdafilerin suç şüphesi altında bulunması halinde herhangi bir yasak 

sözkonusu olmayacaktır. Kanunumuzda, bu hüküm dışında yer bakımından tedbi-

rin uygulanmasını yasaklayan başkaca bir hüküm bulunmamaktadır.  

Müdafilerin iletişimi bakımından getirilen sınırlama dışında, kanunumuzda 

yer bakımından sınırlama öngören bir hüküm bulunmadığına göre, kamu kurumla-

rından yapılan iletişim veya bu kurumlara ait iletişim araçları vasıtasıyla yapılan 

iletişimin de denetime tabi olduğu ileri sürülebilir mi? Yine, kamuya açık yerlerde 

örneğin cadde, sokak ve meydanlarda yahut bazı kurumlarda bulunan kamuya 

açık ankesörlü telefonların denetimi mümkün olabilecek midir? 

Yukarıda açıklandığı üzere kamu görevlilerinin işlemiş oldukları suçların soruş-

turulması ve kovuşturulmasıyla ilgili özel hükümler mevcuttur. Kamu görevlilerinin 

gerek kişisel araçlarıyla yapmış oldukları iletişim, gerekse de kamuya ait iletişim 

araçlarıyla yapmış oldukları iletişimin denetimi bu özel hükümler çerçevesinde ele 

alınacaktır. Bunun dışında, kamu binalarında bulunan iletişim araçlarının denetimi ile 

ilgili sınırlayıcı bir hüküm mevcut değildir. Ancak, kamu kurumlarında bulunan ileti-

şim araçları ve özellikle telefonlar o yerde görev yapan diğer görevliler tarafından da 

kullanılabileceği gibi, bu yerlerdeki telefonların denetimi halinde hizmet almak ama-

cıyla ilgili kamu kurumunu arayan bütün vatandaşların telefonları dinlenmiş olacaktır. 

Böylece, üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlüklerine aşırı bir şekilde müdahale 

edilmiş olacaktır. O nedenle, bu gibi yerlerden yapılan görüşmelerin çok özel koşul-

larda denetiminin mümkün olabileceği kabul edilmekte, Almanya’da da kamusal 

telefon santrallerinin sınırlı olarak dinlemeye alındığı belirtilmektedir.561 Genel yer-

                                                                          
561 ERDEM/ÖZBEK, s. 269-270. 
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lerde bulunan telefon kulübelerinin denetlenmesi mümkün olmakla birlikte,562 ilk yar-

dım telefonları, otobanlarda bulunan telefonlar ve polise ait bu tür telefonlar da dene-

tim dışında kabul edilmektedir.563   

CMK’nın 135. maddesinde şüpheli veya sanığın iletişiminin denetlenebilece-

ğinden söz edilmiştir. Bu kanuna göre çıkarılan TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri 

Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesine göre, iletişimin denetimine ilişkin kararlar 

ve yazılı emirlerde hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının 

türü, kullandığı telefon numaralarının belirtilmesi lazımdır. Ancak, telefon santrali 

belirli bir kişinin kullandığı iletişim aracı değildir. Şüpheli veya sanığın da kul-

landığı telefon santralinin denetimine karar verildiğinde o santral üzerinden ileti-

şimde bulunan herkesin iletişiminin denetimine karar verilmiş olacaktır. Oysa 

kanunumuz şüpheli veya sanığın iletişiminin denetimine imkân vermekte olup 

CMK’nın 135 ve devamı maddelerindeki hükümlerin üçüncü kişilerin iletişiminin 

denetimine imkân verecek şekilde geniş yorumlanması mümkün değildir. Bu söy-

lediklerimiz özel kuruluşlarda bulunan telefon santralleri için de geçerlidir.  

Kamu kurumlarında bulunup belirli bir kişi tarafından kullanılan telefonların 

denetiminin mümkün olduğunu düşünmekteyiz. Örneğin, bir kamu kurumundaki, 

genel müdür, müdür, daire başkanı, daktilo memuru vb. görevlilerin odasında bu-

lunup bu görevliler tarafından kullanılan telefonların, CMK’nın 135. maddesinde-

ki koşullar mevcut ise denetlenebileceği görüşündeyiz.564   

Alanlar, parklar ve cadde ve sokaklarda bulunan genel telefonlarla yapılan ile-

tişimin denetlenmesi halinde tedbirle ilgisi olmayan çok sayıda kişinin iletişimi de 

denetlenmiş ve özel hayatlarının gizliliği hakkı ihlal edilmiş olacağından genel 

yerlerdeki telefonların denetlenemeyeceğini düşünmekteyiz. Bununla birlikte, 

şüpheli veya sanıkların belli zamanlarda belli yerlerde bulunan genel telefonları 

kullanarak iletişimde bulunduğuna dair yeterli deliller mevcut ise genel telefonla-

                                                                          
562 MEYER-GOβNER, s. 333. 
563 MEYER-GOβNER, s. 330. 
564 İngiltere’de kamuya ait şebekelerden yapılan iletişimin denetlenmesi mümkündür. Ancak öğre-

tide, bu durumda iletişimin denetimi için öngörülen koşullara uyulması gerektiği görüşü hâkim-
dir. ERDEM/ÖZBEK, s. 269. 
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rın bu süreler dahilinde denetlenebileceğini kabul etmek gerekir. Aksi halde, suç 

işleyen kişiler ve özellikle de organize suç örgütü elemanlarının denetlenmeyen 

bu tür telefonları kullanarak suç işlemelerinin ve suçtan kaynaklanan faydayı elde 

etmelerinin önü açılmış olur. Doktrinde, herhangi bir ayırım yapılmaksızın genel 

telefonların denetlenebileceğine dair görüşler de ileri sürülmektedir.565 

E. ŞÜPHE BAKIMINDAN 

1. Şüphe Kavramı ve Çeşitleri  

a. Genel Olarak 

Kelime olarak şüphe, (kuşku), “bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestireme-

mekten doğan kararsızlık” anlamına gelir.566 Şüphe; “zihnin çeşitli alternatifler arasında 

seçme yapma konusunda tereddüt etmesi, hangisinin doğru olduğunu kestirememesi” 

ve “bir şeyin olup olmadığı hakkında tereddüde düşme”si olarak da tanımlanmıştır.567  

Ceza muhakemesinde şüphe ayrı bir anlama sahip olup, muhakemenin her 

aşaması için aranan şüphe çeşidi de farklıdır. Ceza muhakemesi bir suç işlendiği 

şüphesi ile başlar, şüphenin kuvvetlenmesi ile devam eder ve şüphenin yenilmesi 

ile de sona erer. Ceza Muhakemesindeki şüpheden tahmine veya dedikoduya da-

yanan soyut bir şüphe değil, bazı olaylara ve delillere dayanan şüphe anlaşılmalı-

dır. Bir hukuk devletinde ceza muhakemesinin çarklarının dönmeye başlaması 

için delillere dayanan bir şüphe sebebinin bulunması şarttır.568  

Delillerin çokluğu ve/veya kuvveti şüphenin kuvvetini ortaya çıkarır. Ceza 

Muhakemesinde delillerin kuvvetine göre şüphe; basit şüphe, yeterli şüphe ve 

kuvvetli şüphe olarak adlandırılmakta ve ayırıma tabi tutulmaktadır.569  

Bir koruma tedbirine başvurulabilmesi için o koruma tedbiri bakımından ka-

nunun aradığı derecede bir şüphe mevcut olmalıdır. Aksi halde, koruma tedbirine 

                                                                          
565 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 699. 
566 Türkçe Sözlük, TDK, C.II, s. 938. 
567 DEVELLİOĞLU, s. 402.  
568 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 485. 
569 Bazı yazarlar “şüphe”yi, basit şüphe ve yoğun şüphe şeklinde ikiye ayırmakta, yoğun şüpheyi 

de yeterli şüphe ve kuvvetli şüphe şeklinde bir ayırıma tabi tutmaktadırlar. Bkz. ER-
DEM/ÖZTÜRK, s.276; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 485. 
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karar verilemez, verilen karar da hukuka aykırı olur.570 O nedenle, telekomünikas-

yon yoluyla yapılan iletişimin denetimi için aranan şüphe derecesinin belirlenmesi 

önemlidir. Aşağıda,  önce kısaca şüphe türleri incelenecek, daha sonra ise tedbirin 

uygulanması için gereken şüphe konusuna değinilecektir.  

b. Şüphe Türleri 

aa. Basit Şüphe 

Basit şüphe, şüphenin en hafif derecesini teşkil etmekte olup, dayandığı belir-

tiler itibariyle ispat gücü yetersiz, basit, sayıca az olan şüphe olarak tanımlanabi-

lir.571  Kriminalistik verilere göre, fiilin soruşturulabilir bir nitelik arzetmesi halin-

de basit şüphenin varlığından söz edilir.572 Buna göre, basit şüpheden söz edile-

bilmesi için, bir suçun işlendiğine dair somut olaylara dayalı en azından belirti 

şeklinde delillerin bulunması lazımdır. Tahminlere, akla ve mantığa aykırı iddiala-

ra (örneğin falcının sözleri vb) dayalı şüphe basit şüphe olarak kabul edilemez.573   

bb. Yeterli Şüphe  

Mevcut delillere göre yapılacak muhakemede sanığın mahkûm olması ihtima-

li beraat etmesi ihtimalinden fazla ise “yeterli şüphe”nin var olduğu kabul edilir.574 

                                                                          
570 Tedbire başvurulabilmesi için elverişli olan şüphenin bulunmadığı gerekçesiyle daha önce tedbir 

kararına ilişkin talebin reddedildiği hallerde tekrar aynı tedbire başvurulabilip başvurulamayacağı 
hususunda tereddüt edilebilir. CMK’nın 135 ve devamı maddelerinde bu konuda bir hüküm mev-
cut değilse de, tedbir kararı verilebilmesi için daha önce mevcut olmayan elverişli şüphe daha 
sonra ortaya çıkabilir. Yakalama koruma tedbirinin kötüye kullanılmasını önlemeyi amaçlayan 
CMK’nın 91/5. maddesinde, “gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üzerine 
serbest bırakılan kişi hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilme-
dikçe ve Cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle yakalama işlemi uygula-
namaz” şeklindeki hükümden,  ortaya çıkan yeni delillere göre aynı fiille ilgili olarak tekrar yaka-
lama tedbirine başvurulabileceği sonucu çıkmaktadır. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişi-
min denetlenmesi bakımından da aynı sonuca ulaşılmalı;  yani daha önce reddedilse bile ortaya 
çıkan yeni delillere göre tedbir kararı verilebilmelidir. Bu görüşümüz, şüpheli veya sanığın  yaka-
lanmasının amaçlandığı mobil telefonun yerinin tespiti bakımından evleviyetle geçerlidir.  

571 ÖZTÜRK/ERDEM, s.529. 
572 ŞAHİN, Cumhur, Sanığın Kolluk Tarafından Sorgulanması, Ankara 1994, s. 29.  

Kriminalistik Fransızca “la crime” kelimesinden türetilmiştir. Bilimsel polis metotları, suçluların 
bilimsel yöntemler kullanılarak tespit edilmesini ve suç olaylarının aydınlatılmasını içerir. 
Kriminalistik kriminolojinin bulgularından faydalanır, ancak nitelik ve maksat açısından bu iki 
dal birbirinden ayrılır. Kriminalistik bir bilim değil bir tekniktir ve fizik, biyoloji ve kimya bu tekni-
ğin temelini teşkil eder. Kriminalistiğin kendi değişmez kanunları yoktur. Uygulanacak kurallar 
ve teknolojideki gelişmeler kriminal incelemelerde büyük değişiklikler meydana getirir. TUĞ, 
Ayşim / DOĞAN, Yeşim / HANCI, Hamit, “Kriminalistik Kriminoloji Değildir, Criminalistic İs Not 
Criminology”, Ankara Barosu Dergisi Sayı:2002/2, s. 175-182. 

573 GÖKCEN, s. 68; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 485; ERDEM/ÖZBEK,s.276. Şüphe konusunda geniş bilgi 
için bkz. FEYZİOĞLU, Metin, Ceza Muhakemesinde Vicdani Kanaat, Ankara 2002, s. 184 vd.  

574 GÖKCEN, s. 69; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 485. 
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5271 sayılı CMK’nın 170/2. maddesinde; “soruşturma evresi sonunda toplanan 

deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet sav-

cısı, bir iddianame düzenler” denilerek, kamu davasının açılabilmesi için yeterli 

şüphe aranmıştır.  

cc. Kuvvetli Şüphe 

Eldeki delillere göre yapılacak muhakeme sonunda sanığın mahkûm olma ih-

timali kuvvetle muhtemel ise “kuvvetli şüphe”nin varlığından söz edilir. 5271 

sayılı CMK’da gözlem altına alma (74 md) ve koruma tedbirlerinden tutuklama, 

taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma, şirket yönetimi için kayyım tayini, (133 

md), gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, (139 md), teknik araçlarla izleme (140 

md) için kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı aranmıştır.  

2. Denetim İçin Gerekli Şüphe 

a. Genel olarak 

Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında bazı ülkelerin telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin denetimi için hangi şüphe derecesinin gerekli olduğunu ayrıca 

belirtme yoluna gitmedikleri görülmektedir. Örneğin Alman CMK’nın 100a mad-

desine göre, tedbire başvurulabilmesi için belirli olayların katalogda yazılı bir 

suçun işlendiği şüphesini haklı göstermesi yeterli olup, tedbire başvurmak için, 

şüpheli veya sanığın muhakeme sonunda yüksek bir ihtimalle mahkûm olması 

olasılığının bulunması anlamında kuvvetli şüphe veya dava açabilmek için gerekli 

olan yeterli şüphe aranmamaktadır.  

İngiltere’de, bu tedbire başvurulabilmesi için ayrıca bir şüphe derecesi öngö-

rülmemiştir. RIPA’nın 5/2 maddesinde, tedbirin orantılı olduğuna, ulusal güven-

lik, suçların önlenmesi ve araştırılması ve İngiltere’nin ekonomik refahı için ge-

rekli olduğuna inanılmadıkça denetim kararı verilemeyeceği belirtilmekte; ancak 

suçun işlenmesine ilişkin belli bir şüphe derecesinden söz edilmemektedir. Rıza 

üzerine iletişimin denetiminin düzenlendiği RIPA’nın 3. maddesinde ise iletişimin 

taraflarının rıza gösterdiğine inanmak için makul nedenlerin bulunması halinde 

iletişimin denetlenebileceği belirtilmektedir.  

10 Temmuz 1991 tarih ve 1991/646 sayılı yasayla Fransız Ceza Muhakemesi 

Kanununa ilave edilen 100-100/7. maddelerinde de telekomünikasyon yoluyla 
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yapılan iletişimin denetimi için gerekli olan şüphe bakımından açık bir düzenleme 

yapılmamıştır. Diğer koruma tedbirleri için aranan şüphe, bu tedbire başvurula-

bilmesi için de yeterli görülmektedir.575 Fransız Ceza Muhakemesi Kanununun 63. 

maddesinde, tutuklama kararı verilebilmesi için, kişinin bir suç işlediğine veya 

işlemeye teşebbüs ettiğine dair bir veya birden fazla güvenilir, makul delil bulun-

ması arandığına göre, iletişimin denetimi tedbiri için de aynı şüphe derecesinin 

yeterli olduğu kabul edilmektedir.576  

AİHM’e göre, iletişimin denetimi için makul şüpheye gerek vardır. Nesnel bir göz-

lemcinin özel haberleşme kanallarının istismar edildiğini düşünmesine neden olacak 

veriler ve bilgiler mevcut ise makul şüphe var kabul edilir.577  Amerika’da telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi için kişinin Amerika Birleşik Devletleri Fe-

deral Kanununun 2516. maddesinde yazılı katalog suçlardan birini işlediğine veya teşeb-

büs ettiğine dair muhtemel şüphe sebeplerinin bulunması gereklidir.578 Muhtemel şüphe, 

mevcut durumun ve olayların, bir suçun işlendiğine veya işlenmekte olduğuna dair ma-

kul dikkate sahip bir kişinin inanması için yeterli olması şeklinde tanımlanmıştır.579  

Kanada Ceza Kanununun 184.2 (2). maddesine göre, tedbire başvurulabilme-

si; suç işlendiğine inanmak için makul şüphe sebeplerinin (reasonable grounds) 

bulunması koşuluna bağlıdır.  

Avustralya’da Telekomünikasyonun Denetimi Kanununun 6 B. maddesinde, bu 

yasa anlamında bir kişinin suça karışmış sayılabilmesi için, kişinin bir suç işlediğine 

                                                                          
575 ERDEM/ÖZBEK, s.276; SÖZÜER, Özel Haberleşmenin, s. 95. 
576 ERDEM/ÖZBEK, s. 276. 

Sözüer, Fransa’da iletişimin denetimi için kişinin suçlanması bakımından gerekli olan çelişiksiz 
ve ağır şüphenin gerekli olduğunu belirtmekte ise de; (SÖZÜER, Özel Haberleşmenin, s. 95) 
tutuklamaya ilişkin Fransız CMK’nın 63. maddesinde, kişinin bir suç işlediğine veya işlemeye 
teşebbüs ettiğine dair bir veya birden fazla güvenilir makul delil aranmaktadır. İletişimin dene-
timi için kanunda ayrıca bir şüphe derecesi belirtilmediğini, diğer koruma tedbirlerine başvuru-
labilmesi için aranan şüphe derecesi ile yetinildiğini belirten Erdem/Özbek de, iletişimin denet-
lenmesi tedbirine ancak mahkeme tarafından yapılacak ön soruşturma aşamasında başvuru-
labileceğinden, ağır şüphe nedenlerinin varlığının gerekli olduğu ifade etmektedirler. ER-
DEM/ÖZBEK, s. 276. 

577 Campbell/Birleşik Krallık, pg.48, KILKELLY, s. 48; DUTERTRE, s. 338. Şüphe ve makul şüp-
he konusunda ayrıca bkz. Fox, Campell ve Hartley v Birleşik Krallık, http://ihami.anadolu.edu.tr 
/aihmgoster.asp?id=224 

578 WONG, s.22; ÖZDOĞAN, s. 33. 
579 Draper v. U.S. 1959. http://faculty.ncwc.edu/toconnor/315/315lect06.htm (Erişim tarihi: 

12.5.2007) 
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veya işlemekte olduğuna yahut işleyeceğine dair makul şüphe sebeplerinin580 bulun-

ması gerektiği belirtilmektedir.  Avusturya’da ise tedbire başvurulabilmesi için kuv-

vetli şüphe sebepleri aranmaktadır.581 Ancak doktrinde, tedbirin uygulama alanını 

önemli ölçüde sınırladığı ve ileride kuvvetli şüphe kavramının içinin boşalması sonu-

cunu doğuracağı ileri sürülerek bu düzenleme eleştirilmektedir.582  

Hukukumuzda tedbirin ilk kez düzenlendiği 4422 sayılı yasa Tasarısında ted-

bire başvurulabilmesi için “makul kuşku nedenleri” aranmakta ve “makul kuşku 

nedeni” için isabetli olmayan bir tanım yapılmaktaydı.583 Ancak, bu kavram ve 

tanım kanuna alınmamış, 4422 sayılı yasanın 2/2 maddesinde, “iletişimin dinlen-

mesine veya tespitine ilişkin kararlar, ancak kuvvetli belirtilerin varlığı halinde 

verilebilir” denilmiştir. Maddede yer alan “kuvvetli belirti”nin “kuvvetli şüphe” 

olarak anlaşılıp anlaşılamayacağı hususunda çeşitli görüşler ileri sürülmüş; dokt-

rindeki genel eğilim, maddede yer alan “kuvvetli belirti”nin “kuvvetli şüphe” ola-

rak anlaşılmaması gerektiği yönünde olmuştur.584   

                                                                          
580 Yukarıda da belirtildiği üzere, bazı ülkelerde telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin dene-

timi için makul şüphe nedenlerinin bulunması aranmaktadır. Ortalama anlayışta bir kişinin, bir 
suç işlendiğine inanmasına neden olacak olayların varlığı halinde makul şüphe sebeplerinin 
var olduğu kabul edilmektedir. Bu inanış, soyut şüpheyi aşmalıdır. Tanıklık, yaralanmaya ilişkin 
rapor ve bulgular, diğer fiziki bulgular, iz ve eserler, eşyaya zarar verildiğine dair işaretler ma-
kul şüpheye dayanak olabilir. Özetle, kişinin bir suç işlediğine veya suça karıştığına dair şüp-
heyi objektif olarak haklı kılan spesifik olay ve durumların varlığı halinde makul şüphenin var 
olduğu kabul edilir. Webster’s Law Dictionary,  
http://dictionary.lp.findlaw.com/scripts/results.pl?co=dictionary.lp.findlaw.com&topic=b7/b7ece
a579f7dd5c6fab726745ca4133f (Erişim tarihi:16.8.2008). 

581 ERDEM/ÖZBEK, s. 276. 
582 ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.99. 
583 4422 sayılı yasa tasarısında birden çok kimsenin birlikte veya başkasına ait yasal veya 

yasadışı bir menfaati korumak amacıyla hareket etmeleri veya benzeri eylemlerden do-
layı daha önce kovuşturulmuş olmaları durumunda makul şüphe nedeninin var olduğu 
kabul edilmekteydi. (ERDEM/ÖZBEK, s. 278) Halen yürürlükte olan Adli ve Önleme 
Aramaları Yönetmeliğinin 6. maddesine göre makul şüphe, “hayatın akışına göre somut 
olaylar karşısında genellikle duyulan şüphe” olup, bu şüphenin somut olgulara dayan-
ması lazımdır.  

584 “Belirti” ile “delil” arasındaki ayrıma işaret eden ve belirtinin henüz delil olmadığını belirten 
Dönmezer, tedbire başvurmak için kuvvetli şüphenin gerekli olmadığını savunmuştur. 
(DÖNMEZER, 4422 Sayılı Kanunla Kabul Edilen Koruma Tedbirleri, s. 551) Şüphe kavramı ile 
belirti kavramının kesin çizgilerle ayrılması gerektiğini belirten, Kunter/Yenisey/Nuhoğlu’na gö-
re, günümüz için de hâkimin tedbir kararı verebilmesi için objektif olarak tespit edilmiş olaylar, 
vakıalar ve haricen algılanabilen olayların, basit belirtilerin bulunması yeterli kabul edilmelidir. 
KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 703.  
Kuvvetli belirtiden, kuvvetli şüphenin anlaşılmaması gerektiğini savunan Erdem/Özbek’e 
göre, maddede kuvvetli belirtinin kullanılmasının nedeni, şüphenin bazı olay ve olgulara 
dayanması gerektiğini belirtmektir. Böylece birçok temel hak ve özgürlüğü sınırlayan ted-
bire tam olarak ortaya konulamayan ve sınırları çizilemeyen basit şüphe üzerine başvu-
rulması engellenmek istenmiştir. (ERDEM/ÖZBEK, s. 277) Buna karşılık, Yarsuvat, 4422 
sayılı yasanın 2. maddesi uyarınca tedbire başvurulabilmesi için basit şüphenin yeterli ol-
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CMK’nın 135. maddesinde tedbire başvurulabilmesi için “kuvvetli şüphe se-

bepleri” aranmaktadır. 4422 sayılı yasada yer alan “kuvvetli belirti”den “kuvvetli 

şüphe”nin anlaşılıp anlaşılamayacağı hususundaki sorun bu defa 135. maddesin-

deki “kuvvetli şüphe sebepleri” bakımından ortaya çıkmıştır.  

b. Kuvvetli Şüphe Sebepleri’nden Ne Anlaşılması Gerektiği 

5271 sayılı CMK’nın 135. maddesinde, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişi-

min denetimi için suç işlendiğine ilişkin “kuvvetli şüphe sebepleri”nin bulunması gerek-

tiği belirtilmektedir. Burada öncelikle maddede yer alan “kuvvetli şüphe sebepleri”nden 

ne anlaşılması gerektiğinin açıklığa kavuşturulması lazımdır. Acaba “kuvvetli şüphe 

sebepleri” terimi ile failin mahkûm olma ihtimalinin çok yüksek olması, yani “kuvvetli 

şüphe”mi kastedilmiştir; yoksa bu terime daha başka bir anlam mı vermek gerekir?  

Doktrinde hâkim olan görüş, CMK’nın 135/1. maddesinde yer alan “kuvvetli 

şüphe sebepleri”nden, failin mahkûm olması ihtimalinin çok yüksek olması anla-

mına gelen “kuvvetli şüphe”nin kastedilmediği yönündedir. Tutuklama kararı 

verilebilmesi için “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgu”ların bulunması 

gerektiğine, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi için ise “suç 

işlenmesine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin” bir koşul olarak arandığına işaret 

eden Kunter/Yenisey/Nuhoğlu’na göre; bu iki düzenleme arasında mutlaka bir 

fark bulunması lazımdır. Çünkü tutuklama kararı verecek kadar kuvvetli suç şüp-

hesi varsa, başka suretle delil elde etme imkânının bulunmaması koşulu nedeniyle 

iletişimin denetlenmesi yolu kendiliğinden kapanmaktadır.585 İletişimin denetimi 

başvurulabilecek en son çare olduğundan yazarlara göre, bu tedbire başvurmak 

için kuvvetli şüphenin varlığının aranması halinde zaten bütün deliller elde olaca-

ğı için iletişimin denetimi gereksiz olurdu.586 Alman doktrininde olduğu gibi şüphe 

ile belirti ayrımının yapılması gerektiğini, maddede yer alan “şüphe sebebi” kav-

ramının “belirti”, olarak anlaşılması gerektiğini savunan yazarlara göre, iletişimin 

                                                                                                                                                                                                          
mayıp kuvvetli kuşku bulunması ve bu kuşkunun da somut olaylara dayanması gerektiğini 
savunmuştur. YARSUVAT, Duygun, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Göre Kişi Hürriyeti 
ve Güvenliği, Özel Hayatın Gizliliği, Konut Dokunulmazlığı ve Haberleşme Hürriyeti Üzeri-
ne Düşünceler”, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Hukuku 1. Uluslar arası Sempoz-
yumu, 22-24 Nisan Ankara, Ankara 2004, s. 30. Aynı yönde bkz. GELERİ/İLERİ, s. 121.  

585 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU s.702. 
586 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU s.703. 
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denetlenmesi için basit şüphenin varlığı yeterli ise de, suç işlendiğine ilişkin belir-

tilerin kuvvetli olması lazımdır. Buradaki amacın, iletişimin denetimi için suç 

işlendiğine ilişkin yoğun şüphenin aranması olmayıp, keyfiliğin önüne geçmek ve 

somut olgulara dayanan kuvvetli belirtilerin varlığı halinde iletişimin denetimi 

kararının verilmesini sağlamak olduğunu savunan yazarlar, CMK’nın 135. mad-

desinin değiştirilerek 4422 sayılı yasada olduğu gibi iletişimin denetimi için kuv-

vetli belirtilerin yeterli kabul edilmesi yönünde bir düzenleme yapılmasını öner-

mektedirler.587   

Maddede yer alan “kuvvetli şüphe sebepleri” teriminden, “kuvvetli şüphe derece-

si”nin anlaşılmaması gerektiğini savunan Özbek, bu terimden basit bir başlangıç şüp-

hesinden daha yoğun, ama yeterli ya da kuvvetli şüphe derecesine ulaşması zorunlu-

luğu bulunmayan şüphe derecesinin anlaşılması gerektiği görüşündedir. Yazara göre, 

aksi halde ikincillik ilkesi karşısında tedbire başvurulması gereksiz hale gelebilir. 

Çünkü bu tedbire başvurulabilmesi için ayrıca başka surette delil elde edilmesi imkâ-

nının bulunmaması lazımdır. Kuvvetli şüphe derecesinin bulunması, zaten başka su-

rette elde edilen delillerin mevcut olduğu anlamına gelir ve tedbire başvurma gereği 

ve imkânı bulunmaz. Oranlılık ilkesi ve onun bir alt ilkesi niteliğindeki ikincillik ilke-

si uyarınca başka surette delil elde edilmesi imkânı mevcut olduğu halde iletişimin 

denetimi tedbirine başvurulmuş ise yapılan denetim ve denetim sonucu elde edilen 

deliller hukuka aykırı olur ve yargılamada kullanılamaz.588  

Erdem, tedbire başvurulabilmesi için kuvvetli belirtilerin varlığı koşulunu arayan 

4422 sayılı yasadan farklı olarak 5271 sayılı CMK’nın 135/1 maddesinde “belirti” 

yerine “şüphe”den söz edilmesinin özel bir amacının bulunup bulunmadığının anlaşı-

lamadığını, haberleşme özgürlüğüne ağır müdahale oluşturan tedbire tam olarak orta-

ya konulamayan basit bir şüpheye dayalı olarak başvurulmasını ve tedbirin kötüye 

kullanılmasını önlemek kaygısıyla yapılan düzenlemenin tedbiri uygulanamaz hale 

getirmemesi gerektiğini belirtmektedir. Yazara göre, eğer maddedeki “kuvvetli şüphe 

sebepleri” deyimi şüpheli veya sanığın  mahkûm edilmesi ihtimalinin yüksek olduğu 

biçiminde anlaşılırsa bu aşamada tedbire başvurmak orantılılık açısından yerinde ol-

maz. Çünkü sanık hakkında onu büyük ihtimalle mahkûm edilmesini gerektirecek 
                                                                          
587 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 702.  
588 ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 424-425. 



 

 250

yoğunlukta delile ulaşıldığına göre artık iletişimin denetimi tedbirine başvurmanın 

gereği de kalmaz. Ayrıca, tedbire başvurulabilmesi için “kuvvetli şüphe” koşulunun 

aranması,  tedbire başvuru koşullarından olan, başka yolla delil elde edilmesi olana-

ğının bulunmaması biçimindeki ikincillik ilkesi ile de bağdaşmamaktadır. Gerçekten, 

kuvvetli şüphe derecesinin bulunması, zaten başka surette elde edilen delillerin mev-

cut olduğu anlamına gelir ve tedbire başvurmaya ihtiyaç kalmaz.589  

Benzer görüşleri dile getiren Şen’e göre, kanun koyucu tedbirin aşırı kullanı-

mının önüne geçmek amacıyla “kuvvetli suç şüphesi” şartını aramış; fakat tedbire 

başvurulması için şüpheli tarafından suçun işlendiği şüphesini kuvvetli bir şekilde 

ortaya koyacak delil ve emarelerin mevcut olması şeklinde anlaşılabilecek derece 

ve zorlukta bir koşul öngörmemiştir. Aksi halde, tedbire başvurulması neredeyse 

imkânsız ve anlamsız hale gelir; tedbir, ancak şüpheli veya sanığın duruşma dışı 

ikrarının elde edilmesi işlevi görür.590  

Doktrinde bazı yazarlar ise, CMK’nın 135/1. maddesindeki “kuvvetli şüphe 

sebepleri”nin “kuvvetli şüphe” anlamına geldiğini savunmaktadırlar. CMK’nın 

135/1. maddesindeki “kuvvetli şüphe sebepleri”ni, “kuvvetli delil” olarak anlayan 

Şahin, özel hayata ağır bir müdahale oluşturan tedbire başvurulabilmesi için basit 

şüphe ile yetinilmediğini, şüphenin nitelikli yoğunluğa ulaşmış olmasının arandı-

ğını, bu yönüyle de telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbiri-

nin diğer birçok koruma tedbirinden farklılık arzettiğini belirtmektedir.591   

CMK’nın 135. maddesinde yer alan “kuvvetli şüphe sebepleri”ni “kuvvetli 

şüphe derecesi” şeklinde anlayan Ünver/Hakeri, Eryılmaz ve Turhan ise, bu dü-

zenlemeyi eleştirmektedirler.592   

                                                                          
589 ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.100. Aynı yönde bkz. ÖZTÜRK/ERDEM, s. 631. 
590 ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 107. 
591 ŞAHİN, Ceza Muhakemesi, s. 267-268.  
592 ÜNVER/HAKERİ, s. 239. Ünver/Hakeri’ye göre, tedbire başvurulabilmesi için kuvvetli şüphe 

sebebinin aranması ya bu tedbirlerin uygulanamaması sonucunu veya “kuvvetli şüphe” kavra-
mının içinin boşaltılmasına neden olacaktır. Belirtelim ki, günümüze kadarki uygulamalar, ikinci 
ihtimalin gerçekleştiğini göstermektedir. Tedbire başvurulabilmesi için makul şüphenin aran-
ması gerektiğini belirten Eryılmaz’a göre, kolluğun elinde “kuvvetli şüphe” standardına ulaştı-
racak iz, belirti, emare olsa, bu tedbirlere başvurmaya zaten gerek kalmaz. (ERYILMAZ, Me-
sut Bedri, “Suçla Mücadele Politikası Açısından Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu”, Ceza Huku-
ku Dergisi, S.1, Eylül 2006, s.224) Turhan, tedbire başvurulabilmesi için kuvvetli şüphenin 
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CMK’nın 135/1 maddesinde yer alan “kuvvetli şüphe sebepleri”nin “kuvvet-

li şüphe” şeklinde anlaşılmaması ve tedbire başvurulabilmesi için kuvvetli şüp-

henin aranmaması gerektiğini savunan yazarların, kuvvetli şüphenin aranması 

halinde ortaya çıkacak tehlikelere dikkat çektikleri ve bu tehlikeleri görüşlerine 

destek olarak ileri sürdükleri görülmektedir. Bu endişelere büyük ölçüde katıl-

maktayız; ancak yorumun amacı, hükmün anlamını ortaya çıkarmaktır. Ortaya 

çıkan hükmün anlamı zararlı ve tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Bunu düzelt-

mek uygulayıcının değil, kanun koyucunun görevidir. Hukukçunun görevi, bunu 

düzeltici yorumlar yapmak olmayıp bu tehlikelere işaret etmektir. O nedenle, 

CMK’nın 135. maddesinde yer alan “kuvvetli şüphe sebepleri”nden ne anlaşıl-

ması gerektiği belirlenmeye çalışılırken, çeşitli ihtimallere göre ortaya çıkabile-

cek tehlikelerden ziyade, yorum kurallarına göre hükmün anlamı belirlenmeye 

çalışılmalıdır.593  

Öncelikle belirtelim ki CMK’nın 135. maddesinin gerekçesinden ve hazırlık 

çalışmalarından maddede yer alan “kuvvetli şüphe sebepleri”nden ne anlaşılması 

gerektiğine dair bir açıklık mevcut değildir. Kanunumuzun bazı maddelerinde 

“kuvvetli suç şüphesi”, bazı maddelerinde “kuvvetli şüphe”, birçok maddesinde 

ise “kuvvetli şüphe sebepleri” terimi kullanılmaktadır. Tutuklamaya ilişkin 

CMK’nın 100. maddesinde hem “kuvvetli suç şüphesi” hem de “kuvvetli şüphe 

sebepleri” terimleri kullanılmıştır. Gözlem altına almaya ilişkin CMK’nın 74. 

maddesinde “fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan şüpheli veya sa-

nı(k)”tan söz edilmektedir. Bu terimlerin kullanıldığı madde hükümleri ince-

lenmek suretiyle bu terimlere ne anlam verilmesi gerektiğini belirlemeye çalışa-

cağız.  

                                                                                                                                                                                                          
aranmasının bu hükmü uygulanamaz hale getirdiğini; ancak, maddenin ifade biçiminden kuv-
vetli şüphe derecesinden daha az bir şüpheye dayalı olarak tedbire başvurulabileceği şeklinde 
bir sonuca ulaşmanın mümkün olmadığını belirtmektedir. TURHAN, Faruk, Ceza Muhakemesi 
Hukuku, Ankara 2006, s. 267.  

593 Yorum, hukuk normunun gerçek anlamını açıklamak, yani normda saklı iradeyi ortaya çıkart-
mak ve belli bir vakıa veya vakıalarla ilişkili olarak iradenin kapsamını ve sınırlarını belirlemek 
faaliyetidir. Zeki HAFIZOĞULLARI, Türk Ceza Hukuku Ders Notları, 
http://www.zekihafizogullari.com/CezaHukuku%20Ders%20Notlari.pdf (Erişim tarihi: 
14.2.2008). Yorum, kanunun anlamını araştırmak ve açıklamak için başvurulan zihinsel bir faa-
liyet olarak da tanımlanmıştır. (TOROSLU, s. 34) Yorum yöntemleri ve yorum çeşitleri konu-
sunda geniş bilgi için bkz. HAFIZOĞULLARI, Zeki, Türk Ceza Hukuku Ders Notları, 
http://www.zekihafizogullari.com/Ceza%20Hukuku%20Ders%20Notlari.pdf (Erişim tarihi: 
14.2.2008); TOROSLU, s. 36-41.  
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CMK’nın 74. maddesinde, kanun koyucunun “kuvvetli şüpheler” terimi ile ki-

şinin özgürlüğünü kısıtlayan gözlem altına alma için şüphenin derecesini gösteren 

“kuvvetli şüphe”yi kastettiği anlaşılmaktadır.594  

CMK’nın 100/1. maddesinde tutuklamaya karar verilebilmesi için “kuvvetli 

suç şüphesinin varlığını gösteren olguların” bulunması aranmış, 100/3 maddesin-

de ise, “aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı 

halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir” denilerek, “kuvvetli şüphe sebepleri” 

terimi tercih edilmiştir. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenme-

si dahil diğer koruma tedbirlerine başvurulabilmesi için de “kuvvetli şüphe sebep-

leri”nin bulunması gerektiği belirtilmiştir.  

Görüldüğü üzere, tutuklama koruma tedbirinin düzenlendiği 100. maddesinde 

hem “kuvvetli suç şüphesi” hem de “kuvvetli şüphe sebepleri” terimi kullanılmış-

tır. 100/1 maddesindeki “kuvvetli suç şüphesi”nin şüpheli veya sanığın büyük bir 

ihtimalle mahkûm olması anlamındaki şüphe derecesini ifade ettiği anlaşılmakta-

dır. Tutuklamaya karar verilebilmesi için kuvvetli suç şüphesini arayan kanun 

koyucu, acaba tutuklama nedeninin varlığı için daha farklı derecede bir şüphe mi 

aramıştır? Diğer bir ifadeyle 100/3. maddesindeki “kuvvetli şüphe sebepleri” te-

rimi şüphenin derecesini gösteren ve şüpheli veya sanığın  yüksek bir ihtimalle 

mahkûm olmasını ifade eden “kuvvetli şüphe” anlamında mı kullanılmıştır, yoksa 

daha düşük bir şüphe düzeyine işaret eden “kuvvetli belirti” anlamında mı kulla-

nılmıştır? Bunu tespit etmek önemlidir; çünkü CMK’nın 135/1 maddesinde tele-

komünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi için de “kuvvetli şüphe 

sebepleri”nin varlığı aranmaktadır. Görüşümüze göre, tutuklamaya karar verile-

bilmesi için “kuvvetli şüphe”yi arayan kanunun, tutuklama nedenlerinin var kabul 

edilebileceği bazı suçların işlendiği hususunda daha düşük bir şüphe derecesini 

                                                                          
594 CMK’nın 74. maddesinin gerekçesi bu görüşümüzü desteklemektedir. Gerekçenin ilgili bölümü 

şu şekildedir: “[maddenin] ikinci fıkrasında, ‘Birinci fıkra hükmü, ancak şüpheli veya sanığın fiili 
işlediği yolunda kuvvetli şüpheler varsa uygulanabilir’ hükmü yer almaktadır. Böylece, Anaya-
sanın 19 uncu maddesinde belirtilen gözlem altına alma gibi kişi hürriyeti ve güvenliğini ve 
Anayasanın 17 nci maddesinde belirtilen kişi dokunulmazlığını çok yakından ilgilendiren ağır 
bir işlemin ancak kuvvetli şüphelerin bulunması hâlinde söz konusu olabilmesi uygun sayılmış-
tır ve ayrıca çağdaş ceza muhakemesinin evrensel ilkelerinden biri olan orantılılık ilkesine de 
gereken önem verilmiştir.” 
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aradığının kabul edilmesi mümkün değildir. Aksi bir yorum, maddenin düzenleniş 

biçimi ve amacına aykırı olacağı gibi, maddenin kendi içinde çelişkiye düşmesi 

anlamına da gelir. O nedenle, biz, 100/3 maddesinde yer alan “kuvvetli şüphe se-

bepleri”nin şüphenin derecesini gösteren “kuvvetli şüphe” anlamında kullanıldığı 

kanaatindeyiz. Gerek telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbi-

rinin düzenlendiği CMK’nın 135, gerekse de diğer koruma tedbirlerinin düzen-

lendiği CMK’nın 128/1, 133/1, 139/1 ve 140/1 maddelerindeki “kuvvetli şüphe 

sebepleri” teriminin “kuvvetli şüphe” anlamında kullanıldığını düşünmekteyiz.595  

Denetim şekillerinden olan mobil telefonun yerinin tespiti bakımından yaka-

lamaya ilişkin koşulların gerçekleşmesi gerektiği görüşünde olduğumuzdan, bu 

tedbire başvurulabilmesi için yakalama için gerekli olan şüphenin aranması gerek-

tiğini düşünmekteyiz. Kanunumuzda, yakalama için gerekli olan şüphe derecesi 

belirtilmemiş ise de, kişi özgürlüğünün kısıtlandığı bu tedbir bakımından ve dola-

yısıyla mobil telefonun yerinin tespiti bakımından kuvvetli şüphe bulunmalıdır.596   

c. Düzenlemenin Eleştirisi  

CMK’nın 135/1. maddesinde tedbire başvurulabilmesi için gerekli olan “kuv-

vetli şüphe sebepleri”nden “kuvvetli şüphe” derecesinin anlaşılması gerektiği gö-

rüşünde olduğumuzu yukarıda belirtmiştik. Bundan, tedbire başvurulabilmesi için 

kuvvetli şüphenin bulunması gerektiği şeklinde bir düşünceye sahip olduğumuz 

anlaşılmamalıdır. Aksine, maddede yer alan “kuvvetli şüphe sebepleri”nin “kuv-

vetli şüphe” olarak anlaşılması halinde tedbire başvurmanın önemli ölçüde güçle-

şeceği ve tedbirden beklenen faydanın elde edilemeyeceğini düşünmekteyiz.  

Gerçekten, tedbire başvurulabilmesi için kuvvetli şüphe arandığında, olaylara dayalı 

da olsa basit şüphe üzerine tedbire başvurulamayacaktır. Dava açmak için gerekli ve 

                                                                          
595 İlginçtir ki, daha sonra kabul edilen İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 

Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 sayılı kanunda, inter-
net ortamından yapılan ve içeriği bu yasada yazılı suçları oluşturan yayınlarla ilgili olarak ileti-
şim özgürlüğünü sınırlayan erişimin engellenmesine karar verilebilmesi için yeterli şüphe se-
bebi aranmıştır. (5651-8 md) 

596 Bkz. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 802, dipnot.40; ŞAHİN, İlyas, Türk Ceza Yargılaması 
Hukukunda Yakalama ve Gözaltına Alma, Ankara 2003, s. 138. Toroslu/Feyzioğlu da, yakala-
nan kişinin gözaltına alınması için aranan şartların, yakalama için gereken şartlardan daha ha-
fif düzenlenmiş olduğunu kabul etmenin doğru olmadığını; o nedenle, CMK’nın 91. maddesin-
de gözaltına alma için sözü edilen suç işlendiğine ilişkin emarelerin varlığından, tutuklama 
şartlarını düzenleyen 100. maddesindeki kuvvetli suç şüphesinin anlaşılması gerektiğini be-
lirtmektedirler. TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 237. 
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yeterli görülen “yeterli şüphe” üzerine de tedbire başvurulması imkânı olmayacaktır. Bu 

durumda şüpheyi kuvvetlendirmek için başka yöntemlerle delil toplanmasına çalışılacak 

ve bu arada geçecek süre içinde tedbir ile elde edilebilecek deliller kaybolabilecektir.  

Bu konuda ortaya çıkabilecek bir diğer tehlike de “kuvvetli şüphe” kavramı-

nın içinin boşaltılmasıdır. Gerçekten, delil elde edilmesinin güç olduğu ve suçun 

işlendiğine dair olaylara dayalı şüphe sebepleri bulunmasına rağmen kuvvetli 

şüphenin bulunmadığı hallerde de kuvvetli şüphe var kabul edilerek tedbir kararı 

verilmesi suretiyle bu kavramın işlevsiz hale getirilmesi ihtimali mevcuttur.597 

Günümüzde tedbirin uygulanma sıklığı ve inceleme imkânı bulduğumuz bazı 

dosyalardaki kararlar bu endişeyi haklı çıkaracak niteliktedir.598  

Ayrıca, tedbire karar verilebilmesi için kuvvetli şüphenin aranması, soruştur-

ma aşamasında bu tedbire başvurulmasını önemli ölçüde güçleştirebilir. Gerçek-

ten, yeterli delile ulaşan C.Savcıları daha kuvvetli delil elde etme amacıyla tedbire 

başvurma yoluna gitmeden kamu davası açma yoluna gidebilirler. Kamu davası 

açılıp, suçlama ve deliller aleniyet kazandıktan sonra ise gizli olarak uygulanan bu 

tedbirden beklenen yarar elde edilemeyecektir. Kaldı ki iletişimin denetimi tedbi-

                                                                          
597 Aynı görüş için bkz. ÜNVER/HAKERİ, s. 239. 
598 İnceleme imkânı bulduğumuz tedbir kararlarında, tedbire başvurulabilmesi için gerekli diğer koşulla-

rın ne şekilde gerçekleştiğine dair bir gerekçe gösterilmediği gibi, kuvvetli şüphe derecesini göste-
ren deliller de gösterilmemekte ve yalnızca kuvvetli şüphe sebebinin var olduğu belirtilerek tedbir 
kararı verilmektedir. İstihbari bilgi veya bir başka dinleme kararının uygulanması sırasında tespit 
edilen şüpheli görüşmeler tedbir kararı verilmesi için yeterli kabul edilmektedir.  Örneğin, silah ve 
mühimmat kaçakçılığı suçu ile ilgili olarak yapılan bir soruşturmada, bir başka suçtan firari olarak 
aranan (ÖA) isimli şahsın, telefonları dinlenen (NT)isimli şahıs ile şüpheli görüşmeler yaptığı değer-
lendirilip, olayın aydınlatılması için başkaca delil elde etme imkânı bulunmadığından adı geçen 
şüphelinin telefonunun dinlenmesi ihtiyacı doğduğu ve suç işlendiğine dair kuvvetli şüphe oluştuğu 
belirtilerek Mardin Sulh Ceza Mahkemesince (ÖA) isimli şahsın telefonlarının dinlenmesine, tespiti-
ne, kayda alınmasına ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine karar verilmiştir. (13.4.2006, 2006/G-
65, Soruşturma No:2006/1037, Müteferrik No:2006/277. Bu karar Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi-
nin 2006/452 E, 2007/197 K.sayılı dava dosyası içindedir.)  

 Bazen ise, yalnızca C.Savcılığının talep yazısında veya C.Savcılığının talebine mesnet teşkil eden 
kolluk birimlerinin yazısındaki talebin yerinde olduğu belirtilerek tedbir kararı verilmiştir. Örneğin, 
Samsun 3. Sulh Ceza Mahkemesince 7.7.2005 tarihinde verilen hem iletişimin denetlenmesi, hem 
de teknik araçlarla izleme kararının gerekçesi şu şekildedir: Emniyet müdürlüğünün talep yazısı ve 
C.Savcılığının talebin (d)e usul ve yasaya aykırı bir durum görülmediğinden talep yerinde görülerek 
aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.” (Samsun 3.Sulh Ceza Mahkemesi, 7.7.2005, 2005/823 D.İş 
Esas, 2005/798 Diş. Karar. Bu karar Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2005/287 E, 2006/23 K 
sayılı dava dosyası içindedir.) Bazı kararlarda kuvvetli şüphe sebebinin var olduğu dahi belirtilme-
den, talep doğrultusunda tedbir kararı verilmiştir. (Osmaniye 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 25.4.2006, 
Sayı: 2006/305. Osmaniye C.Başsavcılığının Soruşturma No: 2005/7159 sayılı dosyası; Malatya 1. 
Sulh Ceza Mahkemesi 10.2.2006, 2006/201 müt sayılı karar. Bu karar Malatya 1.Ağır Ceza Mah-
kemesinin 2006/353 E, 2007/156 K sayılı dava dosyası içindedir.) 
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rine başvurulmasının amacı, suça ilişkin daha kuvvetli şüphe nedenleri elde et-

mektir. Bazı hallerde tedbire başvurulmadıkça şüpheli veya sanığın suçu işlediği-

ne dair kuvvetli delillere ulaşılamayabilir. İşte, bu gibi hallerde tedbire başvurula-

bilmesi için kuvvetli şüphenin aranması, tedbiri uygulanamaz hale getirebilir. O 

nedenle, tedbire başvurulabilmesi bakımından soruşturmaya başlamak için gerekli 

olan başlangıç şüphesinden daha yoğun; ancak yeterli599 ya da kuvvetli şüphe dü-

zeyine ulaşması gerekmeyen; kuvvetli belirtilere, somut olaylara ve bulgulara 

dayalı bir şüphenin varlığının yeterli kabul edilmesi, 135. maddesinde bu yönde 

değişiklik yapılması gerektiği görüşündeyiz.600 Böylece, kanunda yer alan başka 

surette delil elde edilmesi imkânının bulunmaması koşulu da bir anlam kazanmış 

olur. Gerçekten, tedbire başvurulabilmesi için kuvvetli şüphenin aranması, elde 

başka surette elde edilen delillerin mevcut olduğu anlamına gelir ki bu koşula yer 

verilmesi anlamsız olur.601   

Kuvvetli şüphe aranması durumunda oranlılık ve onun bir alt ilkesi olan ikin-

cillik ilkesi uyarınca bu tedbire başvurulması imkânı ve gereğinin kalmayacağı, 

yeterli şüphe elde edilmesi halinde kamu davası açılacağına göre tedbire başvu-

rulmasının mümkün olmayacağı şeklindeki görüşlere katılmamaktayız.602 Öncelik-

le belirtelim ki, kamu davasının açılması için aranan yeterli şüphe asgari bir şüphe 

derecesine işaret etmektedir; yeterli şüphenin elde edildiği ve hatta kuvvetli şüp-

henin elde edildiği soruşturmalarda C.Savcısı hemen kamu davası açmak zorunda 

değildir. Hatta bazı hallerde açmamalıdır. Şüpheli veya sanık aleyhine kuvvetli 
                                                                          
599  Yeterli şüphe elde edilmesinin güç olması yanında, C.Savcılarının yeterli şüphe derecesine 

işaret eden delillere ulaşılması halinde tedbire başvurma ihtiyacı duymayarak dava açma yo-
luna gitmeleri ve böylece tedbirin fiilen uygulanamaz hale gelmesi tehlikesi de ortaya çıkabile-
cektir. 

600 Özbek, CMK’nın 135/1. maddesinde yer alan “kuvvetli şüphe sebepleri”nin bu şekilde anlaşıl-
ması gerektiği görüşündedir. Bkz. ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 424.  

601 Şüphe’nin çeşitli şekillerde derecelendirmeye ve ayırıma tabi tutulmasını çok sağlıklı bulmadı-
ğımızı da belirtelim. Gerçekten, şüphe ölçülebilir veya tartılabilir bir şey değildir. Kanuni delil 
sisteminin yerini alan vicdani delil sisteminde, delillerin değerini ve işaret ettikleri şüphe dere-
cesini matematik bir kesinlikle belirlemek mümkün değildir. (Vicdani kanaatin izafi olduğuna 
ilişkin bkz. FEYZİOĞLU, Vicdani Kanaat, s. 83; şüphe konusunda ise bkz. aynı kaynak s.184 
vd) Bazı bulgular ve deliller kimisi için kuvvetli şüphe derecesine işaret edebilirken, kimisi için 
etmeyebilir. Özetlemek gerekirse, somut olayda şüphenin derecesini kesin olarak belirlemek 
ve bir kategoriye sokmak her zaman mümkün değildir. Şüphenin derecelendirmesi ve tedbire 
başvurulabilmesi için gerekli olan şüphenin niteliği konusundaki tartışmaların uygulamada pek 
dikkate alınmadığı gerçeğini de üzülerek belirtmek gerekir. Uygulamada şüphenin derecesi 
konusunda bir irdeleme yapılmadan, bazen yalnızca kuvvetli şüphe sebeplerinin var olduğun-
dan söz edilerek, bazen ise bu şekilde bir ifade de kullanılmayarak tedbir kararı verildiği gö-
rülmektedir. Bu konuda yukarıda 595 nolu dipnotta verilen örneklere bakınız.  

602 DÖNMEZER, 4422 Sayılı Kanunla Kabul Edilen Koruma Tedbirleri,s. 551. 
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şüphe nedenlerinin bulunması tedbirin uygulanmasına engel değildir. Ceza yargı-

lamasının amacı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Kuvvetli şüphe, şüpheli 

veya sanığın üzerine atılı suçu işlediği ve mahkûm olma ihtimalinin yüksek olma-

sı anlamına gelmektedir. Ancak, “kuvvetli şüphe” de nihayetinde bir “şüphe”dir. 

Şüpheli veya sanığın atılı suçu işlediğine dair şüphe yenilmemiştir, kesinliğe ula-

şılamamıştır. Kuvvetli şüpheye dayalı olarak bir kimsenin mahkûmiyetine karar 

vermek mümkün değildir. O nedenle, şüpheli veya sanığın suçu işlediğine dair 

“kuvvetli şüphe” bulunması halinde tedbire başvurulması gereksiz olmadığı gibi 

ikincillik ilkesine de aykırı değildir. Gerçekten, tedbirin uygulanması ile amaçla-

nan, kuvvetli şüphe oluşturacak delil elde edilmesi değil, şüpheli veya sanığın 

suçu işleyip işlemediği, işlemiş ise tedbirin uygulanması ile elde edilebilecek tüm 

delilleri elde etmektir. Elbette ki C.Savcısı kendisini kovuşturma makamı yerine 

koymamalı ve şüphelinin mahkûm olmasını sağlayacak tüm delilleri toplayana 

kadar soruşturmaya devam etme yoluna gitmemelidir. C.Savcısının görevi şüphe-

yi yenmek değildir. Ancak, C.Savcısı suça ilişkin daha güçlü deliller elde etme 

imkânına sahip ise ve kamu davası açılması halinde bu delillerin kaybolma ihti-

mali mevcut ise bu delilleri toplamalıdır. Özellikle iletişimin denetimi yoluyla 

delil elde etmek mümkün ise tedbir uygulanmalı ve yeterli delile ulaşılması ile 

tedbire son verilmemelidir. Yargılama aşamasında tedbire başvurulması, gizli 

olarak uygulanması gereken bu tedbirden beklenen sonucu vermeyecek, tedbirin 

uygulanması ile elde edilebilecek deliller kaybolmuş olacaktır. Gerçekten, kamu 

davası açılıp hakkındaki suçlamaları ve delilleri öğrenen sanıklar doğal olarak 

daha dikkatli hareket ederek kendileri aleyhinde delil vermemeye, mevcut olup 

soruşturma ve kovuşturma makamlarının ulaşamadığı delilleri de yok etmeye çalı-

şacaklarından kovuşturma aşamasında tedbirin uygulanması ile delil elde edilmesi 

çok zordur. O nedenle, tedbirin soruşturma aşamasında uygulanması çok daha 

faydalı olacaktır. Soruşturma aşamasında uygulanan tedbir sonucu C.Savcısı dava 

açmak için yeterli delillere ulaştığında da tedbirin uygulanmasına son verip hemen 

dava açma yoluna gitmemeli, tedbirin uygulanması suretiyle elde edilebilecek 

delilleri toplamalıdır.  
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Eğer telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbiri ile da-

ha güçlü deliller elde edilmesi ve suçun bütün yönleri ile ortaya çıkarılması imkâ-

nı mevcut ise, diğer soruşturma yöntemleri ile kamu davası açılması için yeterli 

delillere ulaşılmış olması da bu tedbirin uygulanmasına bir engel teşkil etmez.603   

CMK’nın 135/1. maddesindeki düzenlemenin eleştirilmesi gereken bir yönü 

de bütün denetim şekilleri bakımından aynı şüphe derecesinin aranmasıdır. Oysa 

telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbiri kapsamında kabul 

edilen denetim şekillerinin özel hayatın gizliliğine müdahale dereceleri aynı de-

ğildir. İletişimin gizliliğine ve dolayısıyla özel hayatın gizliliğine en ağır müdaha-

le oluşturan denetim yöntemi, iletişimin dinlenmesi ve/veya kaydedilmesidir. İle-

tişimin tespitinde şüpheli veya sanığın kimlerle ne zaman ve kadar süreyle ileti-

şimde bulunduğuna dair bilgiler elde edilmekte ise de, iletişimin içeriği hakkında 

bilgi sahibi olunmamaktadır. Aynı şey sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi için de 

söylenebilir. Mobil telefonun yerinin tespiti ise delil elde etme amaçlı olmayıp, 

şüpheli veya sanığın yakalanmasına yöneliktir. Bu denetim şeklinde iletişimin 

gizliliğinin ihlali sözkonusu değildir. İşte, farklı özelliklere sahip olan ve iletişi-

min gizliliğine ve dolayısıyla özel hayatın gizliliğine müdahale derecesi aynı ol-

mayan bu denetim şekillerine başvurulabilmesi için aynı şüphe derecesinin aran-

masının isabetli olmadığını söylemek gerekir. Kanaatimize göre, iletişimin içeriği 

hakkında bilgi edinmeye yönelik olmayan iletişimin tespiti ve sinyal bilgilerinin 

değerlendirilmesine başvurulabilmesi için604 olaylara dayanan basit şüphe yeterli 

kabul edilmelidir.605 Mobil telefonun yerinin tespiti bakımından, yakalama tedbiri 

                                                                          
603 Amerika da 8 th. Cırcuıt Court (Bu mahkemeler hakkında geniş bilgi için bkz. Outline of The 

U.S Legal System, Bureau of International Information Programs U.S Department of State, 
2004, s. 39-40) kararına konu olan bir olayda (United States v. Maxwell); kolluk görevlileri kim-
liklerini saklayarak şüpheliyle irtibata geçmek ve iletişimin tespiti tedbirine başvurmak suretiyle 
suçun aydınlatılması bakımından yararlı bilgilere ulaşmışlardır. Mahkeme, sanığın suçunun 
bütün yönleriyle tespit edilmediği, başarılı bir kovuşturma için yeterli ve elverişli delil elde edi-
lemediği gerekçesiyle gizli izleme tedbirinin uygulanması bakımından zorunluluk bulunduğuna 
hükmetmiştir. 25 F.3d 1389, (8 th Cir.1994). COLBRIDGE, s.28. 

604  CMK’nın 135/3 maddesi hükümleri karşısında günümüz için sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 
tedbirinin uygulanması mümkün görünmemektedir. Bkz. 1.Bl., V, E.  

605 Bazı suçlar bakımından daha farklı derecede şüphe sebeplerinin aranıp aranmayacağı hususu 
üzerinde de durulmalıdır. Bilindiği üzere, iletişimin tespiti ve mobil telefonun yerinin tespitine 
bütün suçlar bakımından başvurulması mümkündür. Doğal olarak her suçun kamu düzenini ih-
lal derecesi ve ihlal ettiği hak ve menfaatin niteliği ve derecesi aynı değildir. Katalog kapsa-
mında yer alan suçlar bakımından da aynı şey söylenebilir. İşte, meydana gelecek zarar ve 
tehlikenin niteliği nazara alınarak daha farklı bir şüphe derecesi öngörülmesi gerektiği düşünü-
lebilir. Örneğin, Amerikan Dış Güvenlik İstihbarat Kanunu (FİSA) ile toplu kanun olan Amerika 
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için aranan kuvvetli şüphe sebeplerinin, ayrıca şüpheli veya sanığın bu tedbirin 

uygulanması suretiyle yakalanabileceğine dair olaylara dayanan makul sebeplerin 

bulunması lazımdır.  

F. BAŞKA TÜRLÜ DELİL ELDE ETME İMKÂNININ BULUNMAMASI VEYA GÜÇ OLMASI 
(SON ÇARE PRENSİBİ)  

 Delil elde edilmesi için uygulanan tedbirin, bu amacı elde etmeye elverişli ve ge-

rekli olması, ayrıca kişi hak ve özgürlüklerine daha az sınırlama getiren tedbirlerle 

sonuç alınması mümkün ise daha ağır bir tedbire başvurulmaması lazımdır. Bu, oran-

lılık ilkesi ve onun bir alt ilkesi olan ikincillik ilkesinin gereğidir. İkincillik ilkesi, 

güdülen amacı elde etmek için elverişli başka araçların bulunması halinde, kişi ve hak 

ve özgürlüklerine en az müdahale teşkil eden araç ve yöntemin tercih edilmesi gerek-

tiğini ifade eder.606 Özetle, bu ilke, suçun aydınlatılması için başvurulabilecek birden 

fazla tedbirin varlığını ve bu tedbirler arasında öncelik/sonralık ilişkisini ve somut 

olayda bunlardan hangisi şüpheli veya sanığın haklarını en az ihlal edecek ve daha az 

yük getirecek ise onun tercih edilmesini gerektirir. CMK’nın 135/1. maddesinde de 

“başka surette delil elde edilmesi imkânının bulunmaması” durumunda telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirine başvurulabileceği belirtilerek bu 

tedbirin diğer tedbirlere göre ikincil olduğu vurgulanmıştır.607 

 Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi, bireyin özel hayatının 

gizliliğini ve onun bir parçasını oluşturan iletişimin gizliliğini sınırlayan ağır bir 

tedbirdir. O nedenle, oranlılık ilkesi ve onun bir alt ilkesi olan ikincillik ilkesi 

uyarınca kişinin hak ve özgürlüklerine daha az müdahale teşkil eden yöntemlerle 

amaçlanan delillere ulaşılması ve sonucun elde edilmesi mümkün ise telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulmaması gerekli-

dir. Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında, telekomünikasyon yoluyla yapılan ileti-

                                                                                                                                                                                                          
Birleşik Devletleri Federal Kanununa ilave edilen 50. Bölümün 1805. (c) maddesine (50 U.S.C 
§1805 (c)) göre, iletişimi denetlenecek kişi, eğer vatandaş veya göçmen değilse, tedbire baş-
vurulabilmesi için yeterli şüphe sebebinin bulunması koşulu aranmamaktadır. (Ayrıca bkz. 
ÖZDOĞAN, s. 21-22) Belirtelim ki, bazı suçlar veya kişiler bakımından daha zayıf bir şüphe 
derecesinin aranması tedbirin kötüye kullanılması sonucunu doğurabilir.  

606 Bu ilke, gereklilik olarak (Bkz. METİN, s. 30-31) ve son çare prensibi olarak da adlandırılmak-
tadır. (Bkz. ÖZDOĞAN, s. 35; ÜNVER/HAKERİ, s. 239) Kunter/Yenisey/Nuhoğlu da tedbirin 
son çare olduğunu belirtmektedirler. Bkz. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 703. 

607 ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.100.  
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şimin denetimi bakımından ikincillik ilkesinin göz önünde bulundurulduğu gö-

rülmektedir. Amerika’da; hâkimden denetim kararı istenirken başvuru evrakında 

diğer soruşturma yöntemlerinin uygulanıp uygulanmadığına ve bu tedbirlerin ba-

şarısız olup olmadığına veya neden diğer yöntemlerin başarı ihtimalinin bulunma-

dığına yahut uygulanmasının çok tehlikeli olduğuna dair bilgilerin de yer alması 

lazımdır.608 (18.U.S.C. 2518 (1) (c); 18 U.S.C. § 2518 (3) (c) ) 

İngiltere’de, diğer koşulların yanında denetim kararı verilebilmesi için, tedbirin 

orantılı olması ve elde edilmesi amaçlanan delillerin diğer yöntemlerle elde edileme-

yeceğine dair makul nedenlerin bulunması lazımdır. (RIPA 5.(2) (4) md) Avustral-

ya’da, Telekomünikasyonun Denetimi Kanununun 46. (3). maddesinde, hâkimin di-

ğer uygulanabilir metotların uygulanıp sonuç alınmadığına inanmadıkça denetim 

kararı veremeyeceği belirtilmektedir. Kanada’da, hâkimin denetim kararı verebilmesi 

için diğer soruşturma yöntemlerinin uygulandığı ve başarısız olduğu, öteki soruştur-

ma yöntemlerinin başarı şansının olmadığı veya durumun aciliyetine göre yalnızca 

diğer soruşturma yöntemlerinin uygulanmasının pratik olmayacağı konusunda tatmin 

olması lazımdır.(Kanada Ceza Kanunu 186. (1) (a). md) Ancak, organize şekilde iş-

lenen suçlar ve terör suçlarıyla ilgili olarak denetim kararı verilirken bu koşul aran-

mamaktadır. (Kanada Ceza Kanunu 186/1(1) (1) md) Alman CMK’nın 100a madde-

sine göre, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi için olayla ilgili de-

lillerin elde edilmesi veya sanığın bulunduğu yerin ortaya çıkarılmasının başka surette 

imkânsız veya önemli ölçüde zorlaşacak olması lazımdır.609 Buna karşılık, Fransa’da 

denetim kararı verilebilmesi bakımından bu ilkeye yer verilmemiştir.610  

 Hukukumuzda tedbirin ilk kez düzenlendiği 4422 sayılı yasanın 2/3 maddesin-

de; “başka bir tedbir ile failin belirlenmesi, ele geçirilmesi veya suç delillerinin elde 

edilmesi mümkün ise, iletişimin dinlenmesine veya tespitine karar verilemez” deni-

lerek bu ilke göz önünde bulundurulmuştur. CMK’nın 135/1 maddesinde de, tedbire 

karar verilebilmesi için diğer koşullar yanında, “başka suretle delil elde edilmesi 

                                                                          
608 Bkz. ÖZDOĞAN, s. 35. 
609 Bkz. İÇEL/YENİSEY, s. 248;ERDEM/ÖZBEK, s. 279. 
610 ERDEM/ÖZBEK, s. 279. 
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imkânının bulunmaması” gerektiği belirtilerek ikincillik ilkesi benimsenmiştir.611 

Böylece, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi başvurulabilecek en 

son çare olarak kabul edilmiştir.612 Başka bir tedbirle sonuca ulaşmak mümkün ise 

telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirine başvurulamayacak-

tır. Burada çözülmesi gereken sorunlardan biri şudur: Telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin denetimi için diğer tedbirlerle sonucun alınmasının “imkânsız” 

olması mı gereklidir, yoksa sonucun elde edilmesinin önemli ölçüde güç olması 

yeterli midir? Bununla bağlantılı olarak, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişi-

min denetimi için diğer yöntemlerle delil elde edilemeyeceğinin bu tedbirlerin uy-

gulanması ile ortaya çıkmasının gerekli olup olmadığı, tedbirler uygulanmadan ön-

ce bu tedbirlerle sonuca ulaşılamayacağının anlaşılmasının yeterli kabul edilip edi-

lemeyeceğinin de açıklığa kavuşturulması lazımdır.  

CMK’nın 135. maddesinde tedbire başvurulabilmesi için, “başka surette delil 

elde edilmesi imkânının bulunmaması” gerektiği belirtilmektedir. Maddenin ifade 

biçiminden yola çıkılarak iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulabilmesi için 

diğer soruşturma yöntemlerinin uygulanıp sonuç alınamaması, diğer bir ifadeyle 

başka suretle delil elde etme yollarının tüketilmesi gerektiği düşünülebilir.613 Bu 

                                                                          
611 CMK Tasarısında da bu ilkeye yer verilmiş ve başka surette delil, iz eser ve emare elde edil-

mesi olanağı bulunmayan hallerde telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetimine karar veri-
lebileceği belirtilmiştir. (CMK Tasarısı 107/1 md)  

612 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.703; ÜNVER/HAKERİ, s. 239. 
613 Amerika Birleşik Devletleri Federal Kanununun 18. Bölümünün 2518.(1) (c) maddesinde de, 

iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulabilmesi için diğer soruşturma yöntemleri kullanıldığı 
halde sonuç elde edilememiş olması, diğer soruşturma yöntemleri uygulansa bile sonuç elde 
edilemeyeceğine dair makul nedenlerin bulunması veya diğer soruşturma yöntemlerinin de-
nenmeyecek kadar tehlikeli olması gerektiği belirtilmektedir. Maddenin bu ifade biçimi nedeniy-
le başka türlü delil elde edilememesi, tüketme prensibi olarak da adlandırılmıştır. Diğer soruş-
turma yöntemlerinin uygulanıp sonuç alınmaması durumunda ancak tedbire karar verilebilece-
ği şeklinde anlaşılmaya elverişli olduğu için bu adlandırma ve maddenin ifade biçiminin uygun 
olmadığı belirtilmiştir. Amerika’da, yasanın ifade biçimine rağmen, iletişimin denetimi tedbirine 
karar verilebilmesi için, hâkimin, diğer soruşturma yöntemlerinin kullanılması durumunda dahi 
istenilen sonucun elde edilemeyeceği veyahut diğer soruşturma yöntemlerinin denenmeyecek 
kadar tehlikeli olduğu hususunda bir kanaat sahibi olması yeterli kabul edilmektedir. 
(COLBRIDGE, s.27) Hâkim, bu değerlendirmeyi yaparken diğer bütün soruşturma yöntemleri 
bakımından değil, somut olayın özelliğine göre uygulanabilecek diğer soruşturma yöntemlerini 
nazara almalı, bu gereklilik makul ve uygulanabilir olmalıdır. Bu düzenlemenin amacı, özel ha-
yatın gizliliğini daha az ihlal eden soruşturma yöntemleri ile suçun aydınlatılması mümkün iken 
ilk olarak özel hayatın gizliliğini ciddi biçimde ihlal eden telekomünikasyon yoluyla yapılan ileti-
şimin denetlenmesi tedbirine başvurulmasının önüne geçmektir. Belirtelim ki, şablon şeklindeki 
ifadeler ve çıkarımlar, başka türlü delil elde edilmesi imkânının bulunmadığının kabulü için ye-
terli değildir. Hâkim elbette ki kararını verirken soruşturma yapan kolluk görevlilerinin mesleki 
hayatı boyunca edinmiş olduğu tecrübelerini dikkate almalıdır. Ancak, somut olay bakımından 
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durumda, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetiminin ancak tek delil 

elde etme yöntemi olması halinde bu tedbire başvurulabileceği sonucuna ulaşılır 

ki, bu koşulun gerçekleşmesi çok zor görünmektedir. Ayrıca, başka bir tedbirle 

sonucun elde edilip edilemeyeceğini önceden kestirmek mümkün de değildir. Bu 

husus, ancak diğer tedbirlerin uygulanması sonucu anlaşılabilir. Başka bir ifadey-

le, diğer tedbirlerle amaçlanan delillerin elde edilmesi “imkânsızdır” diyebilmek 

için bu tedbirlerin uygulanması ve başarısız olduklarının kanıtlanması lazımdır. 

Bu durumda telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirine baş-

vurulabilmesi için diğer tedbirlerin uygulanması ve sonuç elde edilememesi la-

zımdır. Bu da, hem emek, hem de zaman kaybına neden olacak ve bu süre içinde 

delillerin kaybolmasına sebebiyet verebilecektir ki kanun koyucunun bunu amaç-

ladığı düşünülemez. Bu koşul, tedbire karar verilmeden önce bu konuda bir varsa-

yıma dayanılmasını gerektirmektedir. Diğer tedbirlere başvurulması halinde sonuç 

alınamayacağına dair bir beklenti yeterlidir. Elbette ki soyut bir beklenti yeterli 

olmayıp, diğer tedbir veya soruşturma yöntemleriyle sonuç alınamayacağına dair 

tatmin edici makul sebeplerin bulunması lazımdır.614  

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi için diğer yöntemlerle 

amaçlanan delillerin elde edilmesinin imkânsız olması gerekli olmayıp, sonucun 

elde edilmesinin önemli ölçüde güç olması halinde de tedbire başvurulabilmeli-

dir.615 Diğer tedbirlere başvurulmasının tehlikeli olması veya telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirine göre oldukça uzun bir zaman ve 

                                                                                                                                                                                                          
bu tecrübelere dayanan kanaati destekleyen somut verilere ihtiyaç vardır. Esasen, diğer soruş-
turma yöntemleri ile neticenin elde edilmesi imkânının bulunup bulunmadığı, bu tedbirlere baş-
vurulmasının yararsız veya tehlikeli olup olmadığı; özetle, tedbire başvurulabilmesi için gerekli 
koşulların oluşup oluşmadığı somut olaydaki soruşturmanın konusuna ve amacına göre deği-
şiklik gösterebilir. (COLBRIDGE, s.27 vd) Örneğin, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçun-
dan yapılan soruşturmada amaç, sokaktaki satıcının yakalanması ve suçunun tespiti için izle-
me, gizli görevli kullanma gibi bilinen yöntemlerle bu amacın gerçekleştirilmesi mümkündür. 
Ancak, eğer amaç, varlığına inanılan organize suç örgütünün bütün ilişkilerinin tespiti ve bu 
hususta delil elde edilmesi ise, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi veya 
diğer gizli soruşturma tedbirlerinin uygulanması gereklidir. ÖZDOĞAN, s.34.  

614 ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.100. 
615  Son çare ilkesinin kabul edildiği Amerika’da Yüksek mahkeme, telekomünikasyon yoluyla yapı-

lan iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulabilmesi için diğer soruşturma yöntemlerinin tüke-
tilmiş olmasının gerekli bulunmadığına hükmetmiştir. Mahkeme, son çare prensibini, diğer so-
ruşturma yöntemlerinin uygulanmasındaki güçlüklerin tedbir kararını veren hâkime bildirilmesi 
şeklinde yorumlamıştır. United states v.Garcia 785 F. 2d 214, 223 (8th Cir. 1986. DEMPSEY, 
James X. Communıcatıons Prıvacy In The Dıgıtal Age: Revıtalızıng The Federal Wıretap Laws To 
Enhance Prıvacy, Albany Law Journal of Science & Technology, Volume 8, Number 1, 1997. 
http://www.cdt.org/publications/lawreview/1997albany.shtml (Erişim tarihi: 15.6.2008); YARDIMCI, 
s. 37.  
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emek gerektirmesi halinde başka yöntemlerle delil elde edilmesinin güç olduğu 

kabul edilmelidir.616 Bu karşılaştırma yapılırken ortaya çıkacak masraflar dikkate 

alınmamalıdır.617 Başka tedbirlerle delil elde edilmesinin güç olduğu sonucuna 

ulaşabilmek için mutlaka bu tedbirlerin uygulanıp başarısız olduklarının ortaya 

çıkması gerekli değildir. Başka tedbirlerle amaçlanan delillerin elde edilmesinin 

güç olduğuna dair makul nedenlerin bulunması, telekomünikasyon yoluyla yapı-

lan iletişimin denetimine başvurulabilmesi için yeterli kabul edilmelidir.  

İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 4/c maddesinde; başka suretle delil 

elde edilmesi imkânının bulunmaması hâlinden; soruşturma veya kovuşturma sı-

rasında diğer tedbirlere başvurulmuş olsa bile sonuç alınamayacağı hususunda bir 

beklentinin varlığı veya başka yöntemlerden biri veya birkaçının uygulanmasına 

rağmen delil elde edilememesi ve delillere ancak bu yönetmelikte düzenlenen 

tedbirlerle ulaşılabilecek olmasının anlaşılması gerektiği belirtilmektedir. “Delil-

lere ancak bu Yönetmelikte düzenlenen tedbirlerle ulaşılabilecek olması”da esas 

itibariyle bir varsayıma dayanmakta olup, bu konuda makul sebeplere dayalı bir 

beklentinin varlığı yeterlidir.618   

                                                                          
616 MEYER-GOβNER, s. 332; ERDEM/ÖZBEK, s.280. 
617 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu’na göre, arama, ifade alma, elkoyma ve benzeri tedbirlerle sonuca 

ulaşılması bakımından bir umut bulunmaması, umut bulunsa bile gösterilecek gayretin elde 
edilecek sonuca oranla çok ağır bedel ödemeyi gerektirmesi halinde telekomünikasyon yoluyla 
yapılan iletişimin denetimi tedbirine başvurulabilir. (KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 704) 
Erdem, bu koşulun gerçekleşmiş sayılabilmesi için başka tedbirlere başvurulması durumunda 
olayın aydınlatılmasını olanaksız kılan bir engel ile karşılaşılması gerektiğini, başka tedbirlere 
başvurulmasının sonuca ulaşmayı güçleştirmesinin yeterli olmadığını belirtmektedir. Ancak 
Yazar, bu koşulun tedbire karar verilmeden önce bu konuda bir varsayıma dayanılmasını ge-
rektirdiğini, o nedenle telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimine karar verilmeden 
önce diğer tedbirlere başvurulup bu tedbirlerin başarısız olmasının ortaya çıkmasının gerek-
mediğini savunmaktadır. Yazar, bu yüzden de bu koşulun tedbirin uygulanma alanını sınırlama 
bakımından etkisinin az olduğunu belirtmektedir. (ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.100) 
Başka tedbirler ile soruşturma konusu olayın aydınlatılmasının olanaksız olduğu, ancak o ted-
birlerin uygulanıp sonuçlarının görülmesiyle anlaşılabilir. Önceden bunu soyut olarak belirle-
mek mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle, önceden soyut olarak diğer tedbirlerle delil elde edil-
mesi imkânı yoktur denemez, dense dense başka tedbirler uygulansa dahi sonucun elde edil-
mesi şansının az olduğu söylenebilir ki bu da tedbirlere karar verme konumunda bulunan kişi-
nin değerlendirmesinden ibarettir. Bu bakımdan, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 
denetimi için diğer yöntem ve tedbirlerle delil elde edilmesinin “olanaksız” olmasının aranması 
gerçekçi olmadığı gibi doğru da değildir. 

618 Başka türlü delil elde edilmesi imkânının bulunmamasına ilişkin beklentinin varlığının CMK’nın 
135/1. maddesinde tedbire başvurulabilmesi için aranan bir koşul olarak öngörülmediğini, yö-
netmelik hükümlerinin tedbire başvurulabilmesini kolaylaştırdığını ve CMK’nın 135/1. madde-
sindeki hükmü genişlettiğini ifade eden Şen, yönetmelik hükümlerinin kanun hükmüne aykırı 
olduğunu ve normlar hiyeraşisine göre yönetmelik hükümlerinin nazara alınmaması gerektiğini 
savunmaktadır. Yazar, “başka surette delil elde edilmesi imkânının bulunmaması” (CMK 135/1 
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Esasen, bu konunun yönetmelik hükümleri yerine kanunla düzenlenmesi, bu 

husustaki tereddütlerin giderilmesi ve tedbirden beklenen faydanın elde edilebil-

mesi bakımından CMK’nın 135. maddesinde değişiklik yapılarak, telekomünikas-

yon yoluyla yapılan iletişimin denetimi için, diğer tedbirlerle sonucun elde edil-

mesinin mümkün olmaması veya önemli ölçüde güç olması, ayrıca diğer tedbirle-

re başvurulması halinde sonucun elde edilemeyeceğine dair makul sebeplere da-

yalı bir beklentinin mevcut olması gerektiği şeklinde bir düzenleme yapılmalıdır. 

Delil elde edilmesinin çok güç olduğu organize şekilde işlenen suçlar ve terör 

suçları bakımından daha esnek hükümlerin kabul edilmesinin mümkün olduğunu,  

bu konuda kanada Ceza Kanunundaki düzenlemenin örnek alınabileceğini dü-

şünmekteyiz.619   

Acaba diğer soruşturma yöntemleri ile dava açılması için yeterli delil elde edilmiş 

ise, CMK’nın 135/1. maddesinde yer alan “başka suretle elde edilememesi” halinde 

tedbire başvurulabileceği şeklindeki hükme rağmen telekomünikasyon yoluyla yapı-

lan iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulabilir mi? Bu gibi hallerde telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulması CMK’nın 

135/1 maddesinde düzenlenen son çare prensibini ihlal eder mi? Koruma tedbirlerinin 

ve soruşturmanın amacı dava açmaya yeterli delil elde edilmesi olmadığından, diğer 

soruşturma yöntemleri ile dava açmak için yeterli delil elde edilmiş olsa bile koşulları 

mevcut ise ve suçun aydınlatılması bakımından daha güçlü delil elde edilmesi imkânı 

varsa, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurula-

                                                                                                                                                                                                          
md) ile “sonuç alınamayacağı hususunda bir beklentinin varlığı” arasında bir paralellik kurma-
nın ve “beklentinin varlığı” gibi kanun koyucunun öngörmediği kavramların arkasına sığınmak 
suretiyle iletişimin denetlenmesi tedbirine geniş bir uygulama imkânı sağlamanın hukuka aykırı 
olduğunu belirtmektedir. (ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 106) İngiltere’de RIPA’nın 5/2. 
maddesinde içişlerinden sorumlu devlet bakanının (Bkz WONG, s. 7) bu maddenin 3. fıkrasın-
da belirtilen koşulların gerçekleştiğine ve tedbirin zorunlu ve orantılı olduğunu inanmadıkça 
tedbir kararı veremeyeceği belirtilmektedir. İşte olumlu düzenlemelerine rağmen Avrupa İnsan 
hakları Sözleşmesinin gereklerini karşılamaktan uzak olduğu belirtilerek RIPA’nın bu hükmü 
eleştirilmiştir. Vincent’e göre, tedbir kararı verilmesinden önce tedbirin zorunlu ve orantılı oldu-
ğuna dair bir inancın aranması subjektif bir kıstastır. Bakanın subjektif nitelikteki inancı çok 
geniş bir takdir yetkisi anlamına gelir ve AİHS’nin 8/2. maddesinde düzenlenen özel hayatın 
gizliliğine yapılan müdahalenin demokratik bir toplum düzeni için zorunlu olması şeklindeki ko-
şula aykırı olur. Yalnızca inanç, zorunluluk olduğunu göstermek bakımından yeterli değildir. 
VINCENT, s. 644. 

619 Kanada’da hâkimin denetim kararı verebilmesi için diğer soruşturma yöntemlerinin uygulandığı 
ve başarısız olduğu, öteki soruşturma yöntemlerinin başarı (ihtimali) şansı olmadığı veya du-
rumun aciliyetine göre yalnızca diğer soruşturma yöntemlerinin uygulanmasının pratik olmay-
acağı konusunda tatmin olması lazımdır. Ancak, organize şekilde işlenen suçlar ve terör 
suçlarıyla ilgili olarak denetim kararı verilirken bu koşul aranmamaktadır. (Kanada Ceza 
Kanunu 186. (1) md) 
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bileceğini düşünmekteyiz. Amerika’da United States v. Maxwell davasında, kolluk 

görevlileri diğer soruşturma yöntemleri ile suçun aydınlatılması bakımından yararlı 

bazı delillere ulaşmışlardır. Ancak mahkeme, sanığın suçunun bütün yönleriyle tespit 

edilmediği, başarılı bir kovuşturma için yeterli ve elverişli delil elde edilemediği ge-

rekçesiyle gizli izleme tedbirinin uygulanması bakımından zorunluluk bulunduğuna 

hükmetmiştir.620 

Hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılanların ve ilgili diğer şahısların (şi-

kayetçi, mağdur, katılan) bilgisi dışında uygulanmaları nedeniyle gizli soruşturma 

tedbirleri olarak da adlandırılan621 gizli soruşturmacı görevlendirilmesi (CMK 139 

md) ve teknik araçlarla izleme (CMK140 md) tedbirlerinin uygulanması için de 

başka surette delil elde edilmesinin mümkün olmaması koşulu aranmaktadır. 

(CMK 134 md) Ayrıca, kanun koyucu bu tedbirler arasında ağırlıklarına göre bir 

sıralama ve derecelendirme de yapmamıştır. Bu durumda acaba ağırlıklarına göre 

bu tedbirler arasında nasıl bir sıralama yapılacaktır? Önce hangi tedbire başvuru-

lup sonuç alınamadığında hangisine ikinci veya üçüncü olarak başvurulmalıdır? 

Bu soruya cevap verilmesi önemlidir; çünkü bu tedbirlerden birine başvuruldu-

ğunda, başka surette delil elde edilmesinin mümkün olduğu şeklinde bir itiraz ileri 

sürülerek diğerlerinin uygulanmasına karşı çıkılabileceği gibi, tedbir uygulandık-

tan sonra da aynı itirazla tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen delillerin hu-

kuka aykırı olduğu ileri sürülebilecektir. Cevaplandırılması gereken bir soru da 

şudur: Acaba bu üç tedbirin birlikte uygulanması gereken hallerde bu üç tedbir 

aynı anda uygulanma imkânı bulabilecek midir? Başka surette delil elde edileme-

mesi koşulu bu tedbirlerin birlikte uygulanmasına engel teşkil eder mi?  

Başka surette delil elde edilememesi koşulu, her bir tedbir açısından ele alındı-

ğında, başka surette delil elde edilmesi imkânı bulunduğu için hiçbir tedbir uygulan-

ma imkânı bulunamayacaktır ki kanun koyucunun bunu arzu ettiği söylenemez. Tek-

nik araçlarla izleme tedbirinin telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denet-

lenmesi tedbirine göre daha ağır olduğu düşünülebilir. Ünver/Hakeri, kanunda bu 

                                                                          
620 25 F.3d 1389, (8 th Cir.1994).COLBRIDGE, s.28. 
621 ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.98-100; ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s.415. 
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konuda bir değişiklik yapılıncaya kadar kanundaki düzenleme sırasını bir önem ve 

ağırlık sıralaması olarak kabul edilebileceğini, bu tedbirlerden birinin somut olayda 

uygulanabilmesi için kendisinden sonra düzenlenen tedbirin uygulanması suretiyle 

delil elde edilmesinin mümkün olmaması gerektiğini belirtmektedirler.622 Biz, ancak 

kanunla tedbirler arasında ağırlıklarına göre bir derecelendirme yapılabileceğini, ka-

nunda bu yönde bir açıklık mevcut olmadığı halde tedbirlerin kanundaki düzenleme 

sıralamasına göre bir derecelendirme yapmanın doğru olmadığını düşünmekteyiz. 

Kanun hükümleri ve bu arada koruma tedbirleri belli bir sistematik içinde düzenlen-

mekte, bu düzenlemede tedbirlerin ağırlıklarının gözetildiğine dair kanunda veya 

gerekçesinde bir açıklık bulunmamaktadır. Bu mantıktan hareket edildiğinde yakala-

manın tutuklamaya göre daha ağır bir tedbir olduğunu kabul etmek gerekir ki -

yakalama, (CMK 90 md) kanunda tutuklamadan (CMK 100 md) önce düzenlenmiş-

tir- geçici olarak özgürlükten yoksunluk sonucunu doğuran yakalamanın tutuklamaya 

göre daha ağır bir tedbir olmadığı açıktır. Kanaatimizce, somut olayda hâkim, birlikte 

uygulanma imkânına sahip bu tedbirlerden hangisinin şüpheli veya sanığın hak ve 

özgürlüklerini daha az sınırlayacağını ve daha az yük getireceğini belirleyerek o ted-

birin uygulanmasına karar vermelidir.623 Suçun aydınlatılması bakımından bu tedbir-

lerin hepsinin birlikte uygulanması gereken hallerde, elbette ki diğer koşullar da bu-

lunmakta ise bu şekilde bir değerlendirmeye ihtiyaç kalmadan tedbirlerin hepsi birlik-

te uygulanabilmelidir.624  

İletişimin denetlenmesi tedbirinin düzenlendiği Amerika Birleşik Devletleri 

Federal Kanununun 18. bölümünde, ağırlıklarına göre soruşturma yöntemleri ara-

sında bir sıralama yapılmamıştır. Ancak, kanunun hazırlık çalışmalarından, ileti-

şimin denetlenmesi tedbirine başvurulabilmesi için, şu dört soruşturma yöntemine 

neden başvurulmadığı, başvurulsa bile sonuç alınamayacağı veya başvurulmasının 

                                                                          
622 ÜNVER/HAKERİ, 231-232. Ünver/Hakeri, kanundaki düzenleniş sırasını bir önem/ağırlık sıra-

laması kabul ederek daha sonra düzenlenenin öncekine nazaran daha hafif olduğu ve birinin 
uygulanabilmesi için kendisinin kanunda düzenlendiği yer/sıralama itibariyle kendisinden “ön-
ce” düzenlenen önlemlerle delil elde edilmesinin olanaksız olması gerektiğini belirtmekte iseler 
de, (ÜNVER/HAKERİ, s.232) yazarların görüşüne göre, daha sonra yer alan tedbir ile sonucun 
elde edilmesinin olanaksız olması halinde daha önceki tedbirin uygulanması lazımdır. Bu cüm-
lede yer alan “önce” kelimesinin sehven yazıldığı anlaşılmaktadır. Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, 
başka surette delil elde edilememesinden; klasik tedbirler olarak adlandırdıkları arama, 
elkoyma, yakalama gibi daha önce de kanunda yer alan tedbirler ile ifade alma ve sorguyu an-
lamaktadırlar. Bkz. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.704. 

623 MEYER-GOβNER, s. 332; ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.100; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 632. 
624 ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.100.  
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tehlikeli olduğu yönünde bir değerlendirme yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Bu soruşturma yöntemleri, fiziki takip, sorgulama, arama ve gizli ajan veya polise 

bilgi veren elemanların kullanılması yöntemleridir.625 Böylece, bu soruşturma yön-

temlerinin telekomünikasyon yoluyla yayılan iletişimin denetimine göre daha ha-

fif olduğu ve özel hayatın gizliliğini daha az ihlal ettiği kabul edilmiş bulunmak-

tadır. Uygulamada mahkemeler bunlara iletişimin tespiti tedbirini de ilave etmek-

tedirler.626 

Alman hukukunda da iletişimin denetlenmesi ile teknik araçlarla izleme ted-

birleri arasında bu tedbirlerin ağırlıklarına göre bir derecelendirme yapılmamış 

iken, 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren, CMK’nın yeni 100c maddesinin düzen-

lenmesinden, teknik araçlarla izleme tedbirinin daha ağır kabul edildiği anlaşıl-

maktadır. Zira CMK’nın yeni 100a maddesinin 1. fıkrasının 1 ve 2 bendi ile aynı 

maddenin 2. fıkrasına göre, iletişimin denetimi tedbirine “ağır suçlar” bakımından 

başvurulabilirken, CMK’nın yeni 100c maddesinin 1. fıkrasının 1. bendine göre 

teknik araçlarla izleme tedbirine “çok ağır suçlar”la ilgili olarak başvurulabilecek-

tir. Çoğu suç, her iki tedbirin konusunu oluşturmakla birlikte, Alman CMK’nın 

100c/2. maddesinde katalog şeklinde sayılan “çok ağır suçlar” ın kapsamının ileti-

şimin denetimi tedbirine konu suçlara oranla daha sınırlı tutulduğu görülmektedir. 

Buna göre, Alman hukuku bakımından teknik araçlarla izleme tedbirinin iletişi-

min denetimi tedbirine göre daha ağır olarak nitelendirildiğini söylemek müm-

kündür.  

Hukukumuz bakımından da, tedbirlerin ağırlıklarının kanunla düzenlenmesi ve 

bu konudaki tereddütlerin giderilmesi bakımından, telekomünikasyon yoluyla yapı-

lan iletişimin denetlenmesi, teknik araçlarla izleme ve gizli soruşturmacı görevlen-

dirilmesi tedbirlerinin  birlikte uygulanabileceklerinin kanunda açıkça düzenlenmesi 

yararlı olacaktır. Kanunumuzda  bu üç tedbirin birlikte uygulanma imkânının bu-

lunduğu hallerde üçünün birlikte uygulanamayacağına dair bir hüküm mevcut ol-

madığına göre, günümüz için her üç tedbirin birlikte uygulanabileceğini kabul et-

                                                                          
625 COLBRIDGE, s.29. 
626 Amerika’da iletişimin tespiti, iletişimin denetlenmesi (interception) kapsamında kabul edilme-

mektedir.  
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mek gerekir. Özellikle, organize şekilde işlenen suçlar ve terör suçlarında bu tedbir-

lerin birlikte uygulanması büyük önem taşımaktadır. Belirtelim ki uygulamada, aynı 

soruşturma kapsamında hem telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denet-

lenmesi tedbirine, hem de teknik araçlarla izleme tedbirine karar verilmekte, Yük-

sek Mahkememiz de incelemiş olduğu dosyalarda bu şekildeki uygulamaların hu-

kuka aykırı olduğuna dair bir değerlendirmede bulunmamaktadır.627 

Gizli soruşturma tedbirleri denilen gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, 

teknik araçlarla izleme ve bu arada inceleme konumuz olan telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetiminin, her halde klasik tedbirler de denilen628 

arama, elkoyma, tutuklama gibi tedbirlerden ağır olduğu kabul edilebilir mi? 

Kanaatimizce edilemez. Arama, elkoyma gibi koruma tedbirlerinin telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimine göre daha ağır sonuçlar doğurabi-

leceği olaylar olabilir. Bu durum, tutuklama gibi kişi özgürlüğünü sınırlayan 

koruma tedbiri bakımından daha çok geçerlidir. O nedenle, somut olayda arama, 

elkoyma ve tutuklamanın şüpheli sanık bakımından iletişimin denetimine göre 

daha olumsuz sonuçlar doğuracağının anlaşılması halinde iletişimin denetimi 

tedbirinin uygulanması yoluna gidilmelidir.629 Belirtelim ki, Öztürk/Erdem ve 

Ünver/Hakeri’nin bu konudaki görüşü farklıdır. Yazarlara göre, gizli soruştur-

macı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbiri ile telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirinin klasik tedbirlerden bir sonuç alı-

namaması halinde uygulanması lazımdır.630  

                                                                          
627 Samsun C.Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yapılan bir soruştur-

mada (Soruşturma No: 2005/10519) C.Başsavcılığınca 7.7.2005 tarih ve 2005/10519 soruş-
turma sayılı yazı ile Sulh Ceza Mahkemesinden, (A.H) isimli bir şüphelinin mobil telefonunun 
CMK’nın 135. maddesi uyarınca üç ay süreyle denetlenmesine ve ayrıca şüphelinin CMK’nın 
140. maddesi uyarınca 4 hafta süre ile kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri ile işyerinin teknik 
araçlarla izlenip, ses ve görüntü kaydı alınmasına karar verilmesi talep edilmiştir. Samsun 3. 
Sulh Ceza Mahkemesince de bu talep yerinde görülerek aynı karar ile her iki tedbire birlikte 
karar verilmiş (Samsun 3. Sulh Ceza Mahkemesi, 7.7.2005 tarih, 2005/823 D.İş Esas, 
2005/798 Diş. Karar) ve her iki tedbir birlikte uygulanmıştır. Yerel mahkeme mahkûmiyet hük-
mü kurarken bu tedbirlerin uygulanması sonucu elde edilen delillere de dayanmıştır. Hükmün 
temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yüksek Mahkememiz, başka nedenlerle hükmün bozulma-
sına karar verildiği halde, (Yargıtay 10. CD. 21.7.2007, 2007/14371 E, 2007/13819 K) kararda 
bu yönüyle bir hukuka aykırılık görmemiştir.  

628 Bkz. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 704; ÜNVER/HAKERİ,s.231; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 
632. Özbek de bu tedbirler için geleneksel koruma tedbirleri deyimini kullanmaktadır. ÖZBEK, 
Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 425. 

629 MEYER-GOβNER, s. 332. Aynı görüş için bkz. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 704. 
630 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 632;ÜNVER/HAKERİ, s. 231-232.  



 

 268

CMK’nın 135/1. maddesine göre tedbire başvurulabilmesi için “kuvvetli şüp-

he sebepleri” gereklidir. Yukarıda açıkladığımız üzere, kişisel görüşümüz, “kuv-

vetli şüphe sebepleri”nden şüpheli veya sanığın mahkûm olması ihtimalinin yük-

sek olduğu anlamına gelen kuvvetli şüphe derecesi anlaşılmalıdır. Kuvvetli şüp-

henin bulunduğu bir olayda, başka surette delil elde edilememesi koşulu tedbirin 

uygulanmasına engel oluşturur mu? Bir görüşe göre, kuvvetli şüphe derecesinin 

bulunması, zaten başka surette elde edilen delillerin mevcut olduğu anlamına gelir 

ve tedbire başvurma gereği ve imkânı bulunmaz.631 Tedbire başvurulabilmesi için 

bir suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphenin aranmasının tedbirin uygulanma ala-

nını önemli ölçüde sınırladığını kabul etmekle beraber, ikincillik ilkesi uyarınca 

tedbire başvurulmasının mümkün olmadığı şeklindeki görüşlere katılmamaktayız. 

Gerçekten, ceza muhakemesinin ve onun araçları olan koruma tedbirlerinin nihai 

amacı kuvvetli şüphe elde etmek olmayıp, maddi gerçeğin bulunması, şüphenin 

yenilmesidir. İşte, şüphenin yenilmesi bakımından telekomünikasyon yoluyla ya-

pılan iletişimin denetimine ihtiyaç duyulabilir ve bu gibi hallerde tedbire başvu-

rulmasının ikincillik ilkesine aykırı olduğu ileri sürülemez.632 

Tedbire yalnızca delil elde edilmesi amacıyla değil, şüpheli veya sanığın yaka-

lanması amacıyla da başvurulabilir. Örneğin mobil telefonun yerinin tespiti yalnızca 

şüpheli veya sanığın yakalanmasına yöneliktir. Şüpheli veya sanığın yakalanması 

bakımından, ikincillik ilkesine yer verilmiş değildir. Gerçekten, CMK’nın 135/4. 

maddesinde ayrıca düzenlenen mobil telefonun yerinin tespiti tedbiri bakımından 

başka suretle şüpheli veya sanığın yakalanamaması gibi bir koşula yer verilmemiştir. 

CMK’nın 135/4 maddesinde bu yönde bir hüküm bulunmadığına göre, mobil telefo-

nun yerinin tespiti bakımından bu ilkenin geçerli olmadığı ileri sürülebilir. Ancak, 

mobil telefonun yerinin tespiti de bir koruma tedbiri olduğuna göre, oranlılık ilkesi ve 

onun bir alt ilkesi olan ikincillik ilkesi bu tedbir bakımından da geçerli olmalıdır. O 

nedenle, kişi hak ve hürriyetlerini daha az ihlal eden bir tedbirle şüpheli veya sanığın 

yakalanması mümkün iken mobil telefonun yerinin tespiti tedbirine başvurulması 

hukuka aykırı kabul edilmelidir.  

                                                                          
631 ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.100. 
632  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. yukarıda 2.Bl., II, E, 2,c. 
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İkincillik ilkesine ilişkin koşulların oluşup oluşmadığı, amaca ve somut olayın 

özelliklerine göre farklılıklar gösterebilir. Örneğin, uyuşturucu madde satmak 

suçundan dolayı yapılan bir soruşturmada, amaç, bir sokak satıcısının yakalanma-

sı ise gizli polis kullanılması bu amacın elde edilmesi için yeterli olabilir. Ancak 

amaç, varlığına inanılan çıkar amaçlı bir suç örgütünün ortaya çıkarılması ve ele-

manlarının ele geçirilmesi ise daha sofistike tedbirlere, örneğin telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirine veya bununla beraber diğer gizli so-

ruşturma tedbirlerine ihtiyaç olabilir.633 Başka surette neticenin elde edilmesinin 

mümkün olup olmadığını, amaca ve her somut olayın özelliklerine göre kararı 

veren hâkim takdir edecektir.  

III. DENETİM KARARI  

A. TALEPTE BULUNULMASI  

1. Genel Olarak 

 Karşılaştırmalı hukukta denetim kararı için kimlerin başvuru yetkisine sahip ol-

duğu, başvuru evrakında nelerin yer alması gerektiğinin yasa hükümleri ile çok ayrın-

tılı bir şekilde düzenlendiği görülmektedir. Amerika’da, denetim kararı verilebilmesi 

için denetimi yapacak kolluk görevlisi tarafından yetkili hâkime başvurularak dene-

tim kararı istenmesi lazımdır. Başvuru yazılı olmalı, başvuruda belirtilen hususların 

doğru olduğuna dair yeminli bir beyan ve başvuruda bulunanın buna yetkili olduğuna 

dair açıklama yer almalıdır. (18 U. S. C. §2518 (1))  Ayrıca yazılı başvuruda; başvu-

ruyu yapan görevlinin adı, bir suçun işlendiğine, işlenmekte olduğuna veya işlenmek 

üzere olduğuna dair şüpheyi haklı kılacak olay ve durumlar, denetlenecek yerin adre-

si, hangi tür iletişimin denetleneceği, (örneğin, sabit telefon, cep telefonu, faks, mo-

dem vb), biliniyorsa iletişimi denetlenecek kişinin ismi, işlenen suç veya suçlar, diğer 

soruşturma yöntemlerinin uygulanıp başarısız olunduğuna veya neden diğer yöntem-

lerin uygulanması halinde başarısız olunacağına veya diğer yöntemlere başvurulma-

sının tehlikeli olduğuna dair açıklama, denetimin süresi, aynı kişi veyahut yerlerle 

ilgili daha önce yapılan başvurularla ilgili bilgi yer almalıdır. Sürenin uzatımına iliş-

kin başvurularda ise, denetim suretiyle o zamana kadar elde edilen deliller veya 

denetimin neden başarısız olduğuna dair makul açıklamaların yer alması gerekli-

                                                                          
633 ÖZDOĞAN, s.34. 



 

 270

dir. Ayrıca, hâkim, başvurucudan başvuruyu destekleyecek ilave açıklamalar veya 

belgeler talep edebilir.  

Kanada ve Avustralya’da da denetime ilişkin talepte ne gibi bilgilerin yer alma-

sı gerektiği ilgili yasalarda çok ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Buna karşılık Al-

man ve Fransız Ceza Muhakemesi Kanunlarında bu konuda herhangi bir hüküm yer 

almamaktadır. İngiltere’de ise, RIPA’nın 6. maddesinde hangi görevlilerin denetim 

talebinde bulunabilecekleri ayrıntılı şekilde açıklanmış; ancak, denetime ilişkin ta-

lepte nelerin yer alması gerektiği İletişimin Denetlenmesi Uygulama Yönergesi 

(Interception of Communications Code of Practice) hükümleri ile düzenlenmiştir.  

5271 sayılı CMK’da da bu hususta bir hükme yer verilmemiş, bu konu yö-

netmelik hükümleri ile düzenlenmiştir.  

2. Talepte Bulunma Yetkisi  

İncelemiş olduğumuz ülkelerden Amerika, (18 U. S. C. §2518 (1)) Kanada, 

(Kanada Ceza Kanunu, 184.(2) md). İngiltere (RIPA 6 md) ve Avustralya (Avust-

ralya Telekomünikasyonun Denetimi Kanunu, 39 md) gibi Anglosakson hukuku-

nun uygulandığı ülkelerde denetim kararı verilmesi için talepte bulunma yetkisi 

çeşitli kademelerdeki kolluk görevlilerine aittir.  

İletişimin denetiminin düzenlendiği Alman Ceza Muhakemesi Kanununda 

denetim kararında ilgilinin adı, adresi, tedbirin cinsi, kapsamı ve süresinin yer 

alması gerektiği belirtilmiş ise de, (Alman CMK 100 b/2 md) bu sistemde hâkim 

tarafından yapılabilecek diğer işlemlerde olduğu gibi iletişimin denetimine dair 

karar talep etme yetkisi C.Savcısına aittir.634 Almanya’da talepte bulunma yetkisi-

nin C.Savcısına ait olduğunun belirtilmesine gerek görülmemiştir.    

CMK’nın 135. maddesinde denetim kararı alınması için talepte bulunmaya iliş-

kin bir hükme yer verilmemiş ise de, soruşturma aşamasında ancak hâkim tarafından 

yapılabilen bir soruşturma işlemine gerek görüldüğünde, C.Savcısı yetkili sulh ceza 

hâkiminden bu hususta bir talepte bulunmalıdır. (CMK 162 md) Kısaca, mevzuatımı-

za göre denetim kararı verilmesini talep etme yetki ve görevi C.Savcısına aittir. İleti-

                                                                          
634 Alman CMK 162 maddesi için bkz. İÇEL/YENISEY, s. 309. 
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şimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 5. maddesinde de “Cumhuriyet savcısı, birinci 

fıkradaki koşulların varlığı halinde, evrakı soruşturma defterine kaydettirip, numara 

verdikten sonra doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri tarafından 

kendisine bildirilen iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin 

değerlendirilmesi istemlerine ilişkin bilgi ve belgeleri de ekleyerek hâkimden talepte 

bulunur” denilmektedir. Kolluk görevlilerinin doğrudan hâkimden iletişimin deneti-

mini talep etme yetkisi yoktur.635  

Acaba soruşturma aşamasında yetkili sulh ceza hâkimi, C.Savcısının talebi 

bulunmadan denetim kararı verebilir mi? Eğer kanun koyucunun iradesi, bu yönde 

olsaydı bu husus açıkça kanunda düzenlenirdi. Örneğin, yürürlükten kaldırılan 

1412 sayılı CMUK’un 125. maddesinde gecikmesinde sakınca olan hallerde 

C.Savcısının talebi bulunmasa dahi sulh ceza hâkimince tutuklama kararı verebi-

leceği belirtilmekteydi. 5271 sayılı CMK’da telekomünikasyon yoluyla yapılan 

iletişimin denetimi tedbiri bakımından buna benzer bir hüküm yer almadığına 

göre, soruşturma aşamasında C.Savcısının herhangi bir talebi bulunmadan sulh 

ceza hâkiminin resen tedbir kararı vermesinin mümkün olmadığını kabul etmek 

gerekir. Esasında soruşturmayı yürüten C.Savcısının bir talebi bulunmadan sulh 

ceza hâkiminin denetim kararı vermesi uygun olmadığı gibi, pek mümkün de gö-

rünmemektedir. Çünkü soruşturma aşamasında sulh ceza hâkimi ancak kendisin-

den bir karar talep edildiğinde soruşturmadan ve soruşturma evrakının içeriğinden 

haberdar olabilir. O nedenle, sulh ceza hâkiminin bu yönde bir yetkisi bulunsa bile 

uygulamada C.Savcısının bir talebi bulunmadan sulh ceza hâkiminin re’sen dene-

tim kararı vermesi ihtimali hemen hemen yok gibidir.  

CMK’nın 163. maddesine göre, “suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulu-

nan hâllerde, Cumhuriyet savcısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla 

Cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza hâkimi de bütün soruşturma 

                                                                          
635 “…4422 sayılı Kanunun 2. maddesinde öngörülen İletişimin dinlenmesi veya tespiti ile ilgili 

olarak hâkim kararı alınıp alınmamasının değerlendirilmesi Cumhuriyet Savcılığına ait bir yetki 
ve görevdir. Kollukça Cumhuriyet Savcılığından bu konuda bir istemde bulunulduğunda Cum-
huriyet Savcılığı tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda iletişimin dinlenmesi veya 
tespitine gerek duyulduğu takdirde hâkimden karar istenecektir. Aksi halde, kolluk tarafından 
Cumhuriyet Savcılığına bu konuda yapılan başvurulardan Cumhuriyet Savcılığınca 
katılınmayanlar da Cumhuriyet Savcılığı düşüncesi ile hâkime havale edilir duruma gelinir ki 
yasalarımızda böyle bir usul mevcut değildir.” (Yargıtay 8.CD. 21.12.2000, 2000/27613 E, 
2000/21500 K. ÜNVER, Naci, s. 77) 
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işlemlerini yapabilir.” Sulh ceza hâkiminin soruşturmayı yürüttüğü bu gibi haller-

de koşulları mevcut ise, ancak C.Savcısının yetkisini kullanarak denetim kararı 

verebileceğini düşünmekteyiz.636 Sulh ceza hâkiminin bu gibi hallerde 

C.Savcısının talebi olmaksızın tedbire başvurabileceğine dair görüşler de mevcut-

tur.637  

Kovuşturma aşamasında, mahkeme herhangi bir talebe gerek kalmadan her 

türlü delili toplayabilir, diğer koruma tedbirlerine olduğu gibi telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetimine karar verebilir. Elbette ki duruşmaya katılan 

C.Savcısının talebi üzerine de iletişimin denetimi kararı verilebilir.  

3. Talepte Yer Alması Gereken Hususlar  

İnceleme imkânı bulduğumuz bazı ülkelerde telekomünikasyon yoluyla yapı-

lan iletişimin denetimine ilişkin taleplerde hangi hususların yer alması gerektiğine 

dair çok ayrıntılı yasal düzenlemeler yapılmasına rağmen, bazı ülke yasalarında 

bu konuda bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Kanada Ceza Kanununun 185. 1. 

maddesinde denetim kararı için başvurma yetkisine sahip görevliler belirtilmiştir. 

Ayrıca maddeye göre, başvuru evrakındaki bilgilerin ve kanaatinin doğru olduğu-

na dair  görevlinin yeminli bir beyanının yer alması lazımdır. Denetim kararı için 

hâkime yapılacak yazılı başvuru evrakında, suçun işlendiğine inanmayı haklı gös-

teren durumlar, eğer biliniyorsa özel haberleşmesinin denetiminin soruşturma 

bakımından yararlı olacağı hususunda makul nedenler bulunan kişi veya kişilerin 

adı, adresi, mesleği, denetimi talep edilen iletişimin türü, (sabit telefon, cep tele-

fonu, faks, internet üzerinden yapılan iletişim vb), denetimi talep edilen haberleş-

meye ilişkin genel bilgiler, eğer daha önce başvuru yapılmış ise buna ilişkin bilgi-

ler, daha önce yapılıp geri çekilen veya reddedilen başvurular, bu başvuruların 

tarihi ve başvuruların yapıldığı hâkimin adı, talep edilen denetim süresi, diğer 

soruşturma yöntemlerinin uygulanıp uygulanmadığı veya diğer soruşturma yön-

temlerinin uygulanması halinde bile başarı elde edilemeyeceğini gösteren neden-

ler veya durumun aciliyetine göre yalnızca diğer soruşturma yöntemlerinin uygu-

                                                                          
636 Bu konuda geniş bilgi için bkz. 2.Bl., III, B, 2.  
637 CENTEL/ZAFER (2008), s. 420. 
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lanması ile sonuç alınamayacağını gösteren nedenlerin yer alması lazımdır. Bu 

son koşul, terör suçları ve organize şekilde işlenen suçlar bakımından aranmamak-

tadır.  

Süre uzatımına ilişkin karar istenmesi halinde de başvuruda; süre uzatımının 

neden gerekli olduğu, talep edilen denetim süresi, o zamana kadar yapılan dene-

tim sonucu elde edilen deliller, daha önceki denetim tarih ve saatleri, önceki dene-

tim kararını veren hâkimlerin isimlerinin yer alması lazımdır. Süre uzatımı için 

yapılacak başvuruda da görevlinin başvuru evrakında yer alan bilgilerin doğru 

olduğunu belirten bir beyanı yer almalıdır.  

Kanada Ceza Kanununun 184.2. maddesinde taraflardan birinin rızası üzerine 

sözkonusu olan denetime ilişkin hükümler yer almaktadır. Kanada Ceza Kanununun 

184/2. maddesinde, denetim kararı isteyebilecek görevliler belirtilmiş, başvuruda, 

bir suç işlendiğine veya işleneceğine dair makul nedenler, suçun adı, denetime rıza 

gösteren kişinin adı, ne kadar süreyle denetim izni istendiği, daha önce verilen de-

netim kararlarının yer alması gerektiği belirtilmiştir. Kanada Ceza Kanununun 

184.2.1. maddesine göre, iletişimin taraflarından birinin denetime rıza göstermesi 

halinde de denetim yapılabilmesi bu hususta bir karar verilmesine bağlıdır.  

İçinde bulunulan koşullar nedeniyle görevlinin denetim kararı alınması için biz-

zat başvurmasının pratik ve uygun olmadığı hallerde telefonla veya diğer telekomü-

nikasyon araç ve yöntemleriyle denetim kararı alınması için başvuruda bulunulabilir. 

(Kanada Ceza Kanunu 184.(3).(1). md) Telefon veya diğer telekomünikasyon araçları 

vasıtasıyla yapılan başvuruda da yazılı başvuruda yer alması gereken bilgiler yer al-

malı, ayrıca, neden yazılı başvuruda bulunulmasının uygun ve pratik olmadığına dair 

olaylar belirtilmelidir. (Kanada Ceza Kanunu 184.(3) (2). md) Başvuruda yer alan 

bilgilerin doğru olduğuna dair teminat mahiyetindeki yeminli beyan, telefon veya 

diğer telekomünikasyon araçlarıyla yapılmalıdır. (Kanada Ceza Kanunu, 184.(3).(4) 

md) Kendisine bu şekilde başvuru yapılan hâkim başvuruyu yazılı veya diğer yön-

temlerle kaydetmeli ve mühürlemelidir. (Kanada Ceza Kanunu 184.(3).(3). md)  

Amerika ve Avustralya’da da başvuruda nelerin yer alması gerektiği 

(18.U.S.C. 2518. 1; Avustralya Telekomünikasyonun Denetimi Kanunu, 40, 41, 

42 md) ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Avustralya’da ayrıca acil hallerde denetim 



 

 274

kararı için telefonla başvuru imkânı da mevcuttur. (Avustralya Telekomünikasyo-

nun Denetimi Kanunu, 43 md) Fransız Ceza Muhakemesi Kanununda da, denetim 

kararında nelerin yer alması gerektiği genel olarak belirtilmiş ise de, (Fransız 

CMK 100.1 md) denetime ilişkin talepte hangi hususların yer alması gerektiğine 

dair bir düzenleme mevcut değildir.  

Amerika, Avustralya ve Kanada’nın aksine İngiltere’de başvuru evrakında ne-

lerin yer alması gerektiği İletişimin Denetlenmesi Uygulama Yönergesi 

(Interception of Communications Code of Practice)  hükümleriyle düzenlenmiştir. 

Sözkonusu yönergenin 4.2. maddesine göre, başvuruda; sözkonusu denetim faali-

yetine ilişkin bilgiler, keza,  denetlenecek iletişime, ilgili kişi, yer ve telekomüni-

kasyon servis sağlayıcısına ilişkin bilgiler ve denetim faaliyetinin başarı şansına 

ilişkin değerlendirmeler, denetimin neden zorunlu olduğuna ilişkin açıklama, mü-

dahalenin olağan olmayan olası olumsuz neticeleri dikkate alındığında dahi mü-

dahaleyi haklı kılacak olaylar, özellikle sözkonusu haberleşmenin denetiminin 

dini, tıbbi ve gazetecilik sırrını veya yasal olarak koruma altındaki iletişimi ihlal 

etmesi ihtimali bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler yer almalı ve bu husus baş-

vuruda açıkça belirtilmelidir. Ayrıca acil başvurularda aciliyeti haklı kılan neden-

ler belirtilmeli, denetim sonucu elde edilecek delillerin güvenli bir şekilde muha-

faza edileceğine ilişkin güvenceler gösterilmelidir.  

5271 sayılı CMK’da da bu hususta bir hükme yer verilmemiş, bu konu yö-

netmelik hükümleri ile düzenlenmiştir. Talep ve kararda belirtilecek hususlar baş-

lığını taşıyan İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 6/1. maddesine göre; ileti-

şimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması veya sinyal bilgilerinin değerlendirilme-

sine ilişkin talepler ile hâkim ve Cumhuriyet savcısı kararlarında; soruşturma nu-

marası veya kovuşturmaya geçilmişse mahkeme esas numarası, kararın hangi su-

çun soruşturulması için istendiği, bu suça ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin neler 

olduğu, başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmadığına dair açıklama, 

bilgi veya belgeler, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının 

türü ile numarası veya iletişim bağlantısının tespitine imkân veren kodu, tedbirin 

türü, tedbirin kapsamı ile süresinin belirtilmesi lazımdır.  
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Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için mobil telefonun yerinin tespitine 

ilişkin talep ve kararda mobil telefonun numarasının ve tespit işleminin süresinin 

belirtilmesi yeterlidir. İletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması veya sinyal bil-

gilerinin değerlendirilmesi hususunda uzatmaya ilişkin talep ve kararlarda ise birin-

ci fıkradaki unsurlarla birlikte uzatılan kararı veren mahkemenin adı ile karar tarihi 

ve numarası da belirtilmelidir. (İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 6/1-2 md) 

Yönetmeliğin 4/c maddesine göre, başka suretle delil elde edilmesi imkânının 

bulunmaması hâlinden; soruşturma veya kovuşturma sırasında diğer tedbirlere 

başvurulmuş olsa bile sonuç alınamayacağı hususunda bir beklentinin varlığı veya 

başka yöntemlerden biri veya birkaçının uygulanmasına rağmen delil elde edile-

memesi ve delillere ancak bu yönetmelikte düzenlenen tedbirlerle ulaşılabilecek 

olması anlaşılmalıdır.  

İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 6. maddesinin açık ifadesinden de 

anlaşılacağı üzere, bu maddenin 1. fıkrasında yer alan bilgilerin, iletişimin tespiti, 

dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi için yapılacak 

talep ve kararlarda yer alması gerekli olup, mobil telefonun tespitine ilişkin talep 

ve kararlar bakımından bu yönde bir hüküm öngörülmemiştir. Başkalarının mobil 

telefonlarının yerinin tespiti suretiyle de şüpheli veya sanığın yerinin tespit edile-

bileceği düşüncesiyle bu şekilde bir düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır.638   

Karşılaştırmalı hukukta denetim kararı alınması, denetim süresinin uzatılması 

(yenileme) kararları, gecikmesinde sakınca olan hallerde hâkim kararı olmadan 

verilecek denetim kararında yer alması gereken hususlar ile buna ilişkin taleplerde 

bulunması gereken hususlar kanun hükümleri ile ayrı ayrı ve detaylı şekilde dü-

zenlendiği halde, mevzuatımızda bu kararlar ve bu kararlara ilişkin taleplerde yer 

alması gereken hususlar yönetmelikle düzenlenmiş ve aynı hükümlere tabi tutul-

muştur.  

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimine ilişkin talep ile ted-

bir kararında yer alması gereken hususların benzerlik taşıması doğaldır. Ancak, 

tedbir kararı alınması için yapılacak talep ile talep üzerine verilecek tedbir kararı 

                                                                          
638 CMK’da 135/4 maddesinde değişiklik yapan 5353 sayılı yasanın gerekçesi için bkz.. 

http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss903m.htm (Erişim tarihi:18.3.2007).  
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arasında önemli farklar vardır. Gerçekten, nitelikleri itibariyle talep ve karar ara-

sında fark olduğu gibi, bu işlemleri yapan makamlar da farklıdır. Talepte, iletişimi 

denetlenecek kişi veya kişilerle ilgili bilgiler yanında, hâkimin denetimin koşulla-

rının oluştuğuna dair bir kanaate varması için gerekli bilgi ve belgeler yer almalı-

dır. Buna göre, talepte tedbirin koşullarının oluştuğuna, tedbirin niçin gerekli ol-

duğuna, amaca ulaşmak için diğer soruşturma yöntemlerinin uygulanıp uygulan-

madığına, uygulanmamış ise neden diğer soruşturma yöntemlerinin uygulanmadı-

ğına dair bilgilerin yer alması lazımdır. Kısaca, burada tedbirin koşullarının oluş-

tuğuna hâkimin ikna edilmesi sözkonusudur. Tedbir kararında, tedbir kararı veri-

lebilmesi için gerekli koşulların mevcut olduğunun tespiti ve buna ilişkin gerek-

çenin yer alması zorunlu ise de, hâkimin ikna edeceği bir kimse yoktur. O neden-

le, tedbir kararına ilişkin talep ile tedbir kararında yer alması gereken hususların 

aynı maddede ve aynı şekilde düzenlenmesi isabetli değildir. 

Aynı şekilde, tedbirin süresinin uzatılmasına ilişkin talep ve buna ilişkin karar 

ile C.Savcısının vermiş olduğu denetim kararında, bu talep ve kararların niteliğine 

göre farklı bilgilerin yer alması gerekebilir. Örneğin, denetim süresinin uzatılmasına 

karar verilebilmesi için hâkimin tedbirin devamında yarar bulunduğu hususunda 

tatmin olması lazımdır. Bunun için de hâkimin o zamana kadar yapılan işlemler, bu 

işlemler sonucu elde edilen deliller, yeterli delil elde edilemedi ise bunun nedenleri 

hakkında bilgi sahibi olması ve süre uzatımı sonucu delil elde edileceğine dair ma-

kul sebeplerin bulunması gereklidir; süre uzatımına ilişkin talepte de bu hususlara 

yer verilmelidir. C.Savcısının denetim kararı vermesi halinde öncelikle neden hâ-

kime başvurulmasının uygun olmadığı, C.Savcısının karar vermesini gerektiren ve 

bunu haklı kılan sebeplerin kararda gösterilmesi gereklidir.639  O nedenle, tedbir 

talebi ve tedbir kararlarında bulunması gereken hususların ayrı düzenlenmesi gerek-

tiği gibi, tedbir kararı ve tedbirin süresinin uzatılmasına ilişkin talepler yer alması 

gereken hususların da farklı bir şekilde düzenlenmesi yararlı olacaktır. Tedbir kararı 

ve tedbirin süresinin uzatılmasına ilişkin kararlar ile gecikmesinde sakınca bulunan 

                                                                          
639 Kanada’da kolluk görevlileri bazı özel hallerde karar olmadan denetim yapabilir. (Kanada Ceza 

Kanunu 184. (4) md)  
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hallerde C.Savcısının vereceği kararda yer alması gereken bilgilerin de ayrı madde-

lerde ve farklı şekillerde düzenlenmesi lazımdır.  

Yapılmakta olan soruşturma ve kovuşturmada birden fazla tedbire, talepte her 

bir tedbire ilişkin koşulların gerçekleştiğine dair bilgilere yer verilmeli, verilecek 

kararda da her tedbire ilişkin gerekçe gösterilmelidir.  

Kovuşturma aşamasında, gerek C.Savcısının talebinde gerekse de mahkeme 

kararında İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 6. maddesinde yer alan husus-

ların belirtilmesi lazımdır.  

B. DENETİM KARARI VERME YETKİSİ 

1. Genel Olarak  

Karşılaştırmalı hukukta, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimine 

karar verilmesi bakımından esas itibariyle iki sistemin kabul edildiği söylenebilir. 

Bunlarda ilki tedbir kararının idari makamların verdiği idari sistem; diğeri ise denetim 

kararının hâkim tarafından verildiği adli sistemdir. Dünyadaki eğilim, kişi hak ve 

özgürlüklerini sınırlayan ve politik olarak kötüye kullanılmaya elverişli olan bu tedbi-

re karar verme yetkisinin bağımsız yargısal bir otoriteye verilmesi yönündedir.640 Bir-

çok ülkede de tedbire karar verilmesi yetkisinin hâkimlere ait olduğu görülmektedir. 

Örneğin, Amerika, Almanya, Avusturya, Hollanda,641 İsviçre, Fransa,642 Belçika,643 

Kanada, Avustralya’da denetime karar verme yetkisi hâkimlere aittir.644 Denetim ka-

rarı verme yetkisinin hâkime ait olduğu ülkelerdeki düzenlemeler de tümüyle aynı 

olmayıp birçok yönleriyle birbirlerinden farklı özellikler taşımaktadır. Amerika’da 

denetime karar vermeyetkisi eyalet mahkemelerine (18.U.S.C. § 2516 (2)) ve federal 

mahkeme hâkimine aittir.(18.U.S.C. § 2516 (1)) Numara ve rota tespiti cihazlarının 

kullanımını herhangi bir savcı talep edebilir ve herhangi bir yer mahkemesi bu konu-

da karar verebilir.645 Kanada’da denetime karar vermek yetkisi kural olarak cezai yar-

gılama yetkisine sahip yüksek mahkeme hâkimine veya Ceza Kanununun 552. mad-

                                                                          
640 The Law Reform Commission of Hong Kong, no. 6.34, dipnot. 212. 
641 South African Law Commission, s. 23. 
642 South African Law Commission, s. 21. 
643 South African Law Commission, s. 27. 
644 WONG, s.39.  
645 YARDIMCI, s. 75. 
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desinde gösterilen eyalet mahkemesi hâkimleri ile yüksek mahkeme hâkimlerine ait-

tir. Ancak, durumun aciliyetine göre hâkim kararı alınmasının mümkün olmadığına, 

kişilere ve mala önemli bir zarar verilmesini önlemek için veya iletişimin tarafların-

dan birinin önemli bir zarara neden olacağına veyahut zararın kurbanı olacağına ve 

zararın önlenmesi için hemen denetim yapılmasının gerekli olduğuna dair makul ne-

denler varsa kolluk görevlileri karar olmadan denetim yapabilir. (Kanada Ceza Kanu-

nu 184.(4). md) 

Avustralya’da denetime karar verme yetkisi, Yüksek Mahkeme Başkanının 

onayı ile parlamento tarafından atanıp, Yüksek Mahkeme Başkanı tarafından ilan 

edilen mahkeme hâkimi ile646  Yüksek Mahkeme Başkanı tarafından tayin edilen 

İdari Temyiz Mahkemesi başkan vekili ve üyesine aittir.647   

 Almanya’da denetime karar verme yetkisi mahkemeye aittir. (Alman CMK 

100b/1 md) Alman CMK’nın 100b/1. maddesine göre; gecikmesinde sakınca olan 

hallerde C.Savcısı denetim kararı verebilir, bu karar üç iş günü içinde yetkili hâ-

kim tarafından onaylanmadığı zaman kendiliğinden ortadan kalkar.648  Avustur-

ya’da bu yetki üç hâkimden oluşan bir hâkimler kuruluna aittir. Soruşturmanın 

sorgu hâkimi nezaretinde yapıldığı Fransa, Hollanda ve İsviçre’de denetime karar 

verme yetkisi sorgu hâkimine aittir. İsviçre’de sorgu hâkiminin kararının bağımsız 

bir hâkim tarafından onaylanması aranmaktadır.649  

İdari sistemin uygulandığı ülkelere örnek olarak gösterilen İngiltere’de650 de-

netim kararı verme yetkisi içişlerinden sorumlu devlet bakanına aittir. (RIPA 7. 

md) Acil hallerde içişlerinden sorumlu devlet bakanının yetki verdiği yüksek de-

receli bir görevli (senior official) denetim kararı verebilir.651 Denetlenecek iletişi-

                                                                          
646 Bu hâkim, Yüksek Mahkeme hâkimlerinin sahip olduğu koruma ve bağışıklıklardan yararlanır. 

Avustralya Telekomünikasyonun Denetimi ve Erişimi Kanunu (Telecommunications 
(Interception and Access) Act 1979) 6D md.  

647 WONG, s. 39. 
648 İÇEL/YENİSEY, s. 249.  
649 GÖKCEN, s. 196; ERDEM/ÖZBEK, s. 285. 
650 ERDEM/ÖZBEK, s.284. 
651 WONG, s.7. İngiltere’de İletişimin Denetlenmesi Uygulama Yönergesine (Interception of 

Communications Code of Practice)  göre, 24 saat içinde denetim izni alınması gereken haller-
de acil bir durumun olduğu kabul edilir. WONG, s. 7. 
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min yurtdışı bağlantılı olması halinde uluslar arası yardım antlaşmaları uyarınca 

İngiltere dışında görevlendirilen yetkililer de denetim izni verebilirler. (RIPA 

7.(2).(b) md) 

RIPA’nın 7. maddesinde hâkim veya mahkemelerin denetim izni verme yetki-

sine sahip olduklarına dair bir hüküm mevcut değildir. Ancak, denetim kararının 

uygulanması sonucu mağdur olan kişilerin mahkemeye başvurma hakkının düzen-

lendiği RIPA’nın 65. maddesinde, denetimin mahkemelerin kararı doğrultusunda 

yapılması halinde mağdurların denetim kararının uygulanmasına karşı mahkeme-

ye başvurma hakkı olmadığı belirtilmekte, 65. maddenin 11. bendinde de bu yargı 

mercileri sayılmaktadır. Bu mercilerin, İçişleri bakanının yetki devri suretiyle de-

netim kararı verme yetkisine sahip oldukları anlaşılmaktadır.652 Buna göre, İngilte-

re’de saf bir idari sistem yerine, karma bir sistemin uygulandığını söylemek daha 

doğru olacaktır.  

5271 sayılı CMK’nın 135. maddesine göre tedbire karar verme yetkisi kural 

olarak hâkime, gecikmesinde sakınca olan hallerde ise C.Savcısına aittir. 

C.Savcısının vermiş olduğu kararın derhal hâkim onayına sunulması lazımdır. O 

nedenle, hukukumuzda telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimine 

karar verme yetkisi bakımından adli sistemin benimsendiği söylenebilir.  

Gizli olarak uygulanıp, kişilerin temel ve hak ve özgürlüklerine ciddi şekilde 

müdahale teşkil eden telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi için 

hâkim kararı veya onayının aranması isabetlidir. Gizli olarak uygulanması sebe-

biyle tedbire maruz kalan kişi, yasal haklarını kullanma imkânından yoksun oldu-

ğundan tedbirin uygulanması bakımından hâkim denetiminin aranması önemlidir. 

Gerçekten, tedbirin muhatabına bilgi verilmesi halinde tedbirden beklenen fayda-

nın elde edilmesi mümkün olmadığından, tedbirin uygulanması için hâkim kararı-

nın aranması bir dengeleme işlevi görecek ve hukuk devleti esaslarına uygun bir 

muhakeme yanında, önleyici bir hukuksal koruma da sağlayacaktır.653  

CMK’nın 135. maddesinde kural olarak tedbire karar verme yetkisinin hâki-

me ait olduğu belirtilmekle beraber, bu hâkimden hangi hâkimin anlaşılması ge-

                                                                          
652 ÖZDOĞAN, s.152. 
653 ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 334. 
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rektiği belirtilmemektedir. Yine, kovuşturma aşamasında tedbire karar verme yet-

kisi ile ilgili olarak da maddede bir düzenleme yapılmamıştır. Aşağıda, çeşitli 

ihtimallere göre soruşturma ve kovuşturma aşamasında tedbire karar verme yetki-

sinin kime ait olduğu belirlenmeye çalışılacaktır.  

2.  Görev ve Madde İtibariyle Yetki 

a. Soruşturma Aşamasında  

aa. Hâkim Kararı 

5271 sayılı CMK’nın 135. maddesinin ilk halinde tedbirin yalnızca soruşturma 

aşamasında uygulanması öngörülmekte ve bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, 

suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde 

edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulu-

nan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon 

yoluyla iletişiminin denetlenebileceği belirtilmekteydi. Tedbire karar verme yetkisi de 

tedbirin yalnızca soruşturma aşamasında uygulanabileceği gözetilerek düzenlenmişti. 

Denetimin yalnızca soruşturma aşaması ile sınırlandırıldığı bu hatalı hüküm, 5353 sayı-

lı yasayla değiştirilmiş ve kovuşturma aşamasında da tedbire başvurulabilmesi imkânı 

getirilmiştir. Ancak tedbire karar verme yetkisine ilişkin olarak maddede bir değişiklik 

yapılmamıştır. Özetle, 5353 sayılı yasayla değişik CMK’nın 135. maddesine göre, ted-

bire karar verme yetkisi kural olarak hâkime, gecikmesinde sakınca olan hallerde ise 

C.Savcısına aittir.  

CMK’nın 135. maddesinde, tedbire karar verme yetkisinin yalnızca “hâkim”e ait 

olduğu belirtilmekte ve bundan hangi hâkimin anlaşılması gerektiğine dair bir ifade 

yer almamakta ise de, soruşturma aşamasında maddede yer alan “hâkim”den sulh ceza 

hâkimi anlaşılmalıdır. Gerçekten, CMK’nın 135. maddesinde bu hususta bir açıklık 

mevcut değilse de, CMK’nın 162. maddesinde, C.Savcısının soruşturma aşamasında 

ancak hâkim tarafından yapılabilen bir soruşturma işlemine ihtiyaç duyması halinde, 

bu işlemin yapılacağı yerin sulh ceza hâkimine başvuracağı belirtilmektedir. Dolayı-

sıyla soruşturma aşamasında tedbire karar verme yetkisi sulh ceza hâkimine aittir.  

Bilindiği üzere, CMK’nın 250. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentle-

rinde yazılı suçlara bakma görevi, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve 
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Savcılar Yüksek Kurulunca, yargı çevresi birden çok ili kapsayacak şekilde belir-

lenen illerde görevlendirilen ağır ceza mahkemelerine aittir. (CMK 250/1-c md) 

CMK’nın 251/2 maddesinde, CMK’nın 250. maddesi kapsamına giren suçların 

soruşturması ve kovuşturması sırasında, hâkim tarafından verilmesi gerekli karar-

ların, varsa, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu işlerle görevlendirilen 

ağır ceza mahkemesi üyesi, aksi halde yetkili adlî yargı hâkimleri tarafından veri-

leceği belirtilmektedir. (CMK 251/2 md)654  Bu hükme ne anlam verilmesi gerek-

tiği ve bu mahkemelerin görev alanına giren suçların soruşturulması sırasında 

hakim tarafından verilmesi gereken koruma tedbirleri ve bu arada inceleme ko-

numuz olan telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi kararının 

kim tarafından verilmesi gerektiği belirlenmelidir.  

 Öncelikle CMK’nın 251/2 maddesinde “varsa” kelimesi ile neyin var olup 

olmadığının kastedildiğinin tespit edilmesi lazımdır. Acaba bu ifade ile CMK’nın 

250. maddesi uyarınca kurulan özel yetkili ağır ceza mahkemelerin mevcut olup 

olmaması mı kastedilmiştir; yoksa bu mahkeme mevcut olmakla birlikte, 

CMK’nın 250. maddesinde sayılan suçlarla ilgili olarak yapılan soruşturma sıra-

sında hakim tarafından verilmesi gereken kararları verme hususunda yetkili kı-

lınmış bir hakimin mevcut olup olmaması mı kastedilmiştir? Bu konuda değişik 

görüşler ileri sürülebilir. Ancak, bu mahkemeler kurulduğuna ve faaliyette bulun-

duklarına göre, bu mahkemelerin mevcut olup olmadığının kastedildiği söylene-

mez.   

CMK’nın 250. maddesi uyarınca kurulmuş özel yetkili ağır ceza mahkemesi-

nin bulunduğu yerlerde, soruşturma aşamasında hakim tarafından verilecek karar-

ları vermek üzere özel yetkili mahkeme hakimlerine yetki verilmemiş olması ih-

timali dikkate alınarak bu şekilde bir düzenleme yapılmış olduğu, dolayısıyla özel 

yetkili ağır ceza mahkemesi bulunmakla birlikte, soruşturma aşamasında hakim 

tarafından verilecek kararları verme hususunda bu ağır ceza mahkemesi üyelerin-

den birine yetki verilmiş ise, kararların bu hakim tarafından, aksi halde yetkili adli 

                                                                          
654 Öztürk/Erdem, soruşturma aşamasında tedbire karar verme yetkisinin sulh ceza hâkimine ait oldu-

ğunu, suçun özel görevli ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmesinin bu durumda bir değişik-
lik meydana getirmediğini belirtmektedirler. (ÖZTÜRK/ERDEM, s. 633) Ancak, bu şekilde bir yorum 
ceza muhakemesi sistemimize aykırı olur ve yargılamayı yapan mahkemenin görevinin gasp edil-
mesi anlamına gelir. O nedenle bu görüşe katılmak mümkün değildir.   
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yargı hakimi tarafından verilmesi gerektiği savunulabilir. Diğer bir ifadeyle,  

CMK’nın 251. maddesindeki “varsa”dan, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin 

mevcut olup olmadığı değil, soruşturmanın yapıldığı yerde bu mahkeme mevcut 

olmakla birlikte,  soruşturma aşamasında hakim tarafından verilmesi gereken ka-

rarları verme hususunda yetkilendirilmiş bir hakimin mevcut olup olmadığının 

anlaşılması gerektiği düşünülebilir.  Ancak, suçların niteliğini dikkate alarak bu 

suçların özel yetkili bir ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını gerekli gören 

kanun koyucunun bu suçların soruşturulması sırasında verilecek koruma tedbirleri 

ve hakim tarafından verilebilecek diğer kararların, bu mahkemelerin kurulmuş 

olduğu yerlerde dahi genel yetkili adli yargı hakimi tarafından verilmesini düşüne-

rek bu şekilde bir düzenleme yapma yoluna gittiği kanısında değiliz. Bu, bazı suç-

lara bakmakla görevli özel yetkili mahkeme kurulması ile öngörülen amaca aykırı 

olur. Kaldı ki uygulamada, özel yetkili ağır ceza mahkemesi üyelerinin hepsine 

soruşturma aşamasında verilebilecek kararları verme yetkisi verilmektedir.   

 Bu soruya cevap verilebilmesi için bu mahkemelerin bulundukları yer ile 

yargı çevresinin ne anlama geldiğinin açıklığa kavuşturulması lazımdır. CMK’nın 

250.maddesine göre kurulan mahkemelerin “yargı çevresi” ile “bulundukları yer” 

aynı anlama gelmez; yargı çevresi bulunulan yere göre daha geniştir. Örneğin 

Ankara Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi yirmi bir vilayeti kapsamaktadır.  Bu 

mahkemelerin bulunduğu yerden ise aynı savcılık teşkilatının yetkili olduğu coğ-

rafi alan anlaşılmalıdır.655  Yine bu konuda sağlıklı bir sonuca ulaşmak açısından, 

CMK’nın 251. maddesinin 2. fıkrasının, maddenin diğer fıkralarıyla birlikte de-

ğerlendirilmesi yararlı olacaktır. Özel yetkili ağır ceza mahkemesinin bulunduğu 

yerde işlenen suçlarla ilgili soruşturma, bu suçları soruşturmakla görevlendirilen 

C.Savcıları tarafından bizzat yapılacaktır. (CMK 251/1 md)  Başka yerlerde işle-

nen suçları soruşturmakla görevlendirilen C.Savcıları tarafından yapılabileceği 

gibi,  suçun işlendiği yer C.Savcısı tarafından soruşturma yapılması da istenebilir. 

(CMK 251/3 md) İşte, CMK’nın 251/2. maddesindeki “varsa”dan, C.Savcısının 

soruşturma yaptığı yerde özel yetkili ağır ceza mahkemesinin mevcut olup olma-

                                                                          
655  ŞAHİN, CMK Gazi Şerhi, s. 766. 
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dığı anlaşılmalıdır. O bakımdan soruşturmayı yapan C.Savcısının görev yaptığı 

yerde özel yetkili ağır ceza mahkemesi mevcut ise, tedbir kararı bu ağır ceza 

mahkemesi üyesinden, aksi halde yetkili adli yargı hakiminden istenmelidir.656 

Uygulama da bu yöndedir. 657  

CMK’nın 215/2 maddesinde, 250. maddede yazılı suçların soruşturulması ve 

kovuşturulması sırasında hakim tarafından verilecek kararların varsa özel yetkili 

ağır ceza mahkemesi üyesi, aksi halde yetkili adli yargı hakimi tarafından verile-

ceği belirtilmekte ise de kovuşturma aşamasında, tedbir kararı verme yetkisi yar-

gılamaya yapan mahkemeye aittir. O nedenle, CMK’nın 251/2 maddesinde, ko-

vuşturma aşamasında da tedbir kararının özel yetkili ağır ceza mahkemesi üyesi 

veya yetkili adli yargı hakimi tarafından verilebileceği şeklindeki CMK’nın 251/2 

maddesindeki ifadenin isabetli olmadığını belirtmek gerekir.        

Bazı durumlarda tedbire karar verme yetkisi başka makamlara ait olacaktır. 

Örneğin özel soruşturma usullerine tabi kişiler bakımından tedbire karar verme 

                                                                          
656  Aynı sonuç için bkz. ÖZBEK, CMK İzmir Şerhi, s. 973. Kanun koyucu, bazı suçlara bakmakla 

özel yetkili bir mahkeme görevlendirme ihtiyacı duyduğuna göre, uzmanlık gerektiren bu suç-
larla ilgili olarak soruşturma sırasında hakim tarafından verilmesi gereken kararların bu işle gö-
revlendirilen bir yedek hakim veya bu mahkeme hakimlerinden biri tarafından verilmesi gerekir. 
Ancak, kanun koyucunun pratik ihtiyaçlardan kaynaklanan sebeplerle özel yetkili ağır ceza 
mahkemesinin bulunduğu yer dışında işlenip CMK’nın 251/3 maddesi uyarınca bu yerdeki 
C.Savcıları tarafından soruşturulan suçlarla ilgili tedbir taleplerini bu yerdeki adli yargı haki-
minden talep etmesini uygun gördüğü anlaşılmaktadır. 

  Belirtelim ki benzer bir hüküm 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargı-
lama Usulleri Hakkında Kanunun 13/2 maddesinde, “Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Savcısı ile Cumhuriyet Savcıları, soruşturma sırasında haktim tarafından verilmesi gerekli ka-
rarı, varsa o yer Devlet Güvenlik Mahkemesi yedek üyesinden, aksi halde, yetkili adli yargı ha-
kimlerinden isteyebilirler” denilerek benzer bir düzenlemeye yer verilmiştir. Ancak 2845 sayılı 
yasada DGM savcıları yanında, diğer C.Savcılarının da DGM’nin görevine giren suçlarla ilgili 
olarak tedbir karara talep edebileceği hususuna açıklık kazandırılmış ve kovuşturma aşaması 
bakımından bir düzenleme yapılmamıştır. Bu yönüyle 2845 sayılı yasadaki bu düzenlemenin 
daha isabetli ve anlaşılır olduğunu söylemek gerekir.  

657  Uygulamada özel yetkili ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde yapılan soruşturma esna-
sında ihtiyaç duyulan tedbir kararları bu yerdeki sulh ceza mahkemesinden alınmakta, bu tür karar-
ların uygulanması sonucu elde edilen delillerin yargılamada kullanıldığı dava dosyalarını inceleyen 
Yargıtay, bu yönüyle verilen kararları bozmamaktadır. Örneğin, Yargıtay 10. Ceza Dairesinin Kara-
rına konu olan bir olayda, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan sanıklar hakkında Samsun ilinde 
yapılan soruşturma esnasında Samsun C.Başsavcılığının talebi üzerine tedbir kararı samsun 
1.Sulh Ceza mahkemesi tarafından verilmiş; daha sonra aynı mahkemece tedbir kararı üç ay sü-
reyle uzatılmıştır. Tedbirin uygulanması sonucu elde edilen deliller CMK’nın 250. maddesi uyarınca 
görevli ve yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 20.12.2006 tarihinde vermiş olduğu 2006/62 
E, 2006/233 K sayılı mahkûmiyet kararında hükme esas alınmış, temyiz üzerine dosyayı inceleyen 
Yargıtay 10. Ceza Dairesince bazı sanıklar hakkındaki hükümlerin düzeltilerek onanmasına, bazı 
sanıklar hakkındaki hükümlerin ise bozulmasına karar verildiği halde (Yargıtay 10. CD. 20.11.2007, 
2007/10077 E, 2007/13458 K) tedbir kararının yetkili mahkemece verilmediğine ilişkin bir değerlen-
dirmede bulunulmamıştır. 
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yetkisi başka makamlara ait olabileceği gibi; bazı hallerde itiraz mercii de tedbir 

kararı verebilecektir. İlgili bölümlerde bu konuda açıklama yapıldığı için tekrara 

neden olmamak bakımından bu açıklamalarımıza yollamada bulunmakla yetin-

mekteyiz. 658   

CMK’nın 163. maddesine göre, suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan 

hâllerde, Cumhuriyet savcısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla Cum-

huriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza hâkimi de bütün soruşturma iş-

lemlerini yapabilir.659  Acaba bu gibi hallerde sulh ceza hâkimi, bu sıfat ve yetki-

siyle diğer koruma tedbirlerine ve bu arada telekomünikasyon yoluyla yapılan 

iletişimin denetimine karar verebilir mi? Soruşturmayı yürütmekle birlikte, sulh 

ceza hâkimi yetkisi ve görevi de olan hâkimin denetim kararı verebileceği, bu 

konuda başka bir hâkimden talepte bulunulmasının gerekli olmadığı düşünülebilir. 

Ancak, bu soruya cevap vermeden önce sulh ceza hâkiminin buradaki görevi ve 

yetkisinin niteliğinin belirlenmesi lazımdır. Maddenin açık ifadesinden de anlaşı-

lacağı üzere, iki halde sulh ceza hâkimine soruşturma işlemlerini yapma görev ve 

yetkisi verilmiştir. Bunlardan ilki, suçüstü hali ile gecikmesinde sakınca olan hal-

lerde C.Savcısına ulaşılamaması, bir diğeri, olayın genişliği itibariyle C.Savcısının 

iş gücünü aşmasıdır. İlk halde fiilen görev yapabilecek bir Cumhuriyet savcısı 

mevcut olmadığından sulh ceza hâkimi C.Savcısı görevi yapmaktadır.660 İkinci 

halde görev yapmakta olan bir C.Savcısı vardır; ancak soruşturma konusu olay, 

boyutu itibariyle C.Savcısının iş gücünü aştığından, sulh ceza hâkimi soruşturma 

işlemlerini yapmaktadır. Her iki halde de sulh ceza hâkimi C.Savcısı görevini 

yapmakta, bu yetkisini kullanırken hâkim olarak değil, C.Savcısı olarak hareket 

etmektedir.661  Sulh ceza hâkimi bu gibi hallerde C.Savcısı yetkisini kullandığın-

                                                                          
658   Bkz. 2.Bl., II. C, 4, c; 2.Bl., II. C, 4, e; 3.Bl., VI, B, 1, b, dd.  
659 Bu düzenlemenin eleştirisi için bkz. ÜNVER/HAKERİ, s. 283 vd.  
660 Doktrinde sulh ceza hâkiminin bu görevi zorunluluk savcılığı olarak da adlandırılmıştır. Bkz. 

KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 496; ÜNVER/HAKERİ, s. 283; YURTCAN, Ceza, s.152. 
661 CMK 163 md gerekçesi. Gerekçe için bkz. NOYAN, s. 338. Konuyla ilgili olarak ayrıca bkz. 

ÜNVER/HAKERİ, s. 283. CMK’nın 163. maddesinin gerekçesi şu şekildedir: “Bu madde, bir 
bakıma 164 üncü maddede yer alan hükümlerin tamamlayıcısı niteliğindedir. Soruşturma ev-
resinde temel yetkili Cumhuriyet savcısıdır. Ancak, bu maddeye göre, suçüstü hâli ile gecik-
mesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısına erişilemediğinde soruşturma işlemleri 
sulh ceza hâkimi tarafından yapılabilecektir. 
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dan iletişimin denetimi kararı veremeyeceğini, bunun için başka bir sulh ceza hâ-

kiminden denetim kararı istemesi gerektiğini düşünmekteyiz.662 Gecikmesinde 

sakınca olan hallerde C.Savcısının denetim kararı verme yetkisi bulunduğundan, 

koşulları mevcut ise C.Savcısı yetkisini kullanan sulh ceza hâkimi C.Savcısının bu 

yetkisini kullanarak denetim kararı verebilir. 

Burada cevaplandırılması gereken bir soru da şudur: Acaba, koşullarının bulun-

madığı gerekçesiyle C.Savcısının tedbir talebinin reddedildiği veya C.Savcısının ted-

bir kararının onaylanmadığı hallerde aynı soruşturma ile ilgili olarak hâkim veya 

mahkemece tedbir kararı verilebilir mi? Belirtelim ki, CMK’da bu konuda bir hüküm 

mevcut değildir. Aynı soruşturma nedeniyle yakalama işlemine birden fazla başvu-

rulmasını engelleme amacı taşıyan CMK’nın 91/5. maddesinde, gözaltı süresinin 

dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üzerine serbest bırakılan kişi hakkında yaka-

lamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet 

savcısının kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle yakalama işlemi uygulanamaz, 

denilerek yeni ve yeterli delillerin bulunması halinde aynı fiille ilgili yakalama tedbi-

rine başvurulması kabul edilmiştir. O nedenle, koşulların değişmesi, örneğin daha 

önce tedbire başvurulabilmesi için kuvvetli şüphe sebepleri bulunmadığı halde, son-

radan kuvvetli şüphe sebebine işaret edecek delillerin elde edilmesi halinde tedbire 

başvurulabileceğini kabul etmek gerekir.  

bb. Gecikmesinde Sakınca Olan Hallerde Cumhuriyet Savcısının Denetim Kararı Verme Yetkisi 

Soruşturma aşamasında tedbire karar verme yetkisi kural olarak hâkime ait ol-

makla birlikte gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C.Savcısı da denetim kararı 

                                                                                                                                                                                                          

Madde, üçüncü bir hâl olarak da, olayın genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının gücünü aş-
masını öngörmüştür.  
Sulh ceza hâkiminin, bu madde gereğince soruşturma yaptığı hâllerde kolluk âmir ve memurla-
rı 163 üncü madde gereğince yükümlü oldukları görevleri yapacaklar ve onun tarafından em-
redilen tedbirleri alacaklar ve araştırmaları yerine getireceklerdir.  
Bu madde gereğince sulh ceza hâkimi adeta bir Cumhuriyet savcısı gibi yetki kullandığından 
düzenlediği dosyayı Cumhuriyet savcısına göndermesi ve soruşturma sırasındaki kararların 
onun tarafından verilmesi gerekir.” NOYAN, s. 338 

662 Bu düşüncede olmamızın bir nedeni de şudur: Yürürlükten kaldırılan 1412 sayılı CMUK’un 
158. maddesinde suçüstü hali ile gecikmesinde zarar umulan durumlarda sulh hâkimi de tutuk-
lama dahil bütün tahkik işlemlerini resen yapmak yetkisine sahiptir” denilmekte idi. Buna göre, 
sulh ceza hâkiminin tutuklama dahil tüm koruma tedbirlerine karar verme yetkisi bulunmakta 
idi. Ancak, 5271 sayılı CMK’nın 163. maddesinde bu şekilde bir hüküm yer almamakta ve 
maddenin gerekçesinde de bu madde uyarınca sulh ceza hâkiminin C.Savcısı gibi yetki kul-
landığı belirtilmektedir. Dolayısıyla, 163. madde uyarınca sulh ceza hâkimi ancak C.Savcısının 
sahip olduğu yetkileri kullanabilecektir.  
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verebilir. (CMK 135/1 md)663 Kanunda gecikmesinde sakınca bulunan halden ne 

anlaşılması gerektiği belirtilmemiş ise de, hâkime başvurulması halinde meydana 

gelecek gecikme nedeniyle tedbir ile istenen amaca ulaşılmasının mümkün olma-

ması veya tehlikeye girmesi halinde gecikmede sakınca olan bir halin var olduğu 

kabul edilmelidir.664 Şüpheli veya sanığın yakalanması amacını taşıyan mobil tele-

fonun yerinin tespiti tedbiri bakımından gecikmesinde sakınca bulunan halden; hâ-

kimden karar almak için meydana gelecek gecikme sebebiyle şüpheli veya sanığın 

yakalanamaması, kaçması ihtimalinin ortaya çıkması anlaşılmalıdır. (Yakalama, 

Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği 4. md) 

Kanunumuzda C.Savcısının tedbir kararı verebileceği suçlara ilişkin bir sınır-

lama yoktur; katalogda yer alan herhangi bir suçla ilgili olarak yapılan soruştur-

mada meydana gelecek gecikme nedeniyle delillerin kaybolma ihtimalinin mevcut 

olması, C.Savcısının tedbir kararı vermesi için yeterlidir.  

C. Savcısının tedbire karar verdiği hallerde bu kararın derhal hâkimin onayına 

sunulması lazımdır. Bu hâkim, CMK’nın 250. maddesinde yazılı olup, bu madde-

de katalog şeklinde sayılan suçlar bakımından, soruşturmanın yapıldığı yerde 

mevcut ise CMK’nın 251/2 maddesinde belirtilen mahkeme üyesi; diğer suçlar 

bakımından ise sulh ceza hâkimidir.665  Hâkim, kararını en geç yirmidört saat için-

de vermelidir. Hâkimin bu süre içinde bir karar vermemesi veya aksine karar 

vermesi halinde tedbir C.savcısı tarafından derhal kaldırılır. (CMK 135/1 md) 

                                                                          
663 Gecikmesinde sakınca olan hallerde, hâkim dışındaki görevlilerin denetim kararı verme yetkisinin 

bazı suçlar ve acil durumlarla sınırlandırıldığı görülmektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri 
Federal Kanununun 18. Bölümünün 2518. (7). maddesi hükmüne göre, kelime anlamı başsavcı 
olup (attorney general) başkan tarafından atanan ve kabine üyesi olan adalet bakanı, (28.U.S.C.  
§ 503. http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode28/usc_sec_28_00000503----000-.html 
(Erişim tarihi: 2.6.2008). Attorney general hakkında geniş bilgi için bkz. YARDIMCI, s. 38, dip-
not.178)  veya vekili tarafından verilen talimata dayalı olarak ancak, a) acil ölüm tehlikesi veya ki-
şilerin ciddi şekilde yaralanması, b) Ulusal güvenliğe karşı yönelik bir tehdidin bulunması, c) Or-
ganize suçlar bakımından iletişimin denetimi yapılabilir. Tedbirin uygulanmasından itibaren 48 
saat içinde hâkim kararının alınmaması halinde tedbirin uygulanmasına son verilir.  

664 ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.103, dipnot.28. 
CMK’da ve İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde gecikmesinde sakınca bulunan halden ne 
anlaşılması gerektiğine dair bir hüküm yoktur. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yö-
netmeliğinin 4. maddesine göre, gecikmesinde sakınca bulunan hâl, derhal işlem yapılmadığı 
takdirde suçun iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması veya şüphelinin kaçması veya kimli-
ğinin saptanamaması ihtimalinin ortaya çıkması hâlini ifade eder. Adli Adlî ve Önleme Arama-
ları Yönetmeliğinin 4. maddesinde de benzer bir tanım yapılmıştır.  

665 Bu konuda geniş bilgi için bkz. 2.Bl., III, B, 2.   
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Dikkat edilirse maddede hâkimin kararını en geç yirmidört saat içinde vereceği 

belirtilmekle beraber, C.Savcısı bakımından bir süre öngörülmemiş ve 

C.Savcısının vermiş olduğu tedbir kararını derhal hâkimin onayına sunması gerek-

tiği belirtilmiştir. Maddedeki “derhal” sözcüğü ile acaba yirmidört saatten daha az 

bir zaman dilimi mi kastedilmiştir; yoksa yirmidört saatti aşan süreler de “derhal” 

kapsamında değerlendirilebilecek midir? Kelime anlamı, hemen, çabucak, olan 

“derhal”,666 denetime ilişkin kararın mümkün olan en kısa zamanda hâkimin ona-

yına sunulmasını gerektirir. İçinde bulunulan koşullara göre bu süre yirmidört 

saatten az olabileceği gibi yirmidört saati aşan bir süre de olabilir. Gerçekten, bazı 

istisnai hallerde C.Savcısının vermiş olduğu kararın hâkimin onayına sunulması 

gecikebilir. Bu gecikmeler, C.Savcısının durumundan kaynaklanabileceği gibi 

hâkimden de kaynaklanabilir. C.Savcısının mesai saatinden sonra geceleyin ver-

diği tedbir kararının bu hüküm uyarınca ertesi günün ilk saatlerinde hâkimin ona-

yına sunulması lazımdır. Ancak, akşam denetim kararı veren C.Savcısı, ertesi gün 

denetim kararını hâkim onayına sunma fırsatı bulamadan otopsi yapmak üzere 

adliyeden ayrılmış ve akşam mesai saatinden sonra dönmüş ise, denetim kararını 

ancak ertesi gün hâkim onayına sunabilir. Meydana gelen gecikmeye rağmen bu 

durumda da C.Savcısının vermiş olduğu kararı “derhal” hâkim onayına sunduğu 

kabul edilmelidir. Ancak, mesai günü ve saatinde vermiş olduğu kararı “derhal” 

hâkim onayına sunması gereken adliyede görevi başındaki C.Savcısının bir veya 

birkaç saat içinde vermiş olduğu kararı hâkim onayına sunması bir zorunluluktur. 

Aksi halde, yasada yer alan C.Savcısının kararının derhal hâkim onayına sunul-

ması gerektiği şeklindeki hükme aykırı hareket edilmiş olur. 

4422 sayılı yasada da gecikmesinde sakınca olan hallerde C.Savcısının dene-

tim kararı yetkisi bulunmaktaydı ve hâkim kararı olmaksızın yapılan işlemlerin en 

geç 24 saat içinde hâkim kararına bağlanması gerektiği belirtilmekteydi. Doktrin-

de, C.Savcısının kararının hâkim onayına sunulması bakımından kesin bir süre 

öngörülmemesinin isabetsiz olduğu, bu düzenlemeye göre C.Savcısının kararının 

üç gün gibi bir süre sonra da hâkim onayına sunulmasının mümkün olduğu belirti-

lerek, CMK’nın 135/1 maddesinde yer alan düzenleme eleştirilmiş ve bu konuda 

                                                                          
666 Türkçe Sözlük, TDK, C.I, s. 360. “Derhal”, hemen, o anda, şimdi, olarak da tanımlanmıştır. 

DEVELLİOĞLU, s, 176.  
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C.savcısının kararının en geç 24 saat içinde hâkim onayına sunulmasını öngören 

4422 sayılı yasanın düzenlemesinin daha isabetli olduğu ileri sürülmüştür.667  

Kanaatimize göre, CMK’nın 135/1. maddesinde yer alan hükme rağmen, 

Anayasanın 22. maddesi uyarınca C.Savcısı yine de vermiş olduğu denetim kara-

rını en geç 24 saat içinde hâkim onayına sunmak zorundadır. Çünkü Anayasanın 

22/2 maddesinde; Anayasada belirtilen sebeplere dayalı olarak usulüne göre ve-

rilmiş hâkim kararı olmadıkça, haberleşme özgürlüğü ve gizliliğine dokunulama-

yacağı belirtildikten sonra, yine Anayasada yer alan “sebeplere bağlı olarak ge-

cikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı 

emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili 

merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, ka-

rarını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kal-

kar”denilmektedir. Dolayısıyla, CMK’nın 135/1 maddesine göre, bu konudaki 

yetkili C.Savcısı vermiş olduğu denetim kararını Anayasanın 22/2. maddesi uya-

rınca en geç 24 saat içinde hâkim onayına sunmak zorundadır. Burada daha özel 

bir düzenleme olan CMK’nın 135/1 maddesi uyarınca C.Savcısının vermiş olduğu 

denetim kararını 24 saat içinde hâkim onayına sunmak zorunda olmadığı düşünü-

lebilir. Ancak, kanun hükümleri Anayasaya aykırı olamaz; Anayasa da bu konuda 

bir üst sınır belirlemiş ve C.Savcısının kararının en geç 24 saat içinde hâkim ona-

yına sunulmasını emretmiştir. Kanun koyucu, Anayasanın belirlemiş olduğu bu 

süreden daha kısa süreler öngörebilir, örneğin kanunda C.Savcısının kararının en 

geç 20 saat içinde hâkim onayına sunulması gerektiği kabul edilebilir. Fakat 

C.Savcısının vermiş olduğu kararın en geç 48 saat içinde hâkim onayına sunulma-

sı gerektiği veya C.Savcısının kararının 24 saatten sonra da hâkim onayına sunu-

labileceği anlamına gelen bir düzenleme Anayasaya aykırı olur. Bilindiği üzere, 

Anayasa hükümleri ile kanun hükümleri arasında uyumsuzluk olduğunda üst 

norm olan Anayasa hükümleri uygulanır. CMK’nın 135/1. maddesinde yer alan ve 

gecikmesinde sakınca olan hallerde C.Savcısının vermiş olduğu denetim kararının 

derhal hâkim onayına sunulması gerektiğine ilişkin düzenleme de Anayasanın 22. 

                                                                          
667 ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.102. 
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maddesi hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde, C.Savcısının kararını 24 saati 

geçmemek üzere, derhal, yani mümkün olan en kısa sürede hâkim onayına sun-

ması gerektiğini kabul etmek gerekir.  

C.Savcısının vermiş olduğu denetim kararının derhal ve en geç 24 saat içinde 

hâkim onayına sunulması ve böylece yargısal denetimin mümkün olan en kısa za-

manda yapılması kişi hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından yararlı olmakla 

birlikte, istisnaen de olsa C.Savcısı kararının 24 saat içinde hâkimin onayına sunul-

ması imkânı bulunmayabilir. O nedenle, makul bir üst sınır (örneğin 48 saat) öngö-

rülmesi koşuluyla, C.Savcısının vermiş olduğu kararın derhal hâkim onayına su-

nulması gerektiği şeklinde bir düzenleme yapılmasının daha uygun olduğunu dü-

şünmekteyiz.668  Kovuşturma aşamasında, C. Savcısının gecikmesinde sakınca bu-

lunan hallerde tedbir kararı verme yetkisinin bulunmadığı görüşündeyiz.669  

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcısının tedbire başvurma yetkisinin 

bulunup bulunmadığı hususunda tereddütler bulunmaktadır. Bölge adliye mahke-

mesi Cumhuriyet savcısının görevi başlığını taşıyan CMK’nın 278. maddesine 

göre, dava dosyası, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına geldiğin-

de incelenerek, varsa tebligat eksikliklerinin giderilmesi sağlandıktan ve sunulma-

sı gereken belge ve deliller de eklendikten sonra, yazılı düşünceyi içeren bir 

tebliğname ile birlikte bölge adliye mahkemesi ceza dairesine verilir. Maddede 

yer alan “sunulması gereken belge ve deliller de eklendikten sonra” dosyanın 

tebliğname ile ilgili daireye gönderileceği şeklindeki hükme dayalı olarak bölge 

adliye mahkemesi C.Savcısının tedbire karar verme yetkisinin mevcut olduğu 

düşünülebilirse de; CMK’nın 278. maddesindeki hükmün amacı, dosyadaki tebli-

gat eksikliği ve benzeri eksiklikler tamamlandıktan sonra tebliğname ile ilgili dai-

reye gönderilmesini sağlamaktır. Maddenin düzenlemesinden, “sunulması gereken 

belge ve deliller”den daha önce mevcut olduğu halde dosyada yer almadığı anlaşı-

lan belge ve deliler anlaşılmalıdır. Kanun koyucunun iradesi C.Savcısının soruş-

                                                                          
668 Almanya’da, bu konunun düzenlendiği CMK’nın 100b/1. maddesinde, C.Savcısının gecikme-

sinde sakınca bulunan hallerde verdiği emrin ne zaman mahkemenin onayına sunulması ge-
rektiğine dair bir hüküm öngörülmemiş ise de, C.Savcısının vermiş olduğu emrin üç iş günü 
içinde mahkeme tarafından onaylanmaması halinde geçerliliğini kaybedeceği belirtilmektedir. 
İngiltere’de, acil hallerde verilen denetim emrinin 5 iş günü içinde yetkili merciin onayına su-
nulması gerektiği kabul edilmiş ve böylece daha uzun bir süre öngörülmüştür. WONG, s.8. 

669 Bu konuda geniş bilgi için bkz. 2. Bl., III, B, 2, b. 
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turma yaparak yeni delil elde etmesi yönünde olsaydı maddede bu husus açıkça 

belirtilirdi.670  Kaldı ki ortada uyuşmazlığın esasını çözen ve halen hüküm ifade 

eden bir mahkeme kararı vardır ki bu aşamada hükümle çözülmüş bir konuda ye-

niden soruşturma yapmak mümkün değildir. 

CMK’nın 279. maddesine göre, tebliğname ile birlikte dosyanın gönderildiği ilgili 

bölge adliye mahkemesi dairesi yetkili olmadığı görüşünde ise dosyayı ilgili daireye 

gönderecek, başvuru süresi içinde değilse veya sözkonusu karar bölge adliye mahkeme-

since incelenebilecek bir karar değilse veyahut başvurucunun buna hakkı yoksa başvu-

runun reddine karar verecektir. Bölge adliye mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığının 

tebliğnamesini, dosyayı ve dosyayla birlikte sunulmuş olan delilleri inceledikten sonra;  

“a) İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir 

hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik 

olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu saptadığında 

istinaf başvurusunun esastan reddine,  

b) İlk derece mahkemesinin kararında 289. maddede belirtilen bir hukuka ay-

kırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden 

incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine veya 

kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönde-

rilmesine karar verir.” Bu aşamaya kadar ilk derece mahkemesi kararı bozulmuş 

veya ortadan kalkmış değildir; dolayısıyla yeniden bir kovuşturma yapılması da 

sözkonusu olamaz.  

CMK’nın 280/c maddesine göre, bölge adliye mahkemesi “diğer hâllerde, ge-

rekli tedbirleri aldıktan sonra ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak davanın 

yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına karar verir.” 

İşte bu durumda önceden verilen karar artık ortadan kalkmıştır ve bölge adliye 

mahkemesi yapacağı yargılama sonucunda yeni bir karar verecektir. Yeniden yar-

gılama yapacak olan bölge adliye mahkemesi tanık dinleyebileceği, keşif yapabi-

                                                                          
670 C.Savcısının koruma tedbirlerine başvurabileceğine ilişkin görüşler de mevcuttur. Ceza Muha-

kemesinde İstinaf El Kitabı, (Türk ve AB Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır) Türkiye Cumhu-
riyetinde İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşunun Desteklenmesi Projesi, Ankara 2007, s. 134. 
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leceği ve diğer delilleri toplayabileceği gibi gerek gördüğünde ve koşulları mevcut 

ise telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimine karar verebilir. 

Yargılama aşamasında denetime karar verme yetkisi yalnızca yargılamayı ya-

pan mahkemeye ait olduğundan C.Savcısının bu aşamada da tedbire başvurma 

yetkisinin bulunmadığını düşünmekteyiz.  

cc. Özel Soruşturma Usullerinin Uygulandığı Hallerde Denetim Kararı Verme Yetkisi 671 

Öncelikle belirtelim ki 4483 sayılı yasa uyarınca yapılan ön inceleme 

C.Savcısının yaptığı “soruşturma” niteliğinde değildir. Soruşturma, ön inceleme so-

nucunda izin verilmesi halinde C.Savcısı tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla bu aşa-

mada hakkında “soruşturma” yapılan bir şüpheli bulunmadığından, hakkında teleko-

münikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulamayacaktır.  

4483 sayılı yasaya göre yapılan ön inceleme sonucunda hakkında soruşturma 

izni verilen bazı kamu görevlileri hakkında tedbire karar verilmesi bakımından 

özel hükümler sevkedilmiştir.   4483 sayılı yasanın 12/2. maddesine göre, “hazır-

lık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; Cum-

hurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, 

müsteşarlar ve valiler için Yargıtayın ilgili ceza dairesine, kaymakamlar için il 

asliye ceza mahkemesine, diğerleri için ise genel hükümlere göre yetkili ve görevli 

sulh ceza hâkimine” başvurulması lazımdır. 

Hakim ve C.Savcılarının görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı işlemiş 

oldukları suçlarla ilgili olarak haklarında hangi merciin iletişimin denetlenmesi 

tedbirine karar verme yetkisi olduğu hususunda tereddütler bulunmaktadır. 2802 

sayılı yasanın 85. maddesinde tutuklama kararı verebilecek merci tayin edilmiş, 

ancak tutuklama dışındaki diğer koruma tedbirleri bakımından yetkili merciin 

hangisi olduğu belirtilmemiştir. 2802 sayılı yasanın 85. maddesinde tutuklama 

kararı verebilecek merci ayrıca belirtilip, diğer koruma tedbirleri bakımından bir 

düzenleme yapılmaması nedeniyle bu konuda iki türlü yorum yapılabilir. 

2802 sayılı yasanın 85. maddesinde, yalnızca tutuklama tedbirine karar vere-

cek mercii belirtilip, diğer koruma tedbirleri bakımından bir hüküm öngörülmedi-

ğine göre, bu konuda yetkiye ilişkin genel hükümlerin uygulanması gerektiği id-

                                                                          
671  Bu konuda ayrıca bkz.2.Bl., II,C,4. 
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dia olunabilir. Hakim ve C.Savcıları hakkında koruma tedbirlerine karar verecek 

mercii bakımından yetkiye ilişkin genel hükümlerin uygulanması,  hakim ve 

C.Savcılarının gerek görev suçları, gerekse de kişisel suçları bakımından özel dü-

zenlemeler ve yetki kuralları öngörülmesindeki amaca da uygun düşmemektedir. 

Bu durumda koruma tedbirlerinin ilgili C.Savcısı veya hâkimin görev yaptığı yer-

deki mahkeme, hatta görev yaptığı mahkemeden istenmesi durumu ortaya çıkar 

ki, kanun koyucunun bunu arzu ettiği kanaatinde değiliz.  

Kanımızca, her ne kadar 85. maddede yalnızca tutuklamadan söz edilmiş ise 

de, iletişimin denetimi ve diğer koruma tedbirlerine karar verme yetkisinin de 

2802 sayılı yasanın 85. maddesinde öngörülen, son soruşturma açılmasına karar 

vermeye yetkili merciye ait olduğunu kabul etmek gerekir. Son soruşturma mercii, 

hakim ve savcının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın 

ağır ceza mahkemesi, Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında gö-

revli hakim ve savcılar hakkındaki evrak ise Ankara Ağır Ceza Mahkemesidir.  

Gerçekten, 2802 sayılı yasanın 89. maddesinde; “hakim ve savcılar hakkında gö-

revden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle kovuşturma yapıl-

ması gerekli görüldüğü takdirde evrak, Adalet Bakanlığınca ilgilinin yargı çevre-

sinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuri-

yet savcılığına; Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli 

hakim ve savcılar hakkındaki evrak ise Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.  

Cumhuriyet savcısı beş gün içinde iddianamesini düzenleyerek evrakı, son so-

ruşturmanın açılmasına veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar 

verilmek üzere ağır ceza mahkemesine verir” denilmektedir. 89/2 maddesinde 

sözü edilen ağır ceza mahkemesi, 89/1. maddesinde belirtilen C.Savcısının iddia-

namesini göndereceği ve son soruşturma bakımından karar verecek olan mahke-

me, kendisinin yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesidir. 

Yukarıya aktardığımız Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 6.11.2007 tarih ve 

2007/8700 E, 2007/8903 K sayılı kararına konu olayda, Kuşadası C.Savcısı hak-

kında soruşturma yapmakla görevlendirilen Söke C.Başsavcısı, Söke Sulh Ceza 

Mahkemesinden iletişimin tespitine karar verilmesini talep etmiş, bu mahkemece 
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verilen red kararına karşı da Söke 2. Asliye Ceza Mahkemesine itiraz etmiştir. 

Kanun yararına bozma talebi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 

kanun yararına bozma talebini yerinde görmemiş ve kararda, iletişimin tespitine 

ilişkin kararın yetkili hâkimden istenmediği, Söke Sulh Ceza Mahkemesinin yet-

kili olmadığı şeklinde bir değerlendirmede bulunmamıştır. Kanımızca, karar bu 

yönü itibariyle de eleştirilmelidir.  

Hakim ve C.Savcıları hakkında kişisel suçlardan yapılan soruşturmalarda 

2802 sayılı yasanın 93. maddesinde düzenlenen yetki kuralları gözetilmelidir. 

2802 sayılı yasanın 93. maddesine göre, “hakim ve savcıların kişisel suçları hak-

kında soruşturma, ilgilinin yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en 

yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcısına ve son soruşturma o yer ağır 

ceza mahkemesine aittir. Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili  kuruluşlarındaki 

hakim ve savcıların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma Ankara 

Cumhuriyet Başsavcısı  ve ağır ceza mahkemesine aittir.” Hakim ve 

C.Savcılarının kişisel suçlarından dolayı yapılan soruşturmalarda koruma tedbirle-

rine karar verecek merci belirtilmediğine göre, soruşturmayı yapan C.Savcısının 

görev yaptığı yerdeki sulh ceza hakiminin bu hususta yetkili olduğu kabul edilme-

lidir. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hâkim ve C.Savcıları hakkındaki so-

ruşturma genel hükümlere göre yapılacaktır. (2802/ 94 md) Görevleri sırasında 

veya görevleri sebebiyle işlemiş oldukları suçlardan dolayı Adalet Bakanlığınca so-

ruşturma izni verilmesi halinde, adalet müfettişi veya yetki verilen hâkim ve 

C.Savcısı, koruma tedbirlerinin uygulanması için yetkili hâkime başvurabilir. So-

ruşturma yetkisi verilen adalet müfettişi, C.Savcısı veya hakim burada C.Savcısı 

yetkilerini kullanmaktadır.  2802 sayılı yasanın 85. maddesinde yalnızca tutukla-

ma tedbiri bakımından “son soruşturma açılmasına karar vermeye yetkili” merciin 

yetkili olduğu belirtilmiş ise de, diğer koruma tedbirleri ve bu arada telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi bakımından da bu merciin yetkili 

olduğu kabul edilmelidir. 2802 sayılı yasanın 89. maddesi hükümlerine göre, bu 

mahkeme, hakim ve C.Savcısının görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın 

ağır ceza mahkemesi, Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında gö-

revli hakim ve savcılar bakımından ise Ankara ağır ceza mahkemesi olacaktır. 
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Zira 2802 sayılı yasanın 89. maddesinde; “hakim ve savcılar hakkında görevden 

doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle kovuşturma yapılması 

gerekli görüldüğü takdirde evrak, Adalet Bakanlığınca ilgilinin yargı çevresinde 

bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet 

savcılığına; Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli hakim 

ve savcılar hakkındaki evrak ise Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.  

Cumhuriyet savcısı beş gün içinde iddianamesini düzenleyerek evrakı, son so-

ruşturmanın açılmasına veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar 

verilmek üzere ağır ceza mahkemesine verir” denilmektedir. 89/2 maddesinde 

sözü edilen ağır ceza mahkemesi, 89/1. maddesinde belirtilen C.Savcısının iddia-

namesini göndereceği ve son soruşturma bakımından karar verecek olan mahke-

me, kendisinin yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesidir. 

Avukatların işlemiş olduğu görev suçları bakımından da benzer yetki kuralları 

mevcuttur. (1136/ 60 md)672 

 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 46. maddesine göre, Yargıtay üyelerinin gö-

revleriyle ilgili veya kişisel suçlarından dolayı haklarında soruşturma yapılabilme-

si, Birinci Başkanlık Kurulunun kararına bağlıdır. Birinci Başkanlık Kurulu soruş-

turma açılmasını gerekli gördüğünde soruşturma yapmak üzere Yargıtay’ın bir 

ceza dairesi başkanını tayin edecektir. Sorgu hâkiminin yetkisine sahip olan bu 

ceza dairesi başkanı, CMK’nın soruşturmaya ilişkin hükümlerini uygulayacak, 

diğer koruma tedbirlerine ve bu arada telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişi-

min denetimine karar verme yetkisi de bu ceza dairesi başkanına ait olacaktır. 

2797 sayılı yasanın 46/4 maddesinde, Ceza dairesi başkanının tutuklamaya ilişkin 

kararlarının Yargıtay Başkanının onamasına tabi olduğu belirtildiği halde,  diğer 

tedbir kararları bakımından böyle bir hüküm öngörülmemiştir.  

b. Kovuşturma Aşamasında  

Yukarıda da ifade edildiği üzere, CMK’nın 135. maddesinde tedbire karar 

vermek yetkisinin hâkime ait olduğu belirtilmekte, kamu davası açıldıktan sonra 

                                                                          
672  Bu konuda geniş bilgi için bkz. 2.Bl., II,C,4,d. 
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tedbire karar verme yetkisinin yargılamayı yapan mahkemeye ait olduğu şeklinde 

bir hüküm maddede yer almamaktadır. Bu durumda acaba kovuşturma aşamasın-

da da tedbire karar verme yetkisi sulh ceza hâkimine mi, yoksa yargılamayı yapan 

mahkemeye mi ait olacaktır? 

Gerek maddenin gerekçesinden, gerekse de kanunun hazırlık çalışmalarından 

kanun koyucunun iradesinin kovuşturma aşamasında sulh ceza hâkiminin tedbire 

karar vermesi yönünde olduğuna dair bir açıklık mevcut değildir. Sorun, madde-

nin özensiz bir şekilde kaleme alınması ve tedbire kovuşturma aşamasında başvu-

rulmasını sağlamaya yönelik değişiklik yapılırken denetime karar verme yetkisi-

nin de buna göre düzenlenmemesinden kaynaklanmaktadır. Gerçekten, telekomü-

nikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbiri kanunun ilk halinde yalnızca 

soruşturma aşamasında başvurulan bir tedbir olarak düşünülmüş ve tedbire karar 

verme yetkisi de buna göre düzenlenmişti.673  5353 sayılı yasayla yapılan değişik-

likle kovuşturma aşamasında tedbire başvurulabilmesi imkânı getirildiği halde, 

kovuşturma aşamasında denetim yetkisinin yargılamayı yapan mahkemeye ait 

olduğu şeklinde bir hüküm maddeye ilave edilmemiştir.  

Kanunumuzun mevcut durumu karşısında çeşitli şekillerde düşünülebilir. 

CMK’nın 135/1. maddesindeki “hâkim” ile sulh ceza hâkimi kastedilmiştir, o ne-

denle hem soruşturma aşamasında hem de yargılama aşamasında denetime karar 

verme yetkisi sulh ceza hâkimine aittir denebilir.674 

Eğer, CMK’nın 135. maddesinde yer alan “hâkim”den yalnızca sulh ceza hâkimi 

anlaşılırsa şöyle bir durum ortaya çıkacaktır: Yargılamayı yapan mahkeme tutuklama 

                                                                          
673 CMK’nın 135. maddesinin 1. fıkrasının birinci cümlesinin ilk halinde; “bir suç dolayısıyla yapı-

lan soruşturmalarda, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle 
delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bu-
lunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla 
iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir ve kayda alınabilir” denilmekteydi. Cümlenin başında bir 
suç dolayısıyla yapılan “soruşturmada” denilmesine rağmen cümlenin devamında “şüpheli ve-
ya sanığın” telekomünikasyon yoluyla iletişiminin denetiminden söz edildiğinden kovuşturma 
aşamasında da bu tedbirin uygulanabileceği sonucuna ulaşmak mümkündü. Ancak, 5353 sa-
yılı yasanın 17. maddesiyle kovuşturma aşamasında da tedbire başvurulabileceğine açıklık 
getirilmesi amacıyla 135/1. maddesinin 1. cümlesi değiştirilerek günümüzdeki halini almıştır. 
Yine bu amaçla maddenin ikinci fıkrasında yer alan "şüphelinin" ibaresi "şüpheli veya sanığın" 
olarak değiştirilmiştir. 5353 sayılı yasanın gerekçesi için bkz. http://www.tbmm.gov.tr 
/sirasayi/donem22 /yil01/ss903m.htm (Erişim tarihi:18.3.2007). 

674 Ünver/Hakeri de “hâkim” ile genelde sulh ceza hâkiminin kastedildiğini, bu terim ile mahkeme-
nin kastedildiği şeklindeki bir yorumun kabul edilemeyeceğini savunmaktadırlar. 
ÜNVER/HAKERİ, s. 213.  
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dahil diğer bütün koruma tedbirlerine başvurabildiği halde telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin denetimi kararını veremeyecek, bu karar için sulh ceza hâkimine 

başvurulacaktır. 2863 sayılı yasanın 74. maddesinde düzenlenen izinsiz araştırma 

yapmak suçu hariç, CMK’nın 135/6 maddesinde sayılan katalog kapsamındaki suçlar 

sulh ceza mahkemesinin görevini aşmaktadır. Buna göre yargılamayı yapan mahke-

me nezdinde görev yapan C.Savcısı, daha üst dereceli ve teminatlı olan675 yargılamayı 

yapan ve dolayısıyla tedbirin gerekli olup olmadığı hususunu en iyi değerlendirilecek 

olan mahkeme yerine daha alt derecedeki sulh ceza mahkemesinden denetim kararı 

talep edecektir ki, kanun koyucunun bunu arzu ettiği düşünülemez. 

Ayrıca, CMK’nın 135. maddesinde yer alan “hâkim”den yalnızca sulh ceza 

hâkiminin anlaşılması durumunda CMK’nın 251/2 maddesi ile de bir uyumsuzluk 

meydana gelecektir. Gerçekten, CMK’nın 251/1. maddesinde; “250 nci madde 

kapsamına giren suçların soruşturması ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet sav-

cıları, hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları, varsa Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulunca bu işlerle görevlendirilen ağır ceza mahkemesi üyesinden, aksi 

halde yetkili adlî yargı hâkimlerinden isteyebilirler” denilmektedir. Buna göre, 

CMK’nın 250. maddede yazılı suçların soruşturulması sırasında diğer koruma 

tedbirlerine ve bu arada telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimine 

ihtiyaç duyulduğunda, buna ilişkin talep CMK’nın 250/1. maddesi uyarınca Hâ-

kim ve Savcılar Yüksek Kurulunca kurulmuş bir mahkeme var ise bu mahkeme 

üyesinden istenecektir. Kanun koyucunun iradesinin, CMK’nın 250. maddesinde 

yazılı suçların soruşturulması sırasında diğer koruma tedbirleri bakımından 

CMK’nın 251/2 maddesinde belirtilen hâkimin, telekomünikasyon yoluyla yapı-

lan iletişimin denetimi bakımından ise sulh ceza hâkiminin yetkili olması yönünde 

olduğuna dair kanunda ve kanunun gerekçelerinde bir açıklık yoktur. Eğer kanun 

koyucunun iradesi bu yönde olsaydı CMK’nın 251/2 maddesinde, soruşturma 

aşamasında hâkimden karar alınması gereken hallerde telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin denetimi dışındaki kararların bu maddede yazılı mahkeme üye-

                                                                          
675  CMK’nın 135/6 maddesinde yazılı suçların gerektirdiği ceza miktarı itibariyle bu suçlar sulh 

ceza mahkemesinin görevini aşmaktadır. 
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sinden talep edileceğine dair bir hüküm yer alırdı ki CMK’nın 251/2 maddesinde 

bu yönde bir hüküm yer almamaktadır.  

CMK’nın 135/1. maddesindeki “hâkim”den sulh ceza hâkiminin kastedildiğine 

ilişkin görüşe karşı ileri sürülebilecek bir itiraz da şudur: Soruşturma aşamasında 

tedbire karar verme yetkisi işlemin yapılacağı yerdeki sulh ceza hâkimine aittir. 

Kovuşturma aşamasında bu yetki yalnızca yetkili mahkemenindir. Eğer, kanun ko-

yucu kovuşturma aşamasında tedbire başvurma yetkisini düzenlemek istemiş olsay-

dı maddede “hâkim” yerine “yetkili mahkeme” ibaresi kullanılırdı. Aksi halde, yani 

maddede kullanılan “hâkim”den mahkemenin de kastedildiğinin kabul edilmesi 

halinde, denetim kararı hâkimlik işlemi676  olarak anlaşılır, ayrıca kurul şeklinde 

görev yapan mahkemelerde bu kararı naip hâkimin vermesinin gerekli olduğu gibi 

garip bir sonuca ulaşılır ki kanun koyucunun amacının bu olduğu söylenemez.677 

CMK’nın 135/1. maddesinde yalnızca soruşturma aşamasında tedbire karar ver-

me yetkisinin düzenlendiği, kovuşturma aşamasında ise yargılamayı yapan mahke-

menin maddi gerçeğe ulaşmak için kendiliğinden delil toplama, bütün soruşturma 

işlemlerini yapma ve koruma tedbirlerine karar verme yetki ve görevi bulunduğu için 

bu hususun maddede ayrıca düzenlenmediği iddia olunabilir. Belirtelim ki İletişimin 

Denetlenmesi Yönetmeliğinde de tedbire başvurma yetkisi soruşturma aşaması bakı-

mından düzenlenmiştir. Gerçekten, Yönetmeliğin 5. maddesinde kural olarak deneti-

me karar verme yetkisinin hâkime ait olduğu, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

C.Savcısının denetim kararı verebileceği belirtilmiş, tanımlar başlığını taşıyan yönet-

meliğin 4/d maddesinde de yönetmelikte yer alan “hâkim”den yetkili sulh ceza hâki-

minin veya Ceza Muhakemesi Kanununun 251. maddesinin ikinci fıkrasına göre gö-

                                                                          
676 Yargılama makamları hâkimlik ve mahkeme olmak üzere ikiye ayrılır. Soruşturma aşamasında 

verilen kararlar-ki kanunumuza göre bu kararları verme yetkisi sulh ceza hâkimi ile CMK’nın 
251/2 maddesinde tanımlanan mahkeme üyesine aittir- hâkimlik kararı olduğu gibi, kovuştur-
ma aşamasında, mahkeme kurul şeklinde olsaydı dahi tek hâkim tarafından verilmesi gereken 
kararlar hâkimlik kararıdır. Örneğin, soruşturma aşamasında sulh ceza hâkimi tarafından veri-
len koruma tedbirlerine ve bu arada iletişimin denetimine ilişkin kararlar hâkimlik kararlarıdır. 
Tali ceza uyuşmazlıklarını çözen merci, mahkeme olarak değil de kanunda mahkeme başkanı 
veya hâkim olarak gösterilmişse yine hâkimlik kararı sözkonusudur. Örneğin, CMK’nın 32/2. 
maddesinde; “zabıt kâtibinin reddi veya kendisinin reddini gerektiren sebepleri bildirerek gö-
revden çekinmesi hâlinde gereken karar, yanında çalıştığı mahkeme başkanı veya hâkim tara-
fından verilir” denildiğinden, bu karar bir hâkimlik kararıdır. Hâkimlik kararları ile mahkeme ka-
rarlarını ayırmak önemlidir; çünkü hâkimlik kararları itiraza tabi olduğu halde, kural olarak 
mahkeme kararları itiraza değil, temyize tabidir. Toplu mahkemelerde kurul tarafından verilme-
si gereken kararlar mahkeme kararlarıdır. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 495-496.  

677 Bkz. ÜNVER/HAKERİ, s. 213. 
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revlendirilen ağır ceza mahkemesi üyesinin anlaşılması gerektiği ifade edilmiş, yö-

netmelikte ayrıca kovuşturma aşamasında denetim kararı verme yetkisine ilişkin bir 

hükme yer verilmemiştir.678  Kişisel kanaatimiz, CMK’nın 135/1. maddesinde yalnız-

ca soruşturma aşamasında tedbire karar verme yetkisinin düzenlendiği, kovuşturma 

aşamasında ise sistemimize göre resen delil toplama, bütün soruşturma işlemlerini 

yapma ve bunlardan sonuç çıkarma yetki ve görevine sahip yargılamayı yapan mah-

kemenin diğer koruma tedbirleri ile beraber telekomünikasyon yoluyla yapılan ileti-

şimin denetimine de karar verebileceği,679 o nedenle de kovuşturma aşamasında tedbi-

re karar verme yetkisinin maddede ayrıca düzenlenmesine gerek duyulmadığı şeklin-

dedir. Doktrinde de genel olarak tedbire karar verme yetkisinin kovuşturma aşama-

sında davaya bakan mahkemeye ait olduğu kabul edilmektedir.680 Bununla birlikte bu 

konudaki tereddütlerin ortadan kaldırılması bakımından CMK’nın 135. maddesinde 

değişiklik yapılarak kovuşturma aşamasında tedbire karar verme yetkisinin mahke-

meye ait olduğunun açıkça düzenlenmesinde büyük yarar bulunmaktadır.  

Kovuşturma aşamasında da C. Savcısının gecikmesinde sakınca bulunan hal-

lerde denetim kararı verme yetkisinin mevcut olduğu düşünülebilir. CMK’nın 

135/1. maddesinde C.Savcısının kovuşturma aşamasında denetime karar verme 

yetkisinin açık bir şekilde düzenlenmediğini belirten Ünver/Hakeri, 5353 sayılı 

                                                                          
678 Yönetmeliğin 5/4. maddesinde; C.Savcısının denetime ilişkin talebi “hangi mahkemenin deği-

şik iş defterine kaydedilmişse iş o mahkemenin hâkimi tarafından sonuçlandırılır” denilmekte-
dir. Burada kastedilen mahkeme sulh ceza mahkemesidir, talep de soruşturma aşamasındaki 
taleptir. Çünkü, kovuşturma aşamasında talebin yargılamayı yapan mahkemeye yapılması la-
zımdır. Ayrıca mahkemenin denetim kararı verebilmesi için C.Savcısının bir talepte bulunma-
sına da gerek yoktur.  

679 Aynı yönde bkz. ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 112. 
680 ÜNVER/HAKERİ, s. 179; KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 706; ÖZTÜRK/ERDEM, s.633; 

ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 112. Bir görüşe göre ise, kovuşturma aşamasında tedbire baş-
vurulamaz. Bu görüşte olan yazarlardan Centel/Zafer’e göre, CMK’nın 135. maddesinde kovuş-
turma ve sanık kavramları kullanılmış olması nedeniyle tedbire yargılama aşamasında başvuru-
labileceği düşünülebilirse de, bu kavramlar 1412 sayılı CMUK dönemindeki anlamlarıyla kullanıl-
dığından bu sonuca ulaşmak mümkün değildir. Sözkonusu dönemde henüz hakkında dava açıl-
mamış olmakla beraber suç isnadını ortaya koyan işlemlerin yapılması ile sanıklık statüsü elde 
edilmekteydi. Kovuşturma ve sanık kavramları 1412 sayılı CMUK’un yürürlükte olduğu dönem-
deki anlamlarıyla kullanıldığından, maddenin ifadesinden kovuşturma aşamasında da tedbire 
başvurulabileceği sonucu çıkarılamaz. (Bkz. CENTEL/ZAFER (2008), s. 420) Ancak, bu konuda 
ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla 5353 sayılı yasayla yapılan değişiklikle özellikle 
CMK’nın 135. maddesinde yer alan "soruşturmalarda" ibaresi "soruşturma ve kovuşturmada", 
ikinci fıkrada yer alan "şüphelinin" ibaresi "şüpheli veya sanığın" olarak değiştirilmiştir. 5353 sayılı 
yasayla değişik CMK’nın 135. maddesi hükümlerinden kovuşturma aşamasında tedbire başvuru-
labileceği hususunda kuşku bulunmamalıdır. Kovuşturma aşamasında başvurulabilecek tedbirle 
amaca ulaşılıp ulaşılamayacağı ise ayrı bir konudur.  
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yasayla tedbire kovuşturma aşamasında başvurulabilmesi imkânı kabul edilirken, 

kovuşturma aşamasında tedbire karar verme yetkisinin yargılamayı yapan mah-

kemeye, gecikmesinde sakınca olan hallerde ise daha sonra denetlenmek üzere 

C.Savcısına ait olduğu şeklinde açık bir düzenleme yapılması gerektiğini, ileride 

yapılacak bir değişiklikle maddenin bu içeriğe kavuşturulması lazım geldiğini 

belirtmektedirler.681 Kişisel kanaatimiz, C.Savcısının denetime karar verme yetki-

sinin soruşturma aşaması ile sınırlı olduğu, kovuşturma aşamasında denetime ka-

rar verme yetkisinin yalnızca yargılamayı yapan mahkemeye ait bulunduğu şek-

lindedir. C.Savcısının kovuşturma aşamasında denetime karar vermesi, bu konuda 

görevli ve yetkili tek makam olan mahkemenin görevini gaspetmek anlamına ge-

lecektir. O nedenle, yapılacak bir yasal değişiklikle kovuşturma aşamasında 

C.Savcısına denetim kararı verme yetkisinin tanınmasının sistemimize aykırı ola-

cağını ve isabetli olmayacağını düşünmekteyiz.682 Gerçekten, soruşturma aşama-

sında C.Savcısı kural olarak soruşturma konusu olayın aydınlatılması bakımından 

bütün araştırma ve soruşturma işlemlerini yapabilir. Deyim yerinde ise soruşturma 

aşamasının hâkimi C.Savcısıdır. Ancak, kamu davası açıldıktan sonra mahkeme-

nin maddi gerçeği araştırma görev ve yetkisi doğar. Resen araştırma yetkisine 

sahip olan mahkeme, maddi gerçeğe ulaşmak açısından bütün araştırma işlemleri-

ni yapabilir. Mahkemenin bu görev ve yetkisi sanık, katılan ve C.savcısı gibi ceza 

muhakemesi süjelerinin taleplerinden bağımsızdır. C.Savcısı bir delilin toplanma-

sını veya bir koruma tedbirine karar verilmesini talep ettiğinde mahkeme bu talebi 

kabul edebileceği gibi reddedebilir de. C.Savcısının görüşü koruma tedbirinin 

uygulanmaması yönünde olduğu halde mahkeme koruma tedbirine karar verebilir. 

Kovuşturma aşamasında C.Savcısının delil toplama hususundaki görev ve yetkile-

ri CMK’nın 175 ve devamı maddelerinde gösterilmiş olup683 gecikmesinde sakınca 

olan hallerde C.Savcısına koruma tedbirlerine başvurma yetkisi veren bir hüküm 
                                                                          
681 ÜNVER/HAKERİ, s. 230. 
682 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşle-

nen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/2. maddesinde de, “erişimin engellen-
mesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından veri-
lir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafın-
dan da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını 
yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar” denilerek, C.Savcısının gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde karar verme yetkisi soruşturma aşaması ile sınırlandırılmıştır.  

683 Kovuşturma aşamasında, C.Savcısı toplanmasını istediği delillerin toplanmasını hâkim veya 
mahkemeden talep eder. Deyim yerinde ise C.Savcılığı makamı bir karar makamı değil, talep 
ve mütalaa makamıdır. Mahkeme bu talepleri kabul edebileceği gibi reddedebilir.   
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mevcut değildir. C.Savcısı duruşma dışında bir işlemin hemen yapılması veya bir 

koruma tedbirinin uygulanması düşüncesinde ise, yapabileceği tek şey duruşma 

gününü beklemeksizin bu konuda hâkim veya mahkemeden bir talepte bulunmak-

la sınırlıdır.684   

Bölge adliye mahkemeleri henüz faaliyete geçmemiş ise de istinaf başvurusu 

üzerine bu mahkemelerce hangi hallerde tedbire karar verilebileceği hususunun da 

açıklığa kavuşturulması lazımdır. Bölge adliye mahkemesi, istinaf başvurusunun 

süresi içinde yapılmadığını, incelenmesi istenen kararın bölge adliye mahkeme-

sinde incelenebilecek kararlardan olmadığını, başvuranın buna hakkı bulunmadı-

ğını tespit ettiğinde istinaf başvurusunun reddine karar verecektir. (CMK 279 md)  

Bölge adliye mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesini, dosyayı 

ve dosyayla birlikte sunulmuş olan delilleri inceledikten sonra; ilk derece mahke-

mesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulun-

madığını, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakı-

mından değerlendirmenin yerinde olduğunu saptadığında istinaf başvurusunun 

esastan reddine; ilk derece mahkemesinin kararında 289 uncu maddede belirtilen 

bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasına ve dosya-

nın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mah-

kemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mah-

kemesine gönderilmesine, karar verecektir. (CMK 280/a-b md) Herhangi soruş-

turma faaliyetinin yapılmadığı bu aşamaya kadar tedbirin uygulanması sözkonusu 

olmayacaktır.  

CMK’nın 279 ve 280/1/a-b maddesi dışındaki hallerde, yetkili ve görevli böl-

ge adliye mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak davanın yeni-

                                                                          
684 C.Savcısının gecikmesinde sakınca olan hallerde denetime karar verme yetkisi bulunsa dahi 

uygulamada bunun kullanılması pek mümkün görünmemektedir. Bilindiği üzere, kovuşturma 
aşamasında dava dosyası mahkemede muhafaza edilmektedir. Kovuşturma aşamasında ya-
pılması gereken işlemler ve yazışmalar hâkim veya mahkeme tarafından yapılmaktadır. Dava 
dosyası duruşmadan birkaç gün önce dosyanın içeriğinden ve safahatından bilgi sahibi olması 
ve hazırlanması için C.Savcısına verilmektedir. Dolayısıyla, C.Savcısının dosyadaki delil du-
rumunu günü gününe izlemesi ve ortaya çıkan yeni durumlar karşısında hemen bir işlem ya-
pılmasını talep etmesi pek mümkün görünmemektedir. Uygulamada duruşma dışında bir karar 
alma ihtiyacı ortaya çıktığında hâkim veya mahkeme tarafından C.Savcısından bu konudaki 
görüşü sorulmakta, (CMK 33 md) C.Savcıları da ancak bu aşamada durumdan haberdar ol-
maktadır.  
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den görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına karar verecektir 

ki, işte istinaf mahkemelerinde tedbire karar verilmesi, ilk derece mahkemesi ka-

rarının kaldırılarak davanın yeniden görülmesine karar verilmesinden sonra 

sözkonusu olabilir. Çünkü ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılarak yeniden 

davanın görülmesi sırasında önceden toplanmış deliller değerlendirileceği gibi, bu 

aşamada delil toplanması da sözkonusudur. (CMK’nın 282/c md) Telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi yoluyla delil elde edilebileceği haller-

de koşulları mevcut ise bu tedbire de başvurulabilecektir.  

3. Yer Bakımından Yetki  

CMK’nın 135. maddesinde denetime karar verecek hâkimin yer itibariyle yet-

kisine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Buna karşılık, “soruşturmada 

C.Savcısının hâkim kararı istemi” başlığını taşıyan CMK’nın 162. maddesinde, 

“Cumhuriyet savcısı, ancak hâkim tarafından yapılabilecek olan bir soruşturma 

işlemine gerek görürse, istemlerini bu işlemin yapılacağı yerin sulh ceza hâkimine 

bildirir. Sulh ceza hâkimi istenilen işlem hakkında, kanuna uygun olup olmadığını 

inceleyerek karar verir ve gereğini yerine getirir” denilmektedir. Dikkat edilirse, 

maddede, hâkim tarafından yapılacak soruşturma işlemlerine ilişkin talebin soruş-

turmanın yapıldığı yer sulh ceza hâkimine değil, “işlemin yapılacağı yer” sulh 

ceza hâkimine yapılacağı belirtilmektedir. Buna göre, soruşturma aşamasında de-

netime karar verme yetkisi denetimin yapılacağı yerde bulunan sulh ceza hâkimi-

ne ait olacaktır. O nedenle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi 

işleminin yapılacağı yerden ne anlaşılması gerektiğinin tespiti büyük önem taşı-

maktadır. Gerçekten, “işlemin yapılacağı yer” ifadesinden C.Savcısının soruştur-

mayı gerçekleştirdiği yer mi anlaşılmalıdır, yoksa soruşturma işleminin icra edile-

ceği, örneğin aramanın veya denetimin yapılacağı yer mi anlaşılmalıdır?  

Belirtelim ki, CMK’nın 162. maddesinin gerekçesinde “işlemin yapılacağı 

yer”den ne anlaşılması gerektiğine dair bir açıklık yoktur. İletişim araç ve ortamla-

rının özellikleri ve iletişimin denetimine imkân veren teknolojik olanaklar nedeniyle 

bu sorunun kolayca cevaplanması mümkün değildir. Örneğin, “sabit bir telefonun 

dinlenmesi veya bu telefonlarla yapılan iletişimin kaydedilmesi işlemi nerede yapı-

labilir” şeklindeki bir soruya; “sabit telefonun bulunduğu yer”, cevabı verilebilir. 

Bu cevap bir ölçüde doğrudur. Bu durumda, örneğin (A) ilçesinde katalog kapsa-
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mında bir suç işleyen şüpheli (Ş)’nin oturmakta olduğu (B) ilçesindeki evinde bulu-

nan sabit telefonun dinlenmesine yönelik talebin, denetim işleminin yapılacağı (B) 

ilçesi sulh ceza hâkiminden talep edilmesi gerekecektir. Bu yorumun kabul edilmesi 

halinde (A) ilçesinde soruşturmayı yürüten C.Savcısı denetim kararına ilişkin talep 

yazısı ile birlikte soruşturma evrakını (B) ilçesi sulh ceza hâkimine gönderecektir 

ki, bu CMK’nın yetkiye ilişkin hükümlerine aykırı olacağı gibi, hem zaman kaybına 

neden olacak, hem de işlemin gizliliği önemli ölçüde tehlikeye girecektir. Çünkü 

evrakın postaya verilmesi ve gönderilen yerde alınması ve kaydedilmesi esnasında 

birçok görevli soruşturma evrakını görmüş olacaktır.  

Günümüzdeki teknik imkânlar sabit telefonun bulunduğu yer dışındaki başka bir 

yerden dinlenmesine ve telefonla yapılan iletişimin kaydedilmesine imkân vermekte-

dir. Bu, diğer telekomünikasyon araç ve ortamları için de geçerlidir. Buna göre, hak-

kında (A) ilçesinde soruşturma yapılıp, (B) ilçesinde ikamet eden şüpheli (Ş)’nin 

evindeki sabit telefon (A) ilçesindeki görevliler tarafından dinlenebilir ve telefon gö-

rüşmeleri kayda alınabilir. Gerçekten, soruşturmanın yapıldığı yerdeki teknik imkân-

ların elverişli olmaması halinde, denetim işleminin başka yerde gerçekleştirilmesi 

dışında bir seçenek yoktur. Uygulamada da, bazı hallerde denetim işleminin suçun 

işlendiği ve soruşturmanın yapıldığı yerdeki kolluk birimi tarafından değil, başka 

yerdeki kolluk birimleri tarafından yerine getirildiği görülmektedir. Örneğin, Fındıklı 

ilçesinde işlenen adam öldürme suçundan Fındıklı C.Başsavcılığı tarafından yapılan 

soruşturmada, C.Savcılığınca tedbir kararı Fındıklı Sulh Ceza Mahkemesinden talep 

edilip alınmış; ancak bu karar Rize Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki kolluk görevli-

leri tarafından yerine getirilmiştir.685 Denetim kararının, bu işlemin gerçekleştirileceği 

yerde bulunan sulh ceza hâkiminin vermesi gerektiğinin kabulü halinde bu olayda 

Fındıklı C.Başsavcılığınca soruşturma evrakının Rize Sulh Ceza Mahkemesine gön-

derilerek bu mahkemeden tedbir kararı istemesi gerekecektir ki yukarıda da belirtildi-

ği üzere bu hem zaman kaybına neden olacak, hem de işlemin gizliliği önemli ölçüde 

tehlikeye girmiş olacaktır. Esasen, soruşturmayı yapan C.Savcısının denetim kararını 

bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkiminden talep etmesi ve verilen kararı da bulunduğu 

                                                                          
685 Rize Ağır Ceza Mahkemesinin 26.1.2007 tarih, 2006/142 E, 2007/21 K.sayılı dava dosyası. 
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yerdeki kolluk görevlileri aracılığıyla yerine getirmesi en uygun çözümdür. Teleko-

münikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi bakımından CMK’nın 162. 

maddesinde sözü edilen sulh ceza hâkiminden de tedbiri talep eden C.Savcısının bu-

lunduğu yer itibariyle yetkili olan sulh ceza hâkimi anlaşılmalıdır. CMK’nın 250. 

maddesinde yazılı suçlar bakımından ise eğer mevcut ise talepte bulunan C.Savcısının 

bulunduğu yer itibariyle yetkili olan özel yetkili ağır ceza mahkemesi üyesinin; yoksa 

sulh ceza hâkiminin yetkili olduğu kabul edilmelidir. (CMK 251/2 md)686 İletişimin 

Denetlenmesi Yönetmeliğinin 9/2-a maddesinde de iletişimin denetimine ilişkin ka-

rarların soruşturma ve kovuşturmanın yapıldığı yer dikkate alınarak ilgili kolluk biri-

mine gönderileceği belirtilmektedir. Soruşturmanın yapıldığı yerdeki teknik imkânla-

rın tedbiri yerine getirmeye elverişli olmaması halinde, karar bu yerdeki kolluk birimi 

tarafından teknik imkânların elverişli olduğu yerdeki kolluk birimine gönderilmelidir. 

Mobil telefonlarda ise adından da anlaşılacağı üzere telefonun sabit olarak belli bir 

yerde bulunması sözkonusu değildir.  

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi, hakkında tedbir kararı ve-

rilen şüpheli veya sanıkların yurtdışı bağlantılı iletişimini de kapsar. (İletişimin De-

netlenmesi Yönetmeliği 7/3 md)687 Mevzuatımızda yurtdışı bağlantılı iletişimin dene-

timi farklı hükümlere tabi tutulmamıştır. O nedenle, şüpheli veya sanık hakkında veri-

len denetim kararı o kişinin yurtdışı bağlantılı iletişiminin denetimi için de uygulanabi-

lecektir. Türkiye’deki bir sabit telefon veya Türkiye’de Kurulu bir şebekeye kayıtlı 

mobil telefonun denetimine karar verildiğinde, bu telefonla yurtdışındaki sabit bir tele-

fon veya yurtdışındaki bir şebekeye kayıtlı bir mobil telefonla yapılan görüşmeler din-

lenebilir veya kaydedilebilir.  

Kullanılan mobil telefon işletmecisi yurtdışında kendi sistemi üzerinden veya 

başka bir mobil telefon operatörü ile anlaşma yaparak hizmet sağlamakta ise yurt 

dışında da mobil telefon ile iletişim kurulması mümkün olduğuna göre,688 bu gibi mo-

                                                                          
686 Öztürk/Erdem, soruşturma aşamasında tedbire karar verme yetkisinin sulh ceza hâkimine ait 

olduğunu, suçun özel görevli ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmesinin bu durumda 
bir değişiklik meydana getirmediğini belirtmektedirler. (ÖZTÜRK/ERDEM, s. 633) CMK’nın 
251/2. maddesinin açık hükmü karşısında bu görüşe katılmak mümkün değildir.  

687 Benzer bir hüküm 4422 Sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 10. maddesinde de 
yer almaktaydı.  

688 http://www.tk.gov.tr/Tuketici/Sorulanlar/Sorulanlar.htm#Mobil%20telefon%20işletmecisini 
%20seçerken%20nelere%20dikkat%20etmeliyim (Erişim tarihi:25.12.2006). 
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bil telefonlarla yurtdışında yapılmış olan iletişimin tespiti de mümkün olmalıdır.689 

Başka ülkelerde bulunan sabit bir telefon veya başka ülkelerdeki bir şebekeye kayıtlı 

mobil telefonun denetimi mümkün değildir. Başka ülkelerdeki telefonların denetimi 

ancak uluslar arası adli yardım çerçevesinde ilgili ülkeler tarafından yapılabilir.  

CMK’nın 135/6. maddesinde yer verilmediğinden, telekomünikasyon araçlarıyla 

işlenen ve bu araçların suç aracı olarak kullanıldığı suçların işlendiği yerin tespitinin 

konumuz açısından bir öneme sahip olmadığı düşünülebilir. Bu düşünce, iletişimin 

dinlenmesi, kaydedilmesi ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi için doğrudur. An-

cak, iletişimin tespiti ve mobil telefonun yerinin tespiti bütün suçlar bakımından 

mümkündür. O nedenle, bu tür suçlarla ilgili olarak iletişimin tespiti ve mobil telefo-

nun yerinin tespiti bakımından suçun işlendiği yerin tespiti önemlidir. Telekomüni-

kasyon araçlarıyla işlenen suçlarda, suçun işlendiği yerin ve dolayısıyla denetim kara-

rı verilmesi gereken yerin tespiti çok güçtür. Bu güçlük, suçun Türkiye’de işlenip 

işlenmediği, Türkiye’de işlenmişse hangi yer veya yerlerde işlendiğini belirlemek 

açısından kendisini göstermektedir.690  Kısaca belirtelim ki, suçun işlendiği yer ve 

dolayısıyla yetkili C.Başsavcılığı ve mahkeme TCK’nın 8 ve CMK’nın 12 ve devamı 

maddelerine göre belirlenecektir.691 Katalog kapsamında bulunmayan suçlar bakımın-

                                                                          
689 Yurt dışında bulunan şüpheli veya sanığın yakalanması amacıyla mobil telefonun yerinin belir-

lenmesi için ilgili ülke ile buna imkân veren adli yardımlaşma andlaşmalarının yapılmış olması 
ve ilgili ülke makamlarının etkin bir işbirliği içinde bulunması gerektiğinden; şüpheli veya sanık 
yurt dışında bulunduğu hallerde bu tedbirlerin uygulanması çok zor görünmektedir. Şüpheli 
veya sanığın kullanmış olduğu mobil telefonun yurt dışında kullanılamaması halinde bu tedbire 
başvurulması mümkün olmaz. 

690 Telekomünikasyon araçlarının suç aracı olarak kullanıldığı suçlarda yetkili yerin belirlenmesi 
çok güçtür ve yetkiye ilişkin kurallar bazen içinden çıkılmaz sorunlara yol açmaktadır. Konu-
muzun sınırları itibariyle bu suçların işlendiği yerin belirlenmesine ilişkin tüm sorunları irdele-
mek ve çözmek iddiasında değiliz. Yetkiye ilişkin bazı temel konulara ve sorunlara değinmekle 
yetineceğiz. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz. ÖZBEK, İnternet Kullanımında, s. 113 vd; SI-
NAR, s. 130-131; KARAGÜLMEZ, s.326 vd.  

691 TCK’nın 8/1. maddesine göre, “Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. 
Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi hâ-
linde suç, Türkiye’de işlenmiş sayılır.” Buna göre, suçun Türkiye’de işlenmiş sayılabilmesi için 
örneğin, elektronik posta veya SMS ile Türkiye’de bulunan bir kişiye hakaret veya tehdit içeren 
bir mesajın gönderilmesi veya tersine Türkiye’den başka ülkedeki bir kişiye tehdit veya hakaret 
içeren bir mesaj gönderilmesi yeterlidir.  
Türkiye’de yer itibariyle yetki sorunu CMK’nın 12 ve devamı maddelerine göre çözümlenmeli-
dir. CMK’nın 12/1. maddesine göre, davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine 
ait olup aynı maddenin 2. fıkrasına göre, teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz 
suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi 
yetkilidir. Buna göre, SMS veya elektronik posta yoluyla işlenen suçlarda fail veya mağdurun 
ikisi de Türkiye sınırları içerisinde ise, suç, mağdurun bu SMS veya elektronik postayı almış 
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dan iletişimin denetimi ve mobil telefonun yerinin tespitine ilişin kararlar da bu yer-

deki sulh ceza mahkemeleri tarafından verilecektir.  

C. KARAR TÜRLERİ 

Kararı veren makam bakımından tedbir kararları hâkim kararı ve C.Savcısı ka-

rarı olarak adlandırılabilir. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimine 

ilişkin hâkim kararları da çeşitli açılardan birbirlerinden farklı olup, bu kararların 

niteliğine göre kararlarda yer alması gereken hususlar da farklı olacaktır.  

1. Hâkim Kararı 

a. Tedbir Kararı 

 Hemen belirtelim ki aşağıda inceleyeceğimiz tedbir kararında değişiklik ve 

yenileme kararları da tedbir kararlarıdır. Ancak, ilk kez verilen kararlar ile bu ka-

rarların yenilenmesine (süre uzatımına) veya kararlarda değişiklik yapılmasına 

ilişkin kararlarda bulunması gereken hususlar bakımından farklılıklar bulunmak-

tadır. İşte, yenileme (süre uzatım) kararı veya kararda değişiklik yapılmasına iliş-

kin kararlardan farkını ortaya koymak bakımından ilk kez verilen veya ilk kez 

verilen karar olmamakla birlikte, daha önce verilen kararda değişiklik yapılmasına 

veya yenilenmesine (süre uzatımına) ilişkin olmayan kararlar için tedbir kararı 

terimini kullanmayı tercih ediyoruz.  

                                                                                                                                                                                                          
olduğu yerde işlenmiş olur. Fail veya mağdurdan birinin Türkiye dışında olması halinde fail ve-
ya mağdurun Türkiye’de bulunduğu yerde suçun işlendiğini kabul etmek gerekir.  
İnternette suç olan içeriğin ortama sunulması halinde, sunucu Türkiye’de bulunuyorsa suçun 
Türkiye’de işlendiği kabul edilir. Ayrıca, beyan suçları olarak da adlandırılan ve örneğin suç iş-
lemeye tahrik, tehdit, propaganda veya pornografik yayın gibi suçların internet üzerinden iş-
lenmesi halinde, bu içeriğe ulaşılan her yerde suçun işlendiğini kabul etmek gerekir. Dünyanın 
herhangi bir yerinde bulunan servis sağlayıcısındaki verilere internet hizmetinin mevcut olduğu 
Türkiye’deki herhangi bir yerden ulaşma imkanı bulunduğundan ve böylece netice Türkiye’de 
gerçekleşmiş olduğundan TCK’nın 8. maddesine göre, suç Türkiye’de işlenmiş sayılacaktır. 
(ÖZBEK, İnternet Kullanımında, s. 119) Daha da ötesi suç, Türkiye’de bu içeriğe ulaşıldığı her 
yerde işlenmiş olacak ve bu yerlerdeki savcılıklar ve mahkemeler suçu soruşturmak ve kovuş-
turmakla görevli ve yetkili olacaklardır. Gerçekten, CMK’nın 12/3. maddesinde, “Suç, ülkede 
yayımlanan bir basılı eserle işlenmişse yetki, eserin yayım merkezi olan yer mahkemesine ait-
tir. Ancak, aynı eserin birden çok yerde basılması durumunda suç, eserin yayım merkezi dı-
şındaki baskısında meydana gelmişse, bu suç için eserin basıldığı yer mahkemesi de yet-
kilidir” denilmektedir. Aynı maddenin 5. fıkrasında da görsel veya işitsel yayınlarda da bu mad-
denin üçüncü fıkrası hükmünün uygulanacağı; görsel ve işitsel yayın, mağdurun yerleşim ye-
rinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesinin de yetkili olduğu belir-
tilmektedir. İnternet ortamında yapılan yayınlar da görsel ve işitsel yayınlar olduğundan içeriği 
suç teşkil eden bir yazı ve/veya konuşma veya görüntünün ortama sunulduğu yer ile bu içeriğe 
ulaşılabilen her yerde suç işlenmiş olacaktır. KARAGÜLMEZ, s. 326 vd; ÖZBEK, İnternet Kul-
lanımında, s.113 vd. 
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b. Tedbir Kararında Değişiklik 

 Bazı hallerde denetim kararında değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkabilir. Ör-

neğin, denetim kararında yer alan şüpheli veya sanığın adı, denetime tabi tutulacak tele-

fonun numarası veya İMEİ numarasında bir yanlışlık sözkonusu olabilir. Her ne kadar 

kanunumuzda ve ilgili yönetmeliklerde bu hususta bir hüküm yer almamakta ise de de-

netim kararındaki bu tür yanlışlıkların düzeltilmesi mümkündür. Bu konuda verilecek 

bir karar yeni bir karar olmayıp, ilk kararda değişiklik yapan bir karar niteliğindedir.692  

Denetimine karar verilen iletişim araçları başka kişiler tarafından kullanılabilir. 

Örneğin, şüpheli veya sanık, üzerine kayıtlı mobil telefonu aile bireylerinden birine 

veya başka bir kişiye verebilir; kendisi ise başka bir telefonu kullanabilir. Bu tür bir 

durumun tespiti halinde sözkonusu telefonların denetimine son verilmeli; şüpheli 

veya sanığın kullandığı tespit edilen telefonun denetimi için hâkimden bir karar 

istenmelidir. Verilecek bu kararın yeni bir karar olduğu düşünülebilir. Ancak, bura-

da tedbire karar vermek için gerekli koşulların bulunup bulunmadığına ilişkin bir 

değerlendirme yapılması sözkonusu olmayıp, yalnızca şüpheli veya sanığın kullan-

dığı telefon bakımından mevcut bir yanlışlığın düzeltilmesi sözkonusudur.  

                                                                          
692 Kanunumuzda, tedbir kararında değişiklik yapılmasına ilişkin bir karardan veya bir kavramdan 

söz edilmemektedir. Oysa karşılaştırmalı hukukta tedbir kararında değişiklik yapılmasının ko-
şulları ve usulünün kanunla düzenlendiği görülmektedir. Örneğin, İngiltere’de RIPA’nın 10. 
maddesinde, Amerika’da  Federal Kanunun 18. Bölümünün 2518 (12). maddesinde, tedbir ka-
rarında değişiklik yapılmasından söz edilmekte ve tedbir kararında değişiklik yapılmasına iliş-
kin hükümlere yer verilmektedir.  
Kanunumuzda tedbir kararında değişiklikten söz edilmese de, uygulamada tedbir kararındaki 
yanlışlıkların bir başka karar ile düzeltilmesi yoluna gidilmektedir. Örneğin, adam öldürme su-
çunda Kelkit C.Savcılığınca yapılan bir soruşturma kapsamında (2006/273 sayılı soruşturma 
evrakı) denetlenmesi talep edilen ve mahkemece de denetlenmesine karar verilen şüpheliye 
ait cep telefonunun son numarasının 5 değil, 3 olduğunun anlaşılması üzerine bu yanlışlığın 
düzeltilmesi için C.Savcılığınca sulh ceza mahkemesinden talepte bulunulmuştur. Mahkemece 
de bir ek karar ile önceki kararda yer alan telefon numarasındaki yanlışlığın düzeltilmesine ka-
rar verilmiş, haklı olarak tedbirin koşullarının mevcut olup olmadığı hususunda bir değerlen-
dirme yapma gereği duyulmamıştır. Karar şu şekildedir: “Kelkit C.Başsavcılığının 28.7.2006 ta-
rih ve 2006/273 soruşturma yazısı ile 27.7.2006 tarihinde telefon dinleme ve tespitine yönelik 
talepleri ve mahkememizin aynı tarih ve 2006/120 D.İş sayılı kararı ile vermiş olduğu dinleme 
iznine ilişkin dinlenmesi talep edilen ….. numaralı telefonun son hanesinin 3 olması gerektiği 
halde yanlışlıkla 5 olarak bildirildiği, bunun 3 olarak değiştirilmesi talep edilmiştir. 
Mahkememizin 27.7.2006 tarihli D.İş kararı kapsamından C.Başsavcılığının talebinin uygun 
görüldüğü ve şüphelinin 45 gün süre ile dinlenmesi, iletişiminin tespit edilmesi ve kayda alın-
ması ile sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik izin verildiği anlaşılmakla, sözkonusu ta-
lep doğrultusunda şüpheli (A.C)’a ….. numaralı cep telefonu ile ilgili CMK’nın 135. maddesi ge-
reğince işlem yapılmasına, 2006/120 değişik iş sayılı kararımızda belirtilen …. numaralı cep 
telefonunun …. olarak değiştirilmesine karar verildi. 28.7.2006”  
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Uygulamada, özellikle uyuşturucu suçları ile organize şekilde işlenen suçlarda 

şüpheli veya sanıkların çok sık telefon değiştirdikleri ve suç teşkil eden görüşmeleri 

bu telefonlarla yaptıkları görülmektedir. Tedbir kararı alınıp uygulanmaya başlanma-

sından sonra şüpheli veya sanığın denetlenen telefon yerine bir başka telefon hattını 

kullandığının anlaşılması halinde bu telefon hattının denetimi için bir karar alınması 

lazımdır. Yukarıda da belirtildiği üzere, bu gibi hallerde tedbire başvurulmasının ko-

şullarının mevcut olup olmadığının tekrar bir değerlendirmeye tabi tutulması 

sözkonusu değildir. Burada yalnızca denetlenecek olan telefon hattında bir değişiklik 

yapıldığından, bu tür kararlar önceki kararda değişiklik yapan bir karar niteliğindedir. 

Bu nedenledir ki, süre, önceki karar itibariyle hesaplanacaktır. (İletişimin Denetlen-

mesi Yönetmeliği 7/6 md)Diğer bir ifadeyle yeni telefon hattına ilişkin denetim süre-

si, önceki karara ilişkin denetim süresinin bittiği tarihte sona erecektir.693  

Şüpheli veya sanığın denetimine karar verilen telefonların yanında başka tele-

fon veya telefonlarla suçla ilgili görüşmeler yaptığının belirlenmesi halinde, bu 

telefonların dinlenmesi ve/veya kaydedilmesi yönünde verilecek kararlar da nite-

liği itibariyle, tedbir kararında değişiklik niteliğinde kabul edilmelidir. Bu kararla-

rın süresi de önceki tedbir kararında yazılı sürenin bitiş tarihini geçemeyecektir. 

Uygulamada da bu yönde karar verildiği görülmektedir.694 

 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 7/6. maddesine göre, dinleme ve kayda 

alma kararının yerine getirilmesi sırasında şüphelinin başka bir iletişim aracını kul-

landığı belirlendiğinde buna ilişkin verilecek karar ya da kararların süresi önceki ted-

bir kararında verilen sürenin bitiş tarihini geçemez. Maddedeki “karar veya kararlar” 

ifadesinden birden fazla değişiklik kararı verilebileceği anlaşılmaktadır.  

Üzerinde durulması gereken bir husus da şudur: Denetim kararında değişiklik ya-

pılması gereken hallerde, örneğin, denetim esnasında şüpheli veya sanığın başka bir 

telefonu kullandığının anlaşılması ve hâkim kararı alınması için geçecek süre içinde de 

bazı delillerin kaybolma tehlikesinin bulunması halinde, C.Savcısı CMK’nın 135/1. 

maddesindeki yetkiye dayalı olarak, şüpheli veya sanığın kullandığı belirlenen yeni 

telefonun denetimi için karar verebilir mi? Kişisel kanaatimiz, ilk kez tedbir kararı 

alınması halinde olduğu gibi, denetim esnasında şüpheli veya sanığın başka bir telefo-
                                                                          
693 Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. 2Bl., III, F, 1,c, cc.  
694 Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. 2Bl., III, H, 1,c, cc.  
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nu kullandığının anlaşılması ve gecikmesinde sakınca bulunması halinde, soruşturma 

aşamasında C.Savcısının denetim kararı verebileceği şeklindedir. Kovuşturma aşama-

sında ise bu yetki münhasıran görevli mahkemeye aittir. İngiltere’de  İletişimin Denet-

lenmesi Uygulama Yönergesinin (Interception of Communications Code of Practice) 

2.12. maddesinde,  acil hallerde denetim kararında yapılacak değişikliğin, değişikliğe 

ilişkin kararın alınmasını takip eden beş iş günü içinde normal prosedüre göre yeni-

lenmemesi halinde geçersiz hale geleceği belirtilmektedir.  

c. Yenileme Kararı (Süre Uzatım Kararı) 

Uygulanan tedbir kararındaki süre dolmasına rağmen, tedbir ile hedeflenen ama-

ca ulaşılamayabilir; tedbirin uygulanmasına devam edilmesi ihtiyacı doğabilir. De-

netime ilişkin kararın uygulanmasına devam edilmesine imkân sağlayan ikinci, 

üçüncü ve sonraki kararların verilebilmesi için denetime ilişkin koşulların mevcut 

olması, tedbire ilişkin koşulların gerçekleştiğinin mahkemece tespit edilip denetim 

kararında belirtilmesi lazımdır.695 Diğer bir ifadeyle ilk tedbir kararında olduğu gibi, 

sonraki kararlar bakımında da hâkim, tedbirin koşullarının gerçekleştiği ve deneti-

min gerekli ve yararlı olduğu hususunda tatmin olmalıdır. O nedenle, denetim kararı 

verilmesi için gerekli olan koşulların yanında, tedbirin devamına ilişkin taleplerde, o 

zamana kadar denetim suretiyle delil elde edilip edilmediği, elde edilmiş ise bu delil-

lerin nelerden ibaret olduğu, delil elde edilmemiş ise nedenleri ve denetime devam 

edilmesini haklı ve gerekli kılan sebeplerin neler olduğunun gösterilmesi; verilecek 

kararda da bu koşulların gerçekleştiğinin belirtilmesi lazımdır. Tedbir kararını vere-

cek hâkim, başvuruyu destekleyecek ilave bilgi ve belge de isteyebilir.696 Özetle, 

hâkim, ilk karardan sonra meydana gelen değişiklikleri ve elde edilen delilleri de göz 

önünde bulundurup yeni bir değerlendirme yapacaktır. Bu itibarla, aynı iletişim araç-

larına ve aynı kişi veya kişilere ilişkin bulunsa ve bu konuda verilecek kararın önceki 

kararla ilişkili olsa dahi, yeni bir karar olduğunu kabul etmek gerekir. Diğer bir ifa-

deyle, bu karar sırf süre uzatımına ilişkin bir karar olmayıp, aynı olayla ilgili olmakla 
                                                                          
695 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren değişik Alman CMK’nın 100b/1. maddesine göre de tedbire 

devam edilebilmesi için o zamana kadar elde edilen bilgiler de nazara alınarak tedbire karar 
verilebilmesi için gerekli koşulların halen devam etmekte olduğunun saptanması lazımdır.  

696 Aynı yönde bkz. Kanada Ceza Kanunu 186.(6) ve (7). md; Amerika Birleşik Devletleri Federal 
Kanununun 18. Bölümünün 2518. (1). maddesi. Yenileme kararında yer alması gereken hu-
suslar bakımından bkz. 2.Bl., III, D,3,b,cc. 
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beraber ayrı ve yeni bir karardır. O nedenle, karşılaştırmalı hukukta ilk karardan son-

ra verilen kararlarla ilgili olarak “süre uzatımı” yerine, kararın yenilenmesinden 

(renewal) söz edilmiştir.697 (RIPA 9 md; Kanada Ceza Kanunu 186.(6). md) Gerçek-

ten, bu gibi hallerde yalnızca sürenin uzatılmasına karar verilmemekte, süre ile bir-

likte ilk kararın verilmesine esas teşkil eden sebeplerin hala devam ettiği ve tedbirin 

koşullarının mevcut olduğu da tespit edilerek tedbirin devamı konusunda bir karar 

verilmektedir. Bu bakımdan ilk karardan sonra verilen kararlara “süre uzatma kara-

rı”698 yerine “yenileme kararı” denilmesinin daha doğru olacağını düşünmekteyiz ve 

bu çalışmamızda “yenileme kararı” terimini tercih ediyoruz. Elbette ki gerekli olan 

hallerde CMK’nın 135/3. maddesindeki ifadeler de kullanılacaktır.  

CMK’nın 135. maddesinde ve İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde 

başvuru üzerine hâkimin ne kadar süre içinde denetim kararı vermesi gerekti-

ğine dair hükümler mevcut olmasına rağmen, tedbirin yenilenmesine ilişkin 

kararın, önceki karardaki süre sona ermeden verileceğine veya ne kadar süre 

önce verileceğine dair bir hüküm mevcut değildir. Ancak yenileme kararı, ön-

ceki kararla ilişkili olan ve önceki karardaki şüpheli veya sanık hakkında veri-

len bir karardır. Tedbirin başarısı bakımından da önceki kararda yazılı süre 

dolmadan yeni kararın alınması ve sürede kesinti olmaksızın uygulanmaya 

başlanması büyük önem taşımaktadır. O nedenledir ki İngiltere’de RIPA’nın 

9.(1).(b). maddesinde tedbirin yenilenmesine ilişkin kararın, ilk kararın süresi 

dolmadan verilmesi gerektiğine dair açık ve buyurucu bir düzenleme yapılmış-

tır. Kanunumuzda, benzer bir düzenlemenin yapılması yararlı olacaktır. Kanu-

numuzda, RIPA’nın 9. (1). b. maddesine benzer açık ve buyurucu bir hüküm 

bulunmadığına göre, şu veya bu nedenle meydana gelen gecikmeler sebebiyle 

sürede bir kesinti meydana geldiği gerekçesiyle tedbir kararı verilemeyeceğini 

savunmak mümkün değildir.  

C.Savcısı yalnızca gecikmesinde sakınca bulunan hallerde tedbir kararı verme 

yetkisine sahip olup, yenileme kararı verme yetkisi yoktur. Esasen, üç ay kadar 

                                                                          
697 Aynı terim için bkz.WONG, s. 6, 54. 
698 Türk doktrininde bu tür kararlar için “uzatma kararı” veya “süre uzatma kararı” terimi kullanıl-

maktadır. Bkz. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.714; ŞAHİN, Ceza Muhakemesi, s.279; 
ÖZTÜRK/ERDEM, s. 635.  



 

 310

devam eden tedbir kararının yenilenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulu-

nan bir halin var olduğu kabul edilemez.699  

d. C.Savcısının Vermiş Olduğu Kararın Onay İçin Sunulduğu Hâkimin Verdiği Karar 

Bilindiği üzere, gecikmesinde sakınca olan hallerde C.Savcısının vermiş olduğu 

kararın derhal ve en geç 24 saat içinde hâkim onayına sunulması lazımdır. (CMK 

135/1 md) C.Savcısı kararının onay için sunulduğu hâkimin yapacağı inceleme sonu-

cunda vereceği red veya onama kararı niteliği itibariyle bir hâkim kararıdır. Gerek 

red, gerekse de onama kararlarında buna ilişkin gerekçelerin yer alması lazımdır.700 

Hâkimin, C.Savcısının vermiş olduğu kararı uygun bulmayıp onama talebini reddet-

mesi veya süresi içinde bu hususta herhangi bir karar vermemesi halinde karar hü-

kümsüz hale geleceğinden701 tedbirin uygulanmasına derhal son verilmesi lazımdır.  

CMK’nın 135/4. maddesinde, C.Savcısının gecikmesinde sakınca bulunan hal-

lerde vermiş olduğu mobil telefonun yerinin tespiti tedbirine ilişkin kararın hâkim 

onayına sunulması gerektiğine ilişkin bir hüküm yoktur. Kanunda bu yönde bir hü-

küm olmaması nedeniyle, C.savcısının vermiş olduğu kararın hâkim onayına sunul-

masının gerekli olmadığı düşünülebilir.702 Ancak, C.Savcısının yetkisi gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerle sınırlı olduğundan, C.Savcısının mümkün olan en kısa za-

manda vermiş olduğu mobil telefonun yerinin tespiti tedbirine ilişkin kararı hâkim 

onayına sunması gerektiği görüşündeyiz.  

2. C.Savcısı Kararı 

Tedbir kararı vermek yetkisi kural olarak hâkime ait olmakla beraber, gecik-

mesinde sakınca bulunan hallerde C.Savcısı da tedbir kararı verebilir.703  Gecik-

                                                                          
699 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 714. 
700 C.Savcısının vermiş olduğu kararın onay için sunulduğu hâkimin yetkisi ve kararda nelerin yer 

alması gerektiğine dair bkz. aşağıda 2.Bl., III, D.  
701 Amerika’da, acil hallerde hâkim dışında kanunen yetkilendirilmiş görevlilerin vermiş olduğu 

denetim emrinin 48 saat içinde yetkili hâkime sunulmaması veya sunulup da onaylanmaması 
halinde, yapılan denetimin hukuka aykırı olduğu konusunda açık yasal düzenleme mevcuttur. 
(18.U.S.C. § 2518. (7)) 

702 Bkz. TAŞKIN, s.130.  
703 Esasında karar denilince hâkim ve mahkeme kararları akla gelir. C.Savcısının ise “emir” ver-

mesinden söz edilir. Nitekim CMK’nın diğer maddelerinde C.Savcısının emrinden söz edilmek-
tedir. (Bkz. CMK 81, 91, 95, 98, 119, 164 md) Ancak, CMK’nın 135. maddesinde nedeni  anla-
şılamayan bir şekilde C.Savcısının kararından söz edilmiştir. Kanunumuzda yer alması nede-
niyle bu çalışmamızda C.Savcısı kararı terimini kullanacağız. Doktrinde de genellikle kanun-
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mesinde sakınca bulunan halden, derhal tedbire başvurulmadığı takdirde suça iliş-

kin izlerin ve delillerin kaybolması veya şüpheli veya sanığın kaçması ihtimalinin 

bulunması anlaşılmalıdır.704  C.Savcısının vermiş olduğu kararın derhal ve en geç 

24 saat içinde hâkim onayına sunulması lazımdır. (AY 22/2, CMK 135/1 md)705 

C.Savcısının yenileme kararı vermesi mümkün olmamakla birlikte, vermiş ol-

duğu kararda değişiklik yapılmasını gerektiren bir husus mevcut ise vermiş oldu-

ğu kararda değişiklik yapması mümkündür ve hatta zorunludur.  

D. KARARIN ALINMASI USULÜ, ŞEKLİ VE İÇERİĞİ  

1. Kararın Alınması Usulü 

a. Soruşturma Aşamasında 

C.Savcısı, soruşturma aşamasında kendisi denetim kararı alınması ihtiyacı 

duyabileceği gibi, adli kolluk görevlileri tarafından bu yönde yapılan talepler üze-

rine denetim kararı verilmesi için yetkili hâkime başvurabilir. Tedbire başvurula-

bilmesi için gerekli koşullar mevcut ise, İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 

6. maddesinde yazılı hususların yer aldığı bir yazı ile hâkimden denetim kararı 

talep edilir. Bu yazıya soruşturma evrakı da eklenir. Cumhuriyet Başsavcılığı tara-

fından gönderilen talep yazısı, hâkim tarafından saat belirtilerek havale yapılır. 

Talep, istemin içeriği gösterilmeksizin, hâkim havalesinde belirtilen saat de iş-

lenmek suretiyle, bu iş için görevlendirilen ilgili zabıt katibi tarafından mahkeme-

nin değişik iş defterine kaydedilir. Hâkim tarafından havale saatinden itibaren 24 

saat içerisinde karar verilir. Hangi mahkemenin değişik iş defterine kaydedilmişse 

iş o mahkemenin hâkimi tarafından sonuçlandırılır. Verilen karar, tutanakla Cum-

huriyet Başsavcılığına teslim edilir ve mahkeme kaleminde kalan suretinin gizli 

tutulması için ilgili hâkim tarafından gerekli tedbir alınır. Söz konusu kararlar 

tedbir süresince değişik iş kartonuna takılmaz. Tedbirin sona erdiği öğrenildiğinde 

ilgili kartonuna ilave edilir.  (İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 5/4 md) 

                                                                                                                                                                                                          
daki bu terimin kullanıldığı görülmektedir. (ÖZTÜRK/ERDEM, s.633; ÖZBEK, Ceza Muhake-
mesi Hukuku, s.427; CENTEL/ZAFER (2008), s.420) Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, ise, C.Savcısı 
emri terimini tercih etmişlerdir. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 711. 

704 Gecikmesinde sakınca bulunan halden ne anlaşılması gerektiğine dair, Yakalama, Gözaltına 
Alma ve İfade Alma Yönetmeliği ile Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin 4. maddelerine 
bakınız. 

705 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz 2.Bl., III, B, 2,a, bb. 
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Denetim kararı alınması için yapılacak talep ve alınacak kararlara ilişkin iş-

lemleri yapacak olan katipler, ağır ceza merkezlerinde adli yargı adalet komisyo-

nu, diğer yerlerde ise ceza hâkimleri ile Cumhuriyet Başsavcısı veya kıdemli 

C.Savcısı tarafından birlikte belirlenir. (İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 5/3 

md) Gerek denetim kararının alınması için yapılacak talep aşaması, gerek karar 

aşaması gerekse de kararın uygulanması aşamasındaki tüm işlemler gizli olarak 

yürütülür.  

Gecikmesinde sakınca olan hallerde C.Savcısı da tedbire karar verebilir ise 

de, CMK’nın 135/1 ve İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 5/3. maddesine 

göre, bu kararın derhal hâkimin onayına sunulması lazımdır. Yukarıda da açıkla-

dığımız üzere Anayasanın 22/2. maddesi uyarınca C.Savcısı bu kararı en geç 24 

saat içinde hâkimin onayına sunmak zorundadır.706 Hâkim de kararını en geç 24 

saat içinde vermelidir. Talebi alan hâkim nöbeti sona erse de evrakı sonuçlandır-

makla yükümlüdür. Yasal süresi içerisinde hâkim tarafından bir karar verilmemesi 

veya aksine karar verilmesi hâlinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl 

kaldırılır, durum Cumhuriyet savcısı tarafından hemen TİB’e bildirilir.  

Vermiş olduğu kararın yerine getirilmesi için ilgili kolluk birimi aracılığıyla 

TİB’e gönderen C.Savcısı, kararını verdiği saati ve onay için hâkime sunduğu 

saati de belirtmelidir.707 Uygulamada C.Savcıları genellikle kolluk birimlerinden 

                                                                          
706 Bkz yukarıda 2.Bl., III, B, 2,a,bb. 

Almanya’da bu süre daha uzun tutulmuştur. 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren değişik Alman 
CMK’nın 100b.(1) maddesinde C.Savcısının emrinin üç iş günü içinde mahkemece onaylan-
maması halinde muteberliğini kaybedeceği belirtilmektedir.  

707 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 5/3. maddesinde; C.Savcısının vermiş olduğu kararı 
derhal hâkim onayına sunması gerektiği belirtildikten sonra, “hâkim, kararını en geç yirmi dört 
saat içinde verir. Talebi alan hâkim nöbeti sona erse de evrakı sonuçlandırmakla yükümlüdür. 
Yasal süresi içerisinde hâkim tarafından bir karar verilmemesi veya aksine karar verilmesi hâ-
linde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. Durum Cumhuriyet savcısı tarafın-
dan hemen Başkanlığa bildirilir. Cumhuriyet savcısı bu halde kararını verdiği saati ve hâkim-
den talepte bulunduğu saati belirtir” denilmektedir. Bu ifade, tedbirin kaldırıldığının C.Savcısı 
tarafından TİB’e bildirilmesi esnasında, kararını verdiği ve onay için hâkime sunduğu saati be-
lirteceği şeklinde anlaşılmaya elverişlidir. Ancak, tedbirin kaldırıldığı TİB’e bildirildikten sonra 
C.Savcısının kararını verdiği saat veya vermiş olduğu kararı onay için hâkime sunduğu saatin 
bildirilmesinin bir anlamı ve mantığı yoktur. Çünkü artık tedbir kaldırılmış olacaktır. Maddenin 
ifade biçimi başarılı olmamakla beraber, bu hükümden, C.Savcısının kararın yerine getirilmesi 
için TİB’e gönderdiği anda, kararını verdiği saatin ve kararın onay için hâkime sunulduğu saa-
tin belirtilmesi gerektiği anlaşılmalıdır. Bu şekilde anlaşılması halinde hüküm bir amaca hizmet 
eder. Gerçekten, C.Savcısının vermiş olduğu kararın derhal ve en geç 24 saat içinde hâkimin 
onayına sunulması lazımdır. Hâkim tarafından aksine bir karar verilmesi veya 24 saat içinde 
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gelen talepler üzerine bu tür kararları vermektedirler. C.Savcısının gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde vereceği kararların alınması usulüne ilişkin olarak kanu-

numuzda ve ilgili yönetmeliklerde ayrıca farklı bir usul öngörülmemiştir.  

b. Kovuşturma Aşamasında 

Kovuşturma aşamasında duruşmada verilecek kararlar, Cumhuriyet savcısı, 

duruşmada hazır bulunan müdafi, vekil ve diğer ilgililer dinlendikten; duruşma 

dışındaki kararlar, Cumhuriyet savcısının yazılı veya sözlü görüşü alındıktan son-

ra verilir. Kovuşturma aşamasında, duruşmadaki kararlar hazır bulunan tarafların 

vekil ve müdafileri dinlendikten sonra verilir. (CMK 33 md) Gizliliğin sağlanması 

bakımından kovuşturma aşamasında denetime ilişkin kararların duruşma dışında 

verilmesi lazımdır.708 Buna göre, C.Savcısının iştirak ettiği asliye ve ağır ceza 

mahkemelerinde C.Savcısının görüşü alındıktan sonra denetim kararı verilmelidir. 

C.Savcısının iştirak etmediği sulh ceza mahkemelerinde denetim kararı alınması 

için C.Savcısının görüşünün alınmasına gerek yoktur.  

Görüşümüze göre, kovuşturma aşamasında denetime karar verme yetkisi yal-

nızca yargılamayı yapan mahkemeye ait olup, C.Savcısının bu aşamada denetim 

kararı verme yetkisi bulunmamaktadır.709 

2. Kararın Şekli 

Bazı acil hallerde telefon veya öteki telekomünikasyon araçları vasıtasıyla de-

netime izin verilen Kanada hariç (Kanada Ceza Kanunu 184.(3).(6). md) inceleme 

imkânı bulduğumuz diğer ülkelerde, denetim kararının yazılı olması aranmaktadır. 

Bazı acil hallerde telekomünikasyon araçlarıyla denetim izninin verilmesinin ka-

bul edildiği Kanada’da telekomünikasyon araçlarıyla denetim izni vermesi halinde 

en kısa zamanda bu iznin yazıya dökülmesi ve imzalanması lazımdır. (Kanada 

Ceza Kanunu 184.(3).(7). md)  

                                                                                                                                                                                                          
bir karar verilmemesi halinde karar hükümsüz hale gelecektir. (AY 22/2, CMK 135/1 md) İşte, 
C.Savcısının vermiş olduğu kararın hükümsüz hale gelip gelmediğinin tespiti için C.Savcısının 
kararını verdiği saatin ve hâkim onayına sunduğu saatin TİB tarafından bilinmesi lazımdır. 
Maddenin ifade şekli uygun olmamakla birlikte yönetmeliğin 5/3 maddesindeki hükmün amacı-
nın da bu olduğu anlaşılmaktadır. 

708 Tedbir kararları genellikle soruşturma aşamasında verilmektedir. Kabul etmek gerekir ki, ancak 
soruşturma aşamasında bu tedbirden beklenen fayda elde edilebilir. Yaptığımız araştırmalar-
da, kovuşturma aşamasında delil elde edilmesi amacıyla verilmiş iletişimin dinlenmesi veya 
kaydedilmesine ilişkin bir tedbir kararına rastlayamadık.    

709 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. yukarıda 2.Bl., III, B.2,b. 
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CMK’nın 135. maddesinde tedbir kararının yazılı olması gerektiğine dair bir 

ibare yer almamakta ise de maddenin ifade biçiminden kararın yazılı olması ge-

rektiği anlaşılmaktadır. Gerçekten, CMK’nın 135/3. maddesinde yer alan, “birinci 

fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygu-

lanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağ-

lantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belir-

tilir”şeklindeki ifadeden, denetim kararının yazılı olması gerektiği sonucu çık-

maktadır. Aynı sonuca Anayasamızın ifadesinden de ulaşılabilir. Zira Anayasamı-

zın 22/1. maddesinde, usulüne göre verilmiş bir hâkim kararı olmadıkça; yine bu 

sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili 

kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça haberleşmenin gizliliğine dokunula-

mayacağı belirtilmektedir. O nedenle hâkimin vereceği tedbir kararının yazılı ol-

ması lazımdır.710 Esasen, CMK’nın 34/1. maddesinde de “hâkim ve mahkemelerin 

her türlü kararı, karşı oy dahil, gerekçeli olarak yazılır. Gerekçenin yazımında 

230 uncu madde göz önünde bulundurulur. Kararların örneklerinde karşı oylar 

da gösterilir” denildiğinden, tedbir kararının da yazılı olması şarttır. CMK’nın 

169 ve 232. maddeleri ile İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 6 ve 7. madde-

lerine göre de tedbir kararının yazılı olması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Tedbir kararının şekil itibariyle mutlaka ayrı bir belge biçiminde düzenlenme-

si gerektiği düşünülebilir. Ancak uygulamada, kovuşturma aşamasında, özellikle 

iletişimin tespitine  ara kararı ile hükmolunduğu, iletişimin tespitine ilişkin kayıt-

ların da ilgili mahkeme hâkimi veya başkanı tarafından bir yazı ile TİB’den isten-

diği görülmektedir. TİB de, bu yazıları bir hâkim kararı olarak kabul etmekte ve 

tür talepleri hâkim kararı kapsamında yerine getirmektedir.711   

                                                                          
710 Aynı yönde bkz. KEKLİK, Ramazan, “Ceza Yargılamasında İletişimin Denetlenmesi”, Adalet 

Dergisi, S.25, 2006, s.237. 
711 Nazilli Ağır Ceza Mahkemesince adam öldürmek ve kasten yaralama suçlarından yapılan 

yargılama sırasında, 19.4.2007 tarihli duruşmada, ara kararı ile sanığın kullanmış olduğu cep 
telefonunun suç tarihi olan 11.12.2006 tarihinden önce 4 aylık döneme ilişkin olarak aradığı, 
arayan numaralar ve mesaj çektiği ve çeken numaraların ayrıntılı dökümü ile mesaj içerikleri 
bildiriliyor ise bildirilmesinin istenmesine karar verilmiş ve sözkonusu kayıtlar mahkeme baş-
kanının imzaladığı bir yazı (müzekkere) ile TİB’den istenmiştir. TİB’in 3.5.2007 tarih ve 90945 
sayılı yazısı ise şu şekildedir: İlgide kayıtlı kararınız ile 5271 sayılı CMK’nın 135. maddesi uya-
rınca hâkim kararı kapsamında istenilen iletişimin tespiti ekte gönderilmiştir. (Bu yazı Nazilli 
Ağır Ceza Mahkemesinin, 2007/31 Esas 2007/263 K sayılı dosyası içindedir.) Oysa ara kara-
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Denetime karar verme yetkisi kural olarak hâkime ait olmakla beraber, soruş-

turma aşamasında gecikmesinde sakınca olan hallerde C.Savcısının da denetim 

kararı verme yetkisi bulunmaktadır. İşte C.Savcısının acil hallerde vermiş olduğu 

kararın yazılı olmasının gerekip gerekmediği hususunda tereddütler bulunmakta-

dır. Yukarıda, CMK’nın 135/3. maddesinin ifade biçimine göre hâkim tarafından 

verilecek denetim kararlarının yazılı olması gerektiğini belirtmiştik. Denetim ka-

rarının C.Savcısı tarafından verilmesinin CMK’nın135/3. maddesinin yollamada 

bulunduğu CMK’nın 135/1. maddesinde düzenlendiği, CMK’nın 135/3. maddesi-

nin yollaması nedeniyle C.Savcısının kararının da yazılı olması gerektiği ileri sü-

rülebilir. Ancak, CMK’nın 135/3. maddesinin hâkim kararlarına ilişkin olduğu 

anlaşılmaktadır. Gerçekten, CMK’nın 135/3. maddesinin ikinci cümlesinde, hâ-

kim tarafından verilen denetim kararının süresi ve sürenin uzatılmasına ilişkin 

sürelere yer verilmesinden bu fıkradaki hükümlerin hâkim tarafından verilen ka-

rarlara ilişkin olduğu sonucu çıkmaktadır. Esasen, C.Savcısının vermiş olduğu 

kararın ne kadar süre içinde hâkim onayına sunulması gerektiği ve hangi hallerde 

kaldırılması gerektiği CMK’nın 135/1. maddesinde gösterilmiştir.  

5271 sayılı CMK’nın 161/3. maddesinde yer alan “Cumhuriyet savcısı, adlî 

kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele hâllerde, sözlü olarak verir. Sözlü 

emir, en kısa sürede yazılı olarak da bildirilir” şeklindeki hükümden, gecikme-

sinde sakınca olan hallerde C.Savcısının kolluk görevlilerinden sözlü olarak 

denetim yapma talebinde bulunabileceği düşünülebilir. Kunter/Yenisey/Nuhoğlu 

da, C.Savcısının acil hallerde önce sözle veya telefonla tedbirin uygulanması 

yönünde emir vererek yazılı emir veya kararı sonradan gönderebileceği görü-

şündedirler.712 

Gerçekten, bazı hallerde hemen tedbire başvurma ihtiyacı doğabilir ve 

C.Savcısının yazılı karar vermesi için geçecek süre içinde denetim suretiyle elde 

edilebilecek deliller kaybolabilir. Ancak, Anayasanın 22/1. maddesinde, usulüne 

                                                                                                                                                                                                          
rında CMK’nın 135/1 maddesinde sözü edilen koşulların gerçekleştiğine ilişkin bir gerekçeye 
yer verilmediği gibi, yazının ekinde ara kararının onaylı bir sureti de gönderilmemiştir. Mahke-
me başkanının imzası ile gönderilen yazının ise karar olmadığı açıktır. İletişimin tespiti de, ni-
hayetinde bir koruma tedbiri olduğundan, bu tedbire ilişkin koşulların gerçekleştiğine ilişkin ge-
rekçeye yer verilmesi ve bu kararı veren hâkimlerin imzasının da bulunduğu ara kararının 
TİB’e gönderilmesi gerekirdi.  

712 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.713. 
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göre verilmiş bir hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikme-

sinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri 

bulunmadıkça haberleşmenin gizliliğine dokunulamaz, denilmektedir. Dolayısıyla 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C.Savcısının vereceği karar da yazılı ol-

malıdır. Ayrıca, 5271 sayılı CMK’nın 161. maddesinde C.Savcısının 

“emir”vermesinden söz edildiği halde, 135. maddesinde C.Savcısının “ka-

rar”ından söz edilmektedir.713  İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 6. madde-

sinde de hâkim ve C.Savcısının kararında yer alması gereken hususlar birlikte 

düzenlenmiş olup, bu maddeden C.Savcısının kararının yazılı olması gerektiği 

anlaşılmaktadır.  

Günümüzde telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tek merkez 

üzerinden yapılmakta olup, o da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı(TİB)dır. 

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimine ilişkin kararların gönde-

rildiği TİB’de önce bu kararların mevzuata uygun olup olmadığı incelenmekte, 

mevzuata uygun olduğu belirlenen kararlardaki denetimi istenen iletişim araç ve 

ortamına ilişkin bilgiler sisteme işlendikten sonra ilgili kolluk birimi denetim ya-

pabilmektedir. TİB tarafından karar sisteme tanıtılmadan ve hat tahsisi yapılma-

dan adli kolluk görevlilerinin denetim yapmaları mümkün olmadığından, 

C.Savcısının sözlü olarak vereceği emir üzerine denetim yapılması mümkün de-

ğildir. Böylece, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine sınırlama getiren iletişimin 

denetimi bakımından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de C.Savcısının 

vereceği denetim kararının yazılı olması aranmıştır.  

İfade alma, keşif ve otopsi tutanaklarının zabıt katibi tarafından da imzalan-

ması gerekli ise de, (CMK 169 md) denetime ilişkin C.Savcısının kararının yal-

nızca C.Savcısı tarafından imzalanması yeterlidir.714   

                                                                          
713 Bkz KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.500. 
714 Özellikle telefonla veya diğer iletişim araçları vasıtasıyla verilecek sözlü emirler üzerine dene-

tim yapılması uygulamada bazı sorunlara da yol açabilir. Gerçekten emir verenin C.Savcısı 
olup olmadığının veya emri veren C.Savcısının bu hususta yetkili olup olmadığının tespitinde 
sıkıntılar olabileceği gibi, sözlü olarak verilen emirler üzerine yanlış kişi veya telefonların dene-
timi gibi bazı sakıncalı durumlar ortaya çıkabilir. Sözlü olarak verilen emirlerde bu yanlışlığın 
kimden kaynaklandığını belirlemek de kolay değildir. 
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3. Kararın İçeriği  

a. Genel Olarak 

Bireylerin özel hayatının gizliliğini önemli ölçüde ihlal eden telekomünikas-

yon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirine başvurulabilmesi sıkı koşullara 

tabi tutulmuştur. Buna paralel olarak denetime ilişkin kararda hangi hususların yer 

alması gerektiğinin de ayrıntılı olarak düzenlenmesi gereklidir. Bu husus, tedbire 

gelişigüzel başvurulmasının engellenmesi ve tedbirin kötüye kullanılmasının ön-

lenmesi bakımından büyük öneme sahiptir. Öncelikle, tedbire karar verilebilmesi 

için aranan koşulların gerçekleştiği tespit edilmeli, ayrıca tedbirle ilgisi olmayan 

kişilerin zarar görmemesi bakımından denetime tabi tutulacak kişi ve iletişim 

araçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilmeli, böylece tedbirin türü, süresi ve 

kapsamı kararda somut olarak belirlenmeli ve sınırlandırılmalıdır.  

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirine esas itibariyle 

ya delil elde etme amacıyla ya da şüpheli veya sanığın yakalanması amacıyla baş-

vurulur. Örneğin, denetim şekillerinden iletişimin tespiti, iletişimin dinlenmesi, 

kaydedilmesi ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirleri delil elde etmeye 

yöneliktir. Buna karşılık, mobil telefonun yerinin tespiti tedbiri ise şüpheli veya 

sanığın yakalanması amacıyla uygulanır. Görüldüğü üzere, amaçları bakımından 

denetim şekilleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Delil elde etme amacıyla uy-

gulanan tedbirlerin her birinde de elde edilmesi hedeflenen bilgiler birbirinden fark-

lıdır. Örneğin, iletişimin tespitinde şüpheli veya sanığın yapmış olduğu iletişimin 

içeriğinin elde edilmesi sözkonusu olmayıp, şüpheli veya sanığın kimlerle, ne za-

man, nerede, ne süreyle iletişim kurduğuna dair iletişim bilgilerinin elde edilmesi 

hedeflenir. İletişimin dinlenmesi veya kaydedilmesinde ise iletişimin içeriğinin elde 

edilmesi sözkonusudur. Bu açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere, denetim şekille-

rinin özel hayata müdahale dereceleri de birbirinden farklıdır. Tedbir kararı ile bu 

kararda değişiklik yapılmasına veya yenilenmesine ilişkin kararlarda, bu kararların 

niteliği gereği kararda yer alması gereken hususlar farklı olabilecektir.  

İşte, çeşitli açılardan birbirinden farklılık arzeden ve özel hayata müdahale de-

recesi de birbirinden farklı olan denetim şekillerine ilişkin kararlarda yer alması 

gereken hususların da farklı olması gerekirdi. Ancak, CMK’nın 135/3. maddesin-

de bu maddenin birinci fıkrasına göre verilen kararlarda yer alması gereken husus-
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lar birlikte düzenlenmiş ve aynı hükümlere tabi tutulmuştur. İletişimin Denetlen-

mesi Yönetmeliğinin 6. maddesinde de, mobil telefonun yerinin tespiti hariç, di-

ğer denetim türlerinde yer alması gereken hususlar bakımından bir ayırım yapıl-

mamıştır.  

CMK’nın 135/1. maddesinde hâkim kararı ile birlikte C.Savcısının kararı dü-

zenlendiğinden, hâkim kararı ve C.Savcısı kararında bulunması gereken hususlar 

bakımından da bir farklılık sözkonusu değildir.715   

Tedbir kararı ile bu kararda değişiklik yapılmasına veya yenilenmesine ilişkin 

kararlarda, bu kararların nitelikleri gereği yer alması gereken hususlar farklı olabi-

lecektir. Belirtelim ki, CMK’nın 135/1. maddesinde, tedbir kararında değişiklik 

yapılmasına veya tedbirin yenilenmesine ilişkin kararda yer alması gereken husus-

lara ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. Her ne kadar CMK’nın 135. madde-

sinde ve İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde bu tedbir kararlarının içeriği ve 

bu tedbir kararlarında yer alması gereken hususlar bakımından bir ayırım yapıl-

mamış ise de, bu tedbirlerin nitelikleri, uygulanma biçimleri ve özel hayatın gizli-

liğine müdahale dereceleri bakımından farklılık bulunduğundan, bu kararların 

içeriğinin de farklı olması gerektiğini düşünmekteyiz. O nedenle de tedbir kararla-

rını çeşitli açılardan bir ayırıma tutarak tabi bu kararlarda yer alması gereken hu-

susları incelemeye çalışacağız. 

Mobil telefonun yerinin tespiti tedbiri ise, CMK’nın 135/4 maddesinde ayrıca 

düzenlendiğinden bu tedbir diğerlerinden ayrı bir şekilde incelenecektir. 

b. Hâkim Kararı 

aa. Tedbir Kararı  

CMK’nın 135/3. maddesine göre, denetim kararında yüklenen suçun türü, 

hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği,716 iletişim aracının türü, telefon nu-

                                                                          
715 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 6. maddesinde de C.Savcısının kararında yer alması 

gereken hususlar ile hâkim kararında yer alması gereken hususlar bakımından bir ayırım ya-
pılmamıştır. 

716 Yargıtay 8. Ceza Dairesi 5271 sayılı CMK’nın yürürlüğünden önce işlenip 4422 sayılı yasa uyarınca 
alınan tedbir kararlarında, şüphelinin kimliğinin yer almadığı 4422 sayılı yasa kapsamında bulun-
mayan göçmen kaçakçılığı suçundan verilen tedbir kararlarının uygulanması sonucu elde edilen 
delillerin hükme esas alındığı bir yerel mahkeme kararını bu yönüyle hukuka aykırı görmemiştir. Ka-
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marası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı 

ve süresinin belirtilmesi lazımdır.  

İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 6. maddesinde, kararda yer alması 

gereken hususlar ayrıntılı bir şekilde gösterilerek kanunun bu konudaki eksikliği 

giderilmeye çalışılmıştır. Gerçekten, yönetmeliğin 6. maddesine göre, iletişimin 

tespiti, dinlenmesi, kayda alınması veya sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine 

ilişkin talep ve kararlarda tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile beraber, kararın han-

gi suçun soruşturulması için istendiği, bu suça ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin 

neler olduğu ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmadığına dair 

açıklama, bilgi veya belgelerin de yer alması lazımdır.  

Tedbir talebi ve tedbir kararında şüpheli veya sanığın kimlik bilgilerinin de ya-

zılması gereklidir. Eğer, hakkında tedbir kararı verilen kişi ile iletişim aracı veya or-

tamının sahibi farklı ise bu husus da karar da belirtilmelidir. (CMK 135/3, İletişimin 

Denetlenmesi Yönetmeliği, 61-ç,  7/2 md) Kovuşturma aşamasında verilecek denetim 

kararında sanığın kimliğinin yazılması mecburiyeti, bir sıkıntıya neden olmaz. Çünkü 

kişi, ancak kovuşturmanın başlaması ile sanık sıfatını kazanır. Kovuşturma aşaması 

da iddianamenin kabulü ile başladığından ve iddianamede de sanığın adının yazılı 

olması gerektiğinden, kovuşturma aşamasında sanığın kimliği bu aşamada biliniyor 

demektir. Ancak, soruşturma aşamasında şüphelinin kimliğini her zaman belirlemek 

mümkün olmaz. Bazen, şüphelinin hangi telefon numarasını kullandığı tespit edildiği 

halde, kimliğini tespit etmek mümkün olmayabilir. İşte, telekomünikasyon yoluyla 

yapılacak iletişimin denetimine ilişkin talep ve kararlarda, şüphelinin kimliğinin ya-

zılması mecburiyeti bu tedbirin uygulanamaması sonucunu doğurabilir. Bu da suçun 

aydınlatılması bakımından zafiyete neden olabilir.  

Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında, eğer mümkün ise hakkında tedbir uygu-

lanacak kişinin isminin tedbir kararında yazılı olması gerektiği belirtilmekte, kim-

liğin mutlaka kararda yazılı olması aranmamaktadır. Örneğin, Alman CMK’nın 

100b (2) maddesinde, mümkün olduğu hallerde hakkında tedbir uygulanan ilgili-
                                                                                                                                                                                                          

rara muhalif üye Hamdi Yaver Aktan haklı olarak, “şüpheliler belirtilmeden, kime ya da kimlere ait 
olduğu belirli olmayan telefonlarla ilgili dinleme ve dinlemenin uzatılmasına ilişkin kararların biçimsel 
olarak yasa-yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu”nu ve yargılamada değerlendirilemeyeceğini be-
lirtmiştir. (Yargıtay 8. CD. 23.1.2007, 2006/8117 E, 2007/320 K) Gerçekten, 4422 Sayılı Çıkar 
Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinde 
iletişimi denetlenecek kişinin kimliğinin yazılı olması gerekmekteydi.  
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nin adının tedbir kararında yazılması gerektiği belirtilmektedir. Buna göre şüphe-

linin adı bilinmese de tedbir kararı verilebilmesi mümkündür.717 Amerika’da, eğer 

biliniyorsa hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimlik bilgilerinin denetim iznin-

de yazılması lazımdır. (18 U. S. C. §2518(1)) İngiltere’de kural olarak denetim 

kararında kişinin adının yazılması lazımdır.718 Ancak, kişinin adı bilinmiyorsa, 

tedbirin hedefi olarak kişiyi tarif edecek bilgilerin yer alması yeterlidir. (RIPA 

8.(1) md) Dış bağlantılı iletişimin denetiminde ise, tedbir kararında kişiyi belirle-

nebilir kılan bilgilerin yer alması gerekli değildir.719 CMK’nın 135/3. maddesinin 

değiştirilerek, karşılaştırmalı hukukta olduğu gibi, eğer biliniyorsa tedbir talebinde 

veya kararında, kişinin adının yazılması; bilinmiyorsa, hakkında tedbir uygulan-

masına yetecek kadar o kişiyi tanımlayacak bilgilere yer verilmesini yeterli gören 

bir düzenleme yapılması yararlı olacaktır.  

Ayrıca, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirine çoğu kez, şüpheli veya 

şüphelilerin belirlenmesi amacıyla başvurulabilir.720 Doğaldır ki, bu gibi hallerde 

sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin kararda şüphelinin kimliğinin ya-

zılması mümkün olmayacaktır. Örneğin, (X) ilçesinin (Y) köyünün (Z) mevkiin-

de, faili meçhul bir cinayet işlendiğini düşünelim. Cinayetin işlendiği tarihte, o 

mevkide bulunan kişiler arasından şüpheli kişi veya kişilerin belirlenmesi amacıy-

la, cinayetin işlendiği tarih ve saat itibariyle o mevkinin kapsamı alanında bulun-

                                                                          
717 NÖDING, s. 461. 
718 Amerika’da da tedbir kararında adı yazılı olmayan kişiler hakkında elde edilen deliller yargıla-

mada delil olarak değerlendirilmektedir.  Amerikan Yüksek Mahkemesinin kararına konu olan 
bir davada adı bilinen şüpheli ile birlikte, “henüz bilinmeyen diğerleri” (others as yet unknown) 
hakkında tedbir kararı verilmiş ve bu kararın uygulanması sırasında şüphelinin eşinin de suça 
iştirak ettiği anlaşılarak eşi hakkında da dava açılmıştır. Tedbir kararında şüphelinin eşinin 
adının yer almaması nedeniyle elde edilen delillerin şüphelinin eşi hakkında değerlendirilmesi-
nin mümkün olmadığı şeklindeki itiraz yerinde görülmemiştir. (United States v. Kahn, 415 U.S. 
143 (1974) http://supreme.justia.com/us/415/143/case.html. Erişim tarihi:24.5.2008). United 
States v. Donovan davasında, şüphelinin adının sehven tedbir kararında yer almamasının  el-
de edilen delillerin yargılamada delil olarak kullanılmasına engel teşkil etmediği sonucuna va-
rılmıştır. United States v. Donovan, 429 U.S. 413 (1977) http://supreme.justia.com/us/429 
/413/case.html (Erişim tarihi.15.6.2008). Bu konuda ayrıca bkz. ÖZDOĞAN, s. 19-20; 
YARDIMCI, s. 59) Amerika Birleşik Devletleri Federal Kanunun 2518 (1). maddesinde, eğer bi-
liniyorsa şüphelinin adının tedbir kararında yazılması gerektiği belirtildiğinden, Amerikan huku-
ku bakımından, tedbir kararında şüphelinin adının yazılmamasının tedbiri hukuka aykırı hale 
getirmeyeceği kabul edilebilir. Ancak, mevzuatımıza göre, tedbir kararında şüpheli veya sanı-
ğın adının yazılması lazımdır.    

719 WONG, s. 6. 
720 Bkz. NÖDING, s. 460. 
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duğu baz istasyonları ile sinyal alışverişi yapan telefon numaraları ve bu telefonla-

rı kullanan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla bu tedbire başvuruldu-

ğunda, tedbir kararında şüphelinin kimliğinin yazılması mümkün olmayacaktır. O 

nedenle, tedbirler arasında bir ayırım yapılmadan, tedbir kararlarında yer alması 

gereken hususların birlikte düzenlenmesi isabetli olmamıştır. CMK’nın 135/3. 

maddesinin ifadesine göre, günümüz için sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 

tedbirine başvurulması mümkün görünmemektedir.721 

Özel hayatın gizliliğini ve onun bir parçası olan iletişimin gizliliğini ağır bir 

şekilde ihlal eden iletişimin dinlenmesi veya iletişimin kaydedilmesi kararında yer 

alması gereken hususların, yalnızca şüpheli veya sanığın kimlerle, ne zaman, ne-

rede ve ne süreyle görüştüğüne dair detay bilgilerinin istenmesinin sözkonusu 

olduğu iletişimin tespiti kararlarında yer almasının aranmasını isabetli görmemek-

teyiz. Kaldı ki CMK’nın 135 ve İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 6. mad-

desinde yazılı hususların bir kısmının iletişimin tespiti veya sinyal bilgilerinin 

değerlendirilmesi tedbirine ilişkin kararlarda yer alması hem mümkün, hem de 

gerekli değildir.722   

Yukarıda da belirtildiği üzere, mevzuatımıza göre, tedbir talebinde ve tedbir 

kararında suç adının da yazılması lazımdır. Kovuşturma aşamasında alınacak ted-

bir kararlarında suç adının yazılması mecburiyetinin bulunması bir sorun teşkil 

etmez ise de, soruşturma aşamasında bu tedbir talebi ve tedbir kararında suç adı-

nın yazılması mecburiyetinin kabul edilmesi bazı sıkıntılara neden olacaktır. Zira 

nitelendirme soruşturmaya son veren belge niteliğindeki iddianame ile yapılmak-

tadır. Kaldı ki kovuşturma aşamasında bile suçun niteliğinin değişmesi mümkün-

dür. Nitekim kanunumuzda, bu ihtimal dikkate alınarak düzenlemeler yapılmıştır. 

(CMK 226 md)  

                                                                          
721  Bu konuda geniş bilgi için bkz. 1.Bl., V, E. 
722 Gerçekten, yukarıda verilen örneğimizdeki olayda, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin 

talep ve kararda, hakkında tedbir uygulanan kişinin kimliğinin ve iletişim bağlantısını tespite 
imkân veren kodunun gösterilmesi mümkün değildir. İletişimin tespitine ilişkin kararlarda ise, 
bu tedbirin niteliği itibariyle iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodunun gösterilmesi ge-
rekli değildir. Ayrıca, iletişimin içeriğinin elde edilmesinin sözkonusu olmadığı, bu nedenle de 
bütün suçlar bakımından uygulanma imkânı bulunan bu tedbir bakımından, kuvvetli şüphe se-
beplerinin ve başka surette delil elde edilmesi imkânının bulunmamasını aramanın gerekli ve 
isabetli olmadığını belirtmek gerekir.  
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Soruşturma aşamasında, o andaki delillere göre, katalog kapsamında yer alan 

suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandıran fiillerin gösterilmesi sözkonusu 

olabilir. Gerek diğer soruşturma yöntemleri, gerekse de tedbirin uygulanması so-

nucu elde edilen delillerden, fiilin başka bir suçu oluşturduğunun ortaya çıkması 

ihtimali az değildir. Bu nedenledir ki kararda yer alması gereken hususların dü-

zenlendiği Alman CMK’nın CMK’nın 100b. maddesinde, tedbir kararında suçun 

adının yazılması gerektiğine dair bir hüküm öngörülmemiştir. Alman hukukunda, 

tedbire karar verilebilmesi için basit şüphe yeterli olduğundan ve soruşturma aşa-

masında suç henüz nitelendirme yapılacak kadar aydınlatılmış olmadığından suç 

adının kararda yazılmasına gerek görülmemiştir.723 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, ka-

nunumuzdaki suç adının yazılması mecburiyetinin de; şüphelinin suç işlediğinden 

kuşkulanmayı gerektiren fiillerin açıklanması şeklinde anlaşılması gerektiğini 

savunmaktadırlar.724 Olması gereken hukuk açısından bu görüşe katılmakla bera-

ber, CMK’nın 135/3. maddesinin açık ifadesi karşısında kanunumuzdaki hükmün 

bu şekilde anlaşılmasının mümkün olmadığını düşünmekteyiz. Bununla birlikte, 

kanunumuzda yer alan, suç adının yazılması gerektiğine dair hüküm çok katı yo-

rumlanmamalı, kararın verildiği andaki delillerin, fiilin tedbir kararında yazılı 

suçu oluşturduğu sonucuna ulaşmayı haklı göstermesi yeterli kabul edilmelidir. O 

nedenle, eğer kanunun sınırlayıcı hükümlerinin etrafını dolanmak amacıyla hile 

yoluna başvurulduğuna ilişkin deliller yoksa daha sonra suçun niteliğinin değiştiği 

gerekçesiyle elde edilen delillerin hukuka aykırı kabul edilmemesi gerektiğini 

düşünmekteyiz.  

CMK’nın 135/3 ve İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 6. maddesinde, 

tedbir kararında, denetime konu iletişim araçları ve denetlenecek kişi ile 

sözkonusu suça ilişkin bilgilerin yer alması gerektiği belirtilmesine rağmen, dene-

tim kararı verilebilmesi için aranan koşulların gerçekleştiğinin tespit edilmesi ge-

rektiğine dair bir ibare yer almamaktadır. Oysa bireylerin temel hak ve özgürlük-

lerinin gereksiz yere sınırlandırılmaması ve keyfiliğin önlenmesi bakımından, 

kararda, tedbire başvurulması için gerekli koşulların gerçekleştiğine dair gerekçe-
                                                                          
723 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 711. 
724 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 711-712. 
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ye dayanan bir tespitin yer alması lazımdır. Özetle, kararda, tedbire başvurmayı 

haklı kılan nedenler gösterilmelidir. Buna göre, denetim kararında suçun aydınla-

tılması bakımından tedbire başvurulmasının gerekli olduğunu ve başka tedbirlerle 

sonuca ulaşmanın mümkün olmadığını gösteren olgular ile şüpheli veya sanığın  

atılı suçu işlediğine dair bilgilerin yer alması gereklidir. Buna ilave olarak, hâki-

min, kamu yararı, üçüncü kişilerin korunması veya denetimi yasak olan iletişimin 

korunması bakımından öngördüğü bazı koşulların ve önlemlerin de kararda yer 

alması lazımdır. (Bkz. Kanada Ceza Kanunu 186 md)Tedbire C.Savcısı tarafından 

başvurulması halinde ise ayrıca gecikmesinde sakınca bulunduğunu gösteren ol-

gulara da yer verilmelidir.725   

Denetim kararında, şüpheli veya sanığın kullanmakta olduğu telefonların din-

lenmesi veya kayda alınması şeklinde genel bir ifade kullanılamaz; kararda denet-

lenecek iletişimin türü ile numarası veya iletişim bağlantısının tespitine imkân 

veren kodunun belirtilmesi lazımdır. Denetim esnasında şüpheli veya sanıkların 

denetim kararında belirtilmeyen başka telefonları ve iletişim araçlarını kullandığı 

tespit edilse bile daha önce alınan denetim kararı bu iletişim araçlarını ve telefon-

ları kapsamadığı için bu iletişim araçları ve telefonlar denetlenemeyecektir; bunun 

için ayrıca yeni bir kararın alınması lazımdır.726  

Verilen tedbir kararı, ancak bu kararda yazılı iletişim türü, telefon numarası 

veya özellikleri belirtilen iletişim araç veya ortamlarında yapılan iletişimin dene-

timine imkân verir. Örneğin, şüpheli veya sanığın sabit telefonunun dinlenmesine 

veya kayıt edilmesine ilişkin tedbir kararı aynı kişinin mobil telefonuyla veya 

internet üzerinden yaptığı iletişiminin denetimine yetki vermez; şüpheli veya sa-

nığın mobil telefonunun veya internet ortamındaki iletişiminin denetimi için ayrı-

ca bu hususta hâkim kararı alınması lazımdır. CMK’nın 135/3 ve İletişimin De-

netlenmesi Yönetmeliğinin 6. maddesine göre, tedbir kararlarında iletişim aracının 

türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin 

                                                                          
725 ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.103. 

Esasında denetlenecek kişi ile suç veya suçların minimize edilmesi, sınırlanması, tedbir kara 
rında yer almayan kişi veya suçlar bakımından denetim yapılmaması lazımdır. (18.U.S.C. 
2518. 5. maddesinde bu yönde bir hüküm mevcuttur) Ancak, tedbir kararı uygulanırken bu sı-
nırlamalara uyulması pek mümkün görünmemektedir. Çünkü iletişim en azından iki taraflı ol-
duğundan başkalarının söz ve yazıları da denetlenmiş olacaktır. Ayrıca denetim esnasında 
suç teşkil etmeyen veya tedbir kararında yazılı suçu oluşturmayan iletişim bilgilerinin filtrelen-
mesi ve ayıklanması mümkün değildir. Aynı yönde bkz. YARDIMCI, s. 46-47. 
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türü ve kapsamının belirtilmesi zorunlu olduğundan; tedbir kararında denetimine 

karar verilen iletişim türü, telefon numarası veya ortamı dışındaki iletişimin dene-

timi mümkün değildir.727  

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi esas itibariyle belli ile-

tişim ortamlarına ve araçlarına yöneliktir. Telefonlar açısından ele aldığımızda, 

denetimin konusu telefon hattıdır; tedbir kararında da denetimi talep edilen telefon 

numarasının belirtilmesi zorunludur. Her telefonda IMEI (International Mobile 

Equipment Identity) numarası da denilen o telefonun kimlik numarası niteliğinde 

bir numara mevcuttur. İşte, tedbir kararında telefon numarası yerine veya onunla 

birlikte IMEI numarası da belirtilmiş ise, sözkonusu telefon cihazına başka SIM 

kartların takılıp görüşme yapılması halinde, tedbir kararı bu telefon hatlarının de-

netimine de yetki verecek midir?   

Bu soruya cevap vermeden önce, benzer bir düzenlemeye sahip Alman huku-

kuna göre, tedbir kararında IMEI numarası yer almakta ise, bu cihaza takılan de-

ğişik SIM kartları ile yani değişik telefon hatları ile yapılan iletişimin denetiminin 

mümkün olduğunu belirtmek gerekir. Alman CMK’nın 100b. maddesinin 2. fıkra-

sının 2.bendinde,  tedbir kararında,  kullanılan iletişim cihazının arama numarası 

veya bağlantı bilgilerinin yazılması gerektiğine ilişkin bir hüküm yer almakta; 

maddenin gerekçesinde, aynı telefon cihazına takılan değişik SIM kartları ile ya-

pılan iletişimin denetiminin mümkün olduğu, böylece suçluların aynı cihaza deği-

şik SIM kartları takıp konuşmak suretiyle tedbirden kurtulmalarının önlenmiş 

olacağı belirtilmektedir. Buna göre, tedbir kararında yazılı olmayan ve kime ait 

olduğu bilinmeyen telefon numaralarının denetimi mümkün olabilecektir.728 

CMK’nın 135/3. maddesinde ve İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 6. 

maddesinde, tedbir kararında, denetlenecek iletişim aracının türü ve numarasıyla 

                                                                          
727 Faks ile yapılan haberleşmelerde veya bilgisayarların telefon ağı ile birbirine bağlandığı inter-

net üzerinden yapılan yazışmalarda “dinleme”nin değil, “okuma”nın sözkonusu olduğunu belir-
ten Kunter/Yenisey/Nuhoğlu’na göre, hâkim kararını verirken bunu ayrıca belirtmek zorunda 
değildir. Zira iletişimin dinlenmesi veya tespiti bunu kapsamına almaktadır. 
(KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.706) Yukarıda sözünü ettiğimiz CMK’nın 135/3 ve İletişi-
min Denetlenmesi Yönetmeliğinin 6. maddesinin açık hükümleri karşısında bu görüşlere katıl-
mak mümkün değildir.  

728 NÖDING, s. 461. 
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beraber, iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodunun yer alması gerektiği 

belirtilmiştir. CMK’nın 135. maddesinin gerekçesinde, Alman CMK’da olduğu 

gibi,  telefon numarası belli olmasa bile telefon cihazının IMEI numarasına dayalı 

olarak, bu cihaza takılan değişik SIM kartları ile yapılan iletişimin denetlenebile-

ceğine ilişkin bir ifade mevcut değildir. Bu durumda yukarıda sorduğumuz soruya 

sağlıklı bir cevap verilebilmesi için şu sorunun da cevaplanması lazımdır: IMEI 

numarası, diğer unsurlarla beraber denetlenecek telefon numarasını ferdileştirme-

ye, onu diğerlerinden ayırt etmeye mi yöneliktir, yoksa tedbirin hedefinin belir-

lenmesine mi yöneliktir? Asıl olan,  tedbir kararında telefon numarasının yer al-

ması ve tedbirin belli bir telefon numarasına yönelik olmasıdır; tedbir kararında 

yer alması gereken diğer hususlar, tedbirin hedefi olan telefon numaralarını ferdi-

leştirmek ve onu ayırt etmek bakımından yararlı olan unsurlardır denilebilir. Bu 

durumda tedbir kararında telefon numarası ile birlikte IMEI numarası veya ayırt 

edici diğer unsurlar yer alsa bile tedbir kararında yazılı telefon numarası veya nu-

maraları dışındaki telefonların denetlenmesi mümkün olmayacaktır. 

Buna karşılık, IMEI numarasının tıpkı telefon numarası gibi bir hedef tipini oluş-

turduğu da ileri sürülebilir. Diğer bir ifadeyle, nasıl ki, tedbir kararında yazılı telefon 

numarası o telefonun denetimine imkân vermekte ise, tedbir kararında yazılı IMEI 

numarasının da bu numaralı cihaza takılan tüm SIM kartları ile yapılan iletişimin de-

netlenmesine yetki verdiği iddia olunabilir. Bu durumda tedbir kararında denetlene-

cek telefon numaralarının yazılı olması gerekmeyecek, kararda yazılı IMEI numaralı 

cihazla yapılan tüm görüşmelerin denetlenmesi mümkün olabilecektir. Diğer bir ifa-

deyle, IMEI numarasının da tıpkı telefon numarası gibi tedbirin hedefini belirle-

meye yönelik olduğu ve tedbir kararında yazılı IMEI numaralı cihazla yapılan 

görüşmelerin denetlenebileceği sonucuna ulaşılır. Buna göre,  tedbir kararında yer 

almasa bile kararda yazılı IMEI numaralı cihaza takılan tüm SIM kartları, yani 

telefon hatları ile yapılan tüm telefon görüşmelerinin denetlenmesi mümkün ola-

bilecektir. Dolayısıyla, kimin veya kimlerin telefonlarının denetleneceği, bu kişi-

lerin denetimden muaf kişiler olup olmadığı bilinemeyecektir. Denetlenecek tele-

fon numaralarının bilinmediği IMEI numarasına dayalı olarak verilen tedbir karar-

larının kötüye kullanılmaya elverişli olduğunu da belirtmek gerekir.  Çünkü bu 

gibi hallerde denetlenecek telefon numaraları belli değildir. Oysa tedbir kararında 
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tedbirin hedefinin mümkün olduğunca açık olarak belirtilmesi ve tedbirin muha-

taplarının sınırlandırılması lazımdır. Aksi halde, soruşturma veya kovuşturma ile 

ilgisi bulunmayan kişilerin iletişiminin denetlenmesi tehlikesi ortaya çıkacaktır. 

Ayrıca, aynı telefon cihazına kendi SIM kartlarını takarak iletişimde bulunan her-

kesin iletişimi denetlenmiş olacaktır.   

Kanunumuza göre, tedbir kararında telefon numarası yerine IMEI numarası belir-

tilmek suretiyle bu numaralı cihazla yapılan iletişimin denetimi mümkün görünmekle 

beraber,  esas itibariyle iletişimin denetlenmesine ilişkin kararın konusunun telefon 

cihazı değil, telefon hattı olduğu kabul edilmelidir. Şüpheli veya sanıkların aynı tele-

fon cihazına değişik SIM kartları takıp, yalnızca telefon numarasının yer aldığı tedbir 

kararlarını bertaraf etme yoluna başvurmaları veya bu ihtimalin bulunması halinde 

tedbir kararında IMEI numarasının yer alması gerekebilir.  Bu gibi hallerde de tedbir 

talebine ilişkin yazılarda denetimi talep edilen cihaz sahibinin kimliğinin, hakkında 

soruşturma yapılan şüpheli veya şüphelilerin isimlerinin belirtilmesi, kararı verecek 

hâkimin de bu hususları denetleyerek tedbirle ilgisi olmayan kişilerin iletişiminin 

denetlenmesine imkân vermemesi lazımdır.   

Kanımızca, eğer denetlenecek iletişim türü ve telefon numarası bilinmekte ise, 

tedbirin hedefi belirlenmiş demektir; hedefin belirlenmesi bakımından ayrıca ted-

bir kararında IMEI numarasının yer alması gerekmez. CMK’nın 135/3 ve İletişi-

min Denetlenmesi Yönetmeliğinin 6. maddesinin ifadesi, denetlenecek telefon 

numarası ile beraber,  iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodunun, yani, 

IMEI, PIN veya PUK numaralarının yer almasının zorunlu olduğu şeklinde anla-

şılmaya elverişli ise de, tedbir kararında denetlenecek telefon numarası belirtilmiş 

ise diğer unsurların yer alması gerekli değildir. Uygulamada da genellikle tedbir 

kararlarında denetlenecek telefon numarasının gösterilmesi ile yetinilmekte, diğer 

unsurların kararda yer alması zorunlu görülmemektedir.   

Esasen, tedbir kararında denetlenecek telefon numarası ile birlikte ayrıca IMEI 

numarasının belirtilmesi halinde bazı sorunlar ortaya çıkabilecektir. O sorunlardan 

biri şudur:  Tedbir kararında denetlenecek telefon numarası ile birlikte ayrıca cihazın 

IMEI numarası da belirtilmiş ise, denetlenecek telefon numarasına ilişkin SIM kartı-
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nın başka bir cihaza takılıp görüşme yapılması halinde iletişimin denetlenmesi yine 

mümkün olabilecek midir?  Yukarıda da belirttiğimiz üzere, tedbir kararı esas itiba-

riyle belli bir telefon numarasına veya numaralarına yöneliktir. O nedenle, tedbir ka-

rarında yazılı mobil telefonunun dinlenmesine ve/veya kaydedilmesine karar verilen 

kişinin kullanmış olduğu telefonun SIM kartını başka bir telefon cihazına takarak 

konuşması halinde de iletişiminin denetlenmesi mümkündür. Kişinin kullanmış oldu-

ğu telefon cihazının IMEI numarasının farklı olması denetime engel değildir.  

Eğer tedbir kararında telefon numarası ile birlikte IMEI numarası da bir hedef 

tipi olarak belirtilmiş ise iletişiminin denetlenmesine karar verilen kişinin aynı 

telefon cihazına değişik SIM kartları takarak kullanması, diğer bir ifadeyle telefon 

cihazı aynı olmakla birlikte değişik telefon hatları kullanması halinde de iletişimin 

denetlenebileceği görüşündeyiz.  Ancak, bu konudaki tereddütlerin veya kötüye 

kullanmaların önlenmesi bakımından eğer denetlenecek telefon numarası veya 

numaraları belli ise ayrıca tedbir kararında IMEI numarasının yazılmaması daha 

uygun olur. Ayrıca, denetlenecek telefon numarası ve kişilerin tam olarak belir-

lenmesi mümkün olmadığından ve bu nedenle de kötüye kullanmaya açık oldu-

ğundan, IMEI numarasına dayalı olarak iletişimin denetlenmesine çok istisnai 

hallerde başvurulması gerektiğini düşünmekteyiz.   

Tedbirin kesintiye uğramaması ve ileride yeniden iletişimin denetimi kararı alın-

masına ihtiyaç duyulmaması bakımından şüpheli veya sanığın yalnızca kullandığı 

iletişim araçları değil, kullanma ihtimali yüksek olan iletişim araçları bakımından da 

denetim kararı alınması gerektiği söylenebilir. Ayrıca, tedbire başvurabilmek için 

aranan koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğinin hâkim tarafından denetlenecek ol-

masının önemli bir güvence olduğu, özellikle organize şekilde işlenen suçlar ile terör 

suçları bakımından şüpheli veya sanıkların kullanma ihtimali yüksek olan iletişim 

araçlarının denetimine karar verilmesi gerektiği iddia olunabilir.729 Ancak, tedbirin 

kapsamının, şüpheli veya sanığın kullanma ihtimali olan iletişim araçlarını da içine 

alacak şekilde geniş tutulması temel hak ve hürriyetlere aşırı müdahale oluşturacak ve 

tedbirin kötüye kullanılmasına açık kapı bırakılmış olacaktır.  

                                                                          
729 Avustralya’da sanığın kullanacağından şüphe edilen iletişim araçları bakımından da denetim 

kararı verilebilmektedir. (Avustralya Telekomünikasyonun Denetimi ve Erişimi Kanunu 
(Telecommunications (Interception and Access) Act 1979) 9A (2) (b) ve 9A (2) (ba) md)  
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Belirtelim ki Amerika’da, iletişimi denetlenecek kişinin buna engel olacağına 

ve önlem alacağına dair delillerin mevcut olması halinde, kişi ismi ve denetlene-

cek telefon numarası ve internet adresinin yer almadığı “roving taps” da denilen 

denetim kararı verilebilmesi de mümkündür.730 Bu tür denetim belirli iletişim araç 

ve ortamlarından ziyade kişiye yöneliktir. Bu tür kararların verilebilmesi için şüp-

helinin suç işlediğine dair şüphe yanında, denetimi sonuçsuz bırakmak için deği-

şik iletişim araçları kullanacağına dair makul nedenlerin bulunması ve başvuru 

evrakında bu hususların belirtilmesi, kararı verecek hâkimin de bu hususta ikna 

olması lazımdır.731 (18. U.S.C. § 2518. (11)  (b)) Denetim kararı gizli alınıp uygu-

lanmakla beraber (CMK 135/5 md; İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 5 ve 9 

md) yine de denetim kararı alınması ve uygulanması aşamalarında birçok görevli 

bundan bilgi sahibi olmaktadır. O nedenle, özellikle çıkar amaçlı suç örgütlerinin 

işlediği suçlar bakımından bu tür tedbir kararlarının verilebilmesi yararlı olabilir.  

Yetkili hâkimin talep edilenden daha farklı veya talep edilene ilave başka ted-

birlere karar verip veremeyeceği hususu üzerinde de durulmalıdır. Gerçekten, 

C.Savcısı iletişimin dinlenmesi kararı talep ettiği halde yetkili hâkim, iletişimin 

kaydedilmesi kararı verebilir mi? Veya iletişimin dinlenmesi kararı ile birlikte 

ayrıca iletişimin kaydedilmesine de hükmedebilir mi? Öncelikle belirtelim ki, 

hâkim talebi olduğu gibi kabul etmek veya reddetmek durumunda değildir. Örne-

ğin, C.Savcısı, şüpheli veya sanığın telefonunun üç ay süreyle dinlenmesi ve/veya 

kaydedilmesi talebinde bulunduğu halde, hâkim iki ay süreyi yeterli görebilir. 

Ancak, tedbire karar verme yetkisi hâkime ait olmakla beraber, soruşturma aşa-

masında delilleri toplama ve bundan sonuç çıkarma görev ve yetkisi de 

C.Savcısına aittir. O nedenle, C.Savcısı iletişimin dinlenmesini talep ettiğinde, 

hâkim bunun yerine başka bir tedbire, örneğin iletişimin tespitine veya kaydedil-

mesine karar veremez. Eğer, hâkim talep edilen tedbirin somut olayda sonuç al-
                                                                          
730 Belirtelim ki Amerika’da bu tür denetim kararları fazla verilmemektedir. Örneğin, Amerika’da 

2003 yılında yalnızca altı adet isimsiz denetim kararı verilmiştir. Bu kararlardan biri federal dü-
zeyde yürütülen uyuşturucu suçuna, eyalet düzeyinde verilen kararlardan üçü organize şekilde 
işlenen suçlara, biri uyuşturucu suçuna, bir diğeri ise adam öldürme suçuna ilişkindir. (WONG, 
s.22, dipnot. 67) 2006 yılında ise 15 adet isimsiz denetim kararı verilmiştir. SCHWARTZ, Paul 
M., "Reviving Telecommunications Surveillance Law" . University of Chicago Law Review, Vol. 
75, 2008, s. 291.  http://ssrn.com/abstract =1116783 (Erişim tarihi:02.6.2008). 

731    WONG, s. 22; SCHWARTZ, s. 291. Bu konuda ayrıca bkz. YARDIMCI, s. 44 vd.  
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mak için elverişli olmadığı kanaatinde ise bu gerekçeyle talebi reddedebilir; ancak 

talep edilenden daha farklı bir tedbire hükmedemez. Aynı şekilde C.Savcısının 

yalnızca iletişimin dinlenmesini talep etmesi halinde hâkimin dinleme ile birlikte 

iletişimin kaydedilmesi veya sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine karar vermesi, 

özetle, talep edilenden fazla tedbire karar vermesinin de isabetli olmadığını kabul 

etmek gerekir. Belirtelim ki uygulamada denetim şekilleri ve bu tedbirlerin konu-

su ve amaçları hususundaki eksik bilgi nedeniyle, bazen talep edilenden daha 

farklı veya talep edilene ilave olarak başka tedbirlerin uygulanmasına da karar 

verildiği görülmektedir.732  

Mobil telefonun yerinin tespiti tedbiri, diğerlerinden farklı olarak CMK’nın 

135/4. maddesinde düzenlenmiştir. CMK’nın 135/4. maddesinde, “şüpheli veya 

sanığın yakalanabilmesi için,733 mobil telefonun yeri, hâkim veya gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebi-

lir. Bu hususa ilişkin olarak verilen kararda, mobil telefon numarası ve tespit 

işleminin süresi belirtilir. Tespit işlemi en çok üç ay için yapılabilir; bu süre, bir 

defa daha uzatılabilir” denilmektedir. Maddede, mobil telefonun yerinin tespiti-

ne ilişkin kararda mobil telefonun numarası ve tespit işleminin süresinin verile-

ceği şeklindeki ifadeden, bu kararlarda başka bir hususun yer almasının gerekli 

olmadığı düşünülebilir. Ancak, mobil telefonun yerinin tespiti tedbiri şüpheli 

veya sanığın yakalanması amacıyla uygulanacağına göre, bu gibi kararlarda 

şüpheli veya sanığın kimliğinin yer alması gerektiği açıktır. Ayrıca, CMK’nın 

                                                                          
732 Sakarya 1.Ağır Ceza Mahkemesinin kararına konu olan olayda, C.Savcılığınca adam öldür-

mek suçundan yapılan soruşturma kapsamında 1.11.2006 tarih ve 2006/11973 soruşturma 
sayılı yazı ile sulh ceza mahkemesinden şüphelinin iletişiminin dinlenmesi ve kayda alınması 
kararı talep edilmiştir. Sulh ceza mahkemesi ise iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması ya-
nında ayrıca iletişimin tespitine ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine de karar vermiş ve bu 
karar uygulanmıştır. (Bkz. Sakarya 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 15.2.2007 tarih, 2006/441 E, 
2007/57 K sayılı dava dosyası) 

733 Uygulamada şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, diğer denetim yöntemlerine de başvu-
rulduğu görülmektedir. Örneğin, Osmaniye C.Başsavcılığınca adam öldürmek suçundan yapı-
lan soruşturmada (Soruşturma No: 2006/7159) hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli 
(A.Y)’nın yakalanabilmesi için gerek şüphelinin, gerekse de eşi, oğlu ve iki kızının kullandığı 
telefonların dinlenmesi, kayda alınması, izlenmesi ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ka-
rar verilmiştir. (Osmaniye 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 27.1.2006 tarih ve 2006/76 D.İş sayılı 
kararı) Oysa şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi amacıyla başvurulabilecek tedbir, mobil te-
lefonun yerinin tespiti tedbiridir. Telefonun izlenmesi ile mobil telefonun yerinin tespitinin kas-
tedildiği düşünülebilir. Ancak kanunumuzda iletişimin izlenmesi veya telefonun izlenmesi şek-
linde bir tedbirin yer almadığını belirtmek gerekir. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine gere-
ğinden fazla müdahale edilmemesi ve yanlış uygulamaların önüne geçilebilmesi bakımından, 
somut olayda uygulanacak tedbirin doğru tespit edilmesi ve uygulanması lazımdır.  
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135/4. maddesinde, bu tedbire karar verilmesi bakımından herhangi bir koşulun 

öngörülmemesi nedeniyle, herhangi bir koşula bağlı olmadan bu tedbire başvu-

rulabileceği düşünülebilir. Ancak, mobil telefonun yerinin tespiti bir koruma 

tedbiri olduğundan bu koruma tedbirine gelişigüzel başvurulması düşünülemez. 

Şüpheli veya sanığın yakalanması amacını taşıyan bu tedbire başvurulabilmesi 

için suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebepleri ile birlikte bu tedbirin uygu-

lanması suretiyle şüpheli veya sanığın yakalanacağına dair delillere dayalı ma-

kul bir şüphe bulunmalıdır.734  

bb. Tedbir Kararında Değişiklik 

Daha önce verilen bir tedbir kararında değişiklik yapılmasına ilişkin kararlar-

da yalnızca değişiklik yapılan hususların ve buna ilişkin gerekçenin gösterilmesi 

yeterlidir. Bu gibi kararlarda, CMK’nın 135/3 ve İletişimin Denetlenmesi Yönet-

meliğinin 6. maddesinde belirtilen hususların yer alması gerekli değildir. 735 

cc. Yenileme Kararı 

CMK’da yenileme kararlarında hangi hususların yer alması gerektiğine dair 

bir hüküm yoktur. İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 6/3. maddesinde, ileti-

şimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması veya sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 

hususunda uzatmaya ilişkin talep ve kararlarda ilk denetim kararında yer alması 

gereken hususlara ilave olarak, uzatılan kararı veren mahkemenin adı ile karar 

tarihi ve numarasının belirtilmesinin yeterli olduğu belirtilmektedir. Ancak, yeni-

leme kararı verilebilmesi için hâkim, tedbir kararı verilebilmesi için gerekli koşul-

ların halen devam ettiği, tedbirin uygulanmasına devam edilmesinin gerekli ve 

yararlı olduğu kanaatine ulaşmalıdır. O nedenle, yenileme kararına ilişkin talep-

lerde, tedbir kararı verilebilmesi için gerekli koşulların yanında, o zamana kadar 

denetim suretiyle delil ele edilip edilmediği, elde edilmiş ise bu delillerin nelerden 

ibaret olduğu, delil elde edilmemiş ise nedenleri ve tedbirin uygulanmasına devam 

edilmesini gerekli kılan sebeplerin gösterilmesi lazımdır.736 Hâkim de bu koşulla-

                                                                          
734 Mobil telefonun yerinin tespiti tedbiriyle ilgili geniş bilgi için bkz yukarıda 1.Bl., V, F. 
735  Bu konuda geniş bilgi için bkz.2.Bl., III, C,b. 
736  Bu konuda geniş bilgi için bkz. 2.Bl., III, C,c. 
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rın gerçekleştiği hususunda tatmin olmalı ve bu hususları kararında belirtmeli-

dir.737  

dd. C.Savcısı Kararının Onay İçin Sunulduğu Hâkimin Verdiği Karar 

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimine karar verme yetkisi 

kural olarak hâkime aittir. C.Savcısının gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

vermiş olduğu kararın derhal ve en geç 24 saat içinde hâkimin onayına sunulması 

lazımdır. (AY 22/2; CMK 135/1 md)  

Kararın onay için sunulduğu sulh ceza hâkiminin yalnızca hukuka uygunluk de-

netimi yapabileceği, tedbirin amaca uygun olup olmadığı hususunun denetlenemeye-

ceği düşünülebilir. Ancak, tedbire karar verme yetkisi kural olarak hâkime ait oldu-

ğuna, hâkimin de tedbir kararı verebilmesi için tedbirin koşullarının gerçekleştiğini, 

başka surette delil elde edilmesi imkânının bulunmadığını, somut olayda tedbire baş-

vurulmasının gerekli ve yararlı olduğunu tespit etmesi gerektiğine göre, hâkim, 

C.Savcısının vermiş olduğu kararı da bu yönlerden bir değerlendirmeye tabi tutacak-

tır. Diğer bir ifadeyle, verilen kararın hukuka uygunluğu yanında somut olayda tedbi-

re başvurulmasının amaca uygun olup olmadığı hususunda da bir değerlendirme ya-

pacak738 ve ulaştığı sonucu kararında gerekçeleriyle açıklayacaktır.  

C.Savcısının tedbir kararı verebilmesi için gecikmesinde sakınca bulunması 

gerekli olduğundan hâkim, somut olayda gecikmesinde sakınca bulunan bir halin 

olup olmadığını da incelemeli ve buna ilişkin gerekçeleri kararında göstermelidir.  

c. Savcısı Kararı 

CMK’nın 135/1. maddesinde, hem hâkim kararı, hem de C.Savcısı kararı dü-

zenlenmiştir. CMK’nın 135/3. maddesinde de, hiç de isabetli olmayan bir şekilde 

hâkim kararı ve C.Savcısı kararında bulunması gereken hususlar birlikte düzen-

lenmiş; hâkim kararı ve C.Savcısı kararı arasında bir ayırım yapılmaksızın, bu 

maddenin 1. fıkrasına göre verilecek kararda, yüklenen suçun türü, hakkında ted-

bir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya ileti-

şim bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirti-

leceği hükmüne yer verilmiştir. İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde de, ka-
                                                                          
737 Kanada Ceza Kanunu 186.(6) ve (7) maddesi ve Amerika Birleşik Devletleri Federal Kanunu-

nun 18. Bölümünün 2518. (1). maddesinde de aynı yönde hükümler mevcuttur.  
738 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 633; TAŞKIN, s. 111-112. 
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rarda bulunması gereken hususlar bakımından hâkim kararı ve C.Savcısı kararı 

arasında bir ayırım yapılmamıştır. O nedenle, yukarıda hâkim kararı bakımından 

yapılan açıklamaların C.Savcısının kararı için de geçerli olduğunu belirtmekle 

yetiniyoruz. C.Savcısının tedbir kararı verebilmesi için gecikmesinde sakınca bu-

lunan bir halin mevcut olması gerektiğinden, C.Savcısının kararında ilave olarak 

gecikmesinde sakınca bulunan halin de izah edilmesi lazımdır.  

4. Karar Olmadan Denetim Yapılıp Yapılamayacağı Sorunu  

a. Genel Olarak  

Kişilerin temel haklarından özel hayatın gizliliğini ciddi bir şekilde ihlal eden te-

lekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimine karar verilebilmesi için kural 

olarak hâkim kararı lazımdır. Gecikmesinde sakınca olan hallerde ise C.Savcısı da 

tedbir kararı verebilir. Mevzuatımızda hâkim kararı bulunmadan telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetlenebileceğine dair bir hüküm mevcut değildir. Oysa 

karşılaştırmalı hukukta, kişilerin hayatı ve sağlığı bakımından ciddi tehlike olan hal-

lerde veya ulusal güvenliğe yönelik tehditlerde hâkim kararı olmadan da tedbire baş-

vurma imkânın kabul edildiği görülmektedir.739 (18.U.S.C. § 2518. (7)) Üzerinde en 

çok tartışılan konu, iletişimde bulunanların rızası üzerine hâkim kararı olmadan tedbi-

re başvurulup başvurulamayacağı hususudur. İletişimin taraflarından birinin suçun 

mağduru olması veya suçüstü hali ile gecikmesinde sakınca olan hallerde denetim 

yapılabilmesi için hâkim kararı alınmasının gerekli olup olmadığının açıklığa kavuş-

turulması lazımdır. Üzerinde durulması gereken bir konu da, kişilerin mahremiyet 

beklentisinin bulunmadığı hallerde hâkim kararı olmadan denetim yapılmasının 

mümkün olup olmadığıdır. Aşağıda, mevzuatımızdaki düzenlemelere göre hâkim 

kararı olmadan telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetiminin mümkün 

olup olmadığını irdelemeye çalışacağız. Bu konuda karşılaştırmalı hukuktaki düzen-

lemelerden de yararlanmaya gayret edeceğiz.  

                                                                          
739 Amerika’da ilgili servis sağlayıcılarının da hâkim kararı bulunmadan haklarını, mali çıkarlarını 

korumak bakımından  (örneğin sistemin korunması ve hırsızlıkların önlenmesi amacıyla) ileti-
şimi dinleyebilecekleri veya kaydedebilecekleri kabul edilmektedir. (18. U.S.C . § 2511 (2) (a) 
(i) ve (ii)) 
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b. İlgililerin Rızasının Bulunması 

aa. Genel Olarak  

 Kişilerin telekomünikasyon yoluyla yapmış oldukları iletişimin denetimine 

rıza göstermek suretiyle, çeşitli uluslar arası belgeler, Anayasa ve yasalar tarafın-

dan koruma altına alınan iletişimin ve özel hayatın gizliliği hakkından vazgeçme-

lerinin mümkün olup olmadığı, ayrıca rızaya dayalı olarak yapılan dinleme ve 

kaydetme sonucu elde edilen delillerin soruşturma ve kovuşturmada delil olarak 

değerlendirilip değerlendirilemeyeceği yalnız ülkemizde değil, karşılaştırmalı 

hukukta da tartışılan önemli bir konudur. Kendisine yönelik bir saldırı ve tehdit 

halinde mağdurun taraf olduğu iletişimi kaydetmesi veya onun rızası üzerine kol-

luk kuvvetleri tarafından iletişimin dinlenmesi ve/veya kaydedilmesi halinde elde 

edilen delillerin hukuksal değerinin ne olduğunun açıklığa kavuşturulması da aynı 

ölçüde önemlidir.  

İletişimin taraflarından birinin rızası üzerine diğeri veya diğerlerinin rızasına 

gerek bulunmaksızın iletişimin dinlenmesi ve kaydedilmesinin mümkün olması 

gerektiğini savunanların gerekçeleri şu şekildedir: 

1) Özellikle iş ilişkilerinde, tarafların çıkarlarını korumak için yapılan iletişi-

mi kaydetmelerinin önüne geçmek mümkün olmadığı gibi, doğru da değildir. Gü-

nümüzdeki teknolojik imkânlar karşısında, iletişimin kaydedilmesinin yasaklan-

ması ile sonuç alınması olanağı yoktur.740  

2) Başka birisiyle konuşan kişi, karşı tarafın bu konuşmayı başkalarına açıklayaca-

ğı riskini göze almalıdır.741 Kaldı ki, iletişimin taraflarından birinin yapılan konuşmaları 

yazı ile not almasına engel bir durum yoktur. Konuşmaların yazıya aktarılmasında bazı 

yanlışlıkların, genişletmelerin olabileceği düşünüldüğünde, konuşmayı olduğu gibi 

yansıtan kayıt cihazlarının kullanılması daha tercih edilebilir bir durumdur.742  

                                                                          
740 The Law Reform Commission of Hong Kong, no. 4.71. 
741 Amerika’da, sırrın açıklandığı kişinin bu sırrı açıklamayacağına ilişkin yanlış inancın özel haya-

tın gizliliğini koruma altına alan Anayasanın ek-4. maddesi kapsamında bulunmadığı kabul 
edilmektedir.  Bkz. YARDIMCI, s. 50.   

742 Buna karşılık, iletişimin kayıt edilmesinin not almaya oranla özel hayatın gizliliğini daha çok 
ihlal ettiği de ileri sürülmüştür. (The Law Reform Commission of Hong Kong, no.4.82) Ger-
çekten alınan not, not alanın iletişime ilişkin tespitlerini yansıtır ve iletişimi olduğu gibi yansıtma 
durumu da yoktur. İletişimin kaydedilmesinde ise kaydedilen; karşı tarafın sesi ve yazışması-
dır. Burada karşı tarafa ait bir şey vardır ve bu, deyim yerinde ise çalınmakta veya güveni kö-
tüye kullanılmak suretiyle alınmaktadır. O nedenle, iletişimin kaydedilmesinin, iletişimin içeriği-
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3) İletişimin kayıt edilmesinin sosyal açıdan zararlı olduğuna ve kişilerin ileti-

şimin kayıt edileceği ve ileride zor bir durumla karşılaşacakları korkusuyla ko-

nuşmama sonucunu doğurduğuna dair bir delil yoktur.  

4) Günümüzdeki son derece gelişmiş dinleme ve kaydetme cihazları kişilerin 

telekomünikasyon yoluyla yaptığı iletişimin başkaları tarafından dinlenmediği 

veya kayıt edilmediğine dair beklentisini ortadan kaldırmaktadır. Artık konuşma-

ların yalnızca iletişimin taraflarınca veya izin verilen kişilerce dinlenebileceğine 

dair bir beklenti günümüz için geçerli değildir. Sabit telefonlarda konuşmaların 

kaydedilebilmesi, mobil telefonların yapılan konuşmaları kaydetme ve depolama 

yeteneğinin bulunması, konuşmaların paralel telefondan başka kişi veya kişiler 

tarafından dinlenmesi ve kaydedilmesi imkânı mevcut olduğundan, kişilerin mah-

remiyet beklentisi, makul bir beklenti değildir.743   

Esasında sorunun kişiler arasındaki güven sorunu olduğu belirtilmiş ve denil-

miştir ki; (A)’nın iletişimde bulunduğu (B)’ye bazı açıklamalarda bulunması, 

onun bu konuşmaları başkalarına açıklamayacağına dair güven duyduğunu göste-

rir; eğer güven duymuyorsa her şeyi açıklamamalıdır.744  

Taraflardan birinin rızası üzerine, yasal koşullar yerine getirilmeden iletişimin 

dinlenmesi ve kaydedilmesinin mümkün olmaması gerektiğini savunanlara göre, 

yasal koşullar yerine getirilmeden ve hâkim kararı olmadan kişiler arasındaki ile-

tişimin üçüncü kişiler tarafından dinlenmesi veya iletişimin taraflarınca kaydedil-

mesine imkân tanınması halinde kişiler arasındaki konuşmalar, içtenlik ve sami-

miyetini ve özel olma niteliğini kaybedecektir.745 Ayrıca, taraflardan birinin ileti-

şimi kaydedebilme imkânına sahip olduğu düşüncesi, kişileri özgürce konuşmak-

tan alıkoyabilir ve sessiz kalmaya yöneltebilir.746 Başka bir tehlike de diğerinin 

rızası olmadan iletişimi kaydeden kişinin bu kayıtları ileride diğer taraf veya taraf-

ların zararına, kendi çıkarına kullanma ihtimalidir. 

                                                                                                                                                                                                          
nin not edilmesine oranla özel hayatın gizliliğini çok daha fazla ihlal ettiğini kabul etmek gere-
kir.  

743 The Law Reform Commission of Hong Kong, no.4.71. 
744 The Law Reform Commission of Hong Kong, no.4.78. 
745 The Law Reform Commission of Hong Kong, no.4.71. 
746 The Law Reform Commission of Hong Kong, no 4.77. 
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Kişilerin, yapmış oldukları iletişimin denetimine rıza gösterebilecekleri ve özel 

hayatın gizliliği hakkından vazgeçebileceklerinin kabulü halinde, denetim için ayrıca 

hâkim kararının gerekli olup olmayacağı sorusunun da cevaplanması gerekecektir. 

Rızaya dayalı olarak iletişimin denetimi, bazı ülkelerde, yasal düzenlemelere konu 

olmuş ve sorun yasal düzenlemelerle çözümlenmeye çalışılmıştır. İngiltere’de 

RIPA’nın 1. maddesinde, rızaya dayalı olarak yapılan denetimin ceza sorumluluğunu 

gerektirmediği belirtilmiştir. (RIPA 1/5 md) RIPA’nın 3. maddesinde, iletişimin taraf-

larının rızasının bulunması halinde, herhangi bir kişi tarafından, karar olmadan ileti-

şimin dinlenmesi ve kaydedilmesinin hukuka uygun olduğu belirtilmektedir. Kana-

da’da rıza üzerine iletişimin denetimi mümkün olup, denetim için taraflardan birinin 

rıza göstermesi yeterlidir. (Kanada Ceza Kanunu 183.1 md) Kanada’da, kişilerin can 

güvenliğine yönelik bir tehdit halinde, rıza üzerine yapılan denetim ile diğer suçların 

işlenmesi halinde rıza üzerine yapılan denetim farklı şekillerde düzenlenmiştir. Kana-

da Ceza Kanununun 184.1.1. maddesine göre, kolluk görevlilerinin; can güvenliğinin 

tehlikede olduğuna dair makul nedenler bulunan kişinin rızası üzerine, mahkeme ka-

rarı olmadan bu kişiye yönelik tehlikeyi önlemek amacıyla telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimi denetlemeleri mümkündür. Ancak, bu suretle elde edilen deliller 

kişiye yönelik bedensel bir zararın meydana gelmesi, buna teşebbüs edilmesi hali 

dışında delil olarak değerlendirilemez. (Kanada Ceza Kanunu 184.1.(2) md) Böylece, 

rıza üzerine yapılan denetim hukuka uygun kabul edilmesine rağmen, kolluk görevli-

lerinin rıza üzerine yapmış olduğu denetim sonucu elde edilen delillerin değerlendi-

rilmesine bir sınırlama getirilmiştir. Bunun dışındaki hallerde, yani can güvenliğine 

yönelik tehdidin önlenmesi dışında, iletişimde bulunanların birinin rızası üzerine tele-

komünikasyon yoluyla yapılan iletişimi denetlemesi için ayrıca hâkim kararı alınması 

lazımdır. Hâkim kararı alınması için yapılacak başvuruda, bir suçun işlendiğine veya 

işleneceğine dair makul nedenlerin neler olduğu, suçun adı ve denetime rıza gösteren 

kişinin isminin yer alması lazımdır. Hâkim de karar verirken diğer koşulların varlığı 

yanında, taraflardan birinin rızasının bulunduğu konusunda tatmin olmalıdır. (Kanada 

Ceza Kanunu 184.2 md) 

Avustralya’da; kişilerin hayatı sağlığı veya malvarlığına yönelik ciddi tehditlerin 

varlığı halinde, rıza üzerine denetim yapılması kabul edilmiştir. Kolluk görevlisinin 

iletişimin tarafı olması, iletişimin yöneltildiği kişinin rızasının olması veya iletişimde 
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bulunan diğer tarafın başkalarının hayatına, vücut bütünlüğüne veya malına zarar 

verdiğine veya vereceğine veya kendi hayatına son vereceğine veyahut sağlığını teh-

likeye atacağına dair makul şüphe nedenlerinin bulunması; ayrıca durumun aciliyeti 

nedeniyle hâkim kararı alınmasının da makul ve mümkün olmaması halinde kolluk 

görevlilerinin hâkim kararı olmadan iletişimi denetlemeleri mümkündür.747  

Avusturya’da iletişim aracı sahibinin rıza göstermesinin tedbiri hukuka uygun ha-

le getirdiği kabul edilmektedir.748 İsviçre’de de rıza üzerine hâkim kararı olmadan 

denetim yapılıp yapılamayacağı tartışmalı olmakla beraber, rıza üzerine denetime 

başlanmakta, ancak daha sonra yetkili makam tarafından rıza üzerine yapılan denetim 

bakımından kanundaki koşulların var olup olmadığı belirlenmektedir.749  

Amerika’da, iletişimin taraflarından birinin, diğerlerinin rızasını almaksızın tele-

komünikasyon yoluyla yapılan iletişimi kaydetmesi mümkün olduğu gibi, herhangi 

bir kişinin, hukuka aykırı amaç taşımamak ve iletişimin taraflarından birinin önceden 

rızasını almak koşuluyla kişiler arasındaki iletişimi dinlemesi ve/veya kaydetmesi 

mümkündür. (18. U.S.C. § 2511) Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi; telefonla 

konuşan her kişinin diğer tarafın telefonunun paralel bağlı olabileceğini ve o tarafın 

konuşmayı bir başkasına dinletebileceğini göz önünde bulundurmak zorunda olduğu 

gerekçesiyle, telefon konuşmasının taraflarından birinin rızası ve fakat diğerlerinin 

bilgisi dışında dinlenmesini hukuka aykırı bulmamıştır.750 Amerika’da başkasına gü-

venerek gizli bilgilerini açıklayan kişinin bu söylediklerinin gizli kalmasına yönelik 

beklentisinin makul olmadığı kabul edilmektedir. İletişimin yüzyüze veya telekomü-

nikasyon araçlarıyla yapılması veya iletişimin diğer tarafının bir kolluk görevlisi ol-

ması önemli değildir.751 

                                                                          
747 WONG, s. 42.  
748 ERDEM/ÖZBEK, s. 274. 
749 SÖZÜER, Özel Haberleşmenin, s. 106. 
750 ÖZBUDUN, Özel Haberleşmenin Gizliliği, s. 277-278; Rathbun v.Unıted States, 355 U.S 107 

(1957). Kararın tam metni için bkz. http://supreme.justia.com/us/355/107/case.html (Erişim ta-
rihi:9.7.2007). 

751 SCHOTT, Richard, Warrantless İnterception of Communications, When, Where, and Why İt 
Can Be Done, FBI Law Enforcement Bulletin, January 2003, s.25 vd. http://www.fbi.gov/ 
publications/leb/2003/jan03leb.pdf (Erişim tarihi:06.06.2008). 
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Bu konuda yasal düzenlemenin bulunmadığı Almanya’da, kanunda aranan 

koşullara uyulmaksın rıza üzerine denetim yapılıp yapılamayacağı; daha çok bire-

yin temel haklarından vazgeçip vazgeçemeyeceği ve ne ölçüde vazgeçebileceği 

sorununa bağlı olarak ele alınmaktadır. Öğretideki baskın görüş; iletişimin tarafla-

rından her biri diğerinin onayı olmaksızın iletişimin içeriğini başkasına aktarabil-

diğine göre, iletişime katılanlardan birinin rızasının varlığının yeterli olduğu şek-

lindedir. Bu görüşteki yazarlardan Kühne’ye göre, bu kişi özel bir kişi olabileceği 

gibi polis memuru da olabilir.752 Buna karşılık bazı yazarlar, hiç kimsenin başkası-

nın temel hak ve özgürlükleri üzerinde tasarrufta bulunamayacağını ileri sürerek 

tek yanlı rızanın yeterli olmadığını savunmaktadırlar.753  

Almanya Federal Temyiz Mahkemesi, hat sahibinin rızasının hukuka uy-

gunluk nedeni teşkil ettiği ve iletişimin dinlenmesi için ayrıca hâkim kararı 

alınmasına gerek bulunmadığına karar vermiştir. Ancak, iletişimin kayıt edil-

mesi Alman Ceza Kanununun 201. maddesinde suç olarak düzenlendiği için, 

Yüksek Mahkeme rıza üzerine de olsa iletişimin kayıt edilmeyeceğine hük-

metmiştir.754  

5271 sayılı CMK’da gerek üçüncü kişilerin, gerekse de iletişimin tarafların-

dan birinin telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi dinlemesi, kaydetmesi 

veya başka suretlerle tespit edilmesine rıza göstermeleri halinde yapılan kayıtların 

hukuksal değerinin ne olacağına ilişkin bir hüküm yer almamaktadır. Yine, 

CMK’da iletişimin taraflarından birinin talebi veya rızası üzerine kolluk kuvvetle-

ri tarafından iletişimin dinlenmesi veya kaydedilmesine ilişkin bir düzenleme ya-

pılmamıştır. CMK’nın 135. maddesine karşılık gelen CMK Tasarısının 107. mad-

desinin gerekçesinde “telefonla sürekli rahatsız edildikleri için, polise başvurarak 

telefonlarının dinlenmesini istemiş bulunan kişiler bakımından, elbette ki bu usul 

uygulanmayacaktır” denilerek,755 rıza üzerine kolluk kuvvetleri tarafından iletişi-

min dinlenmesi, kaydedilmesi veya başka suretle tespit edilmesi bakımından ka-

nunda yer alan iletişimin denetimine ilişkin koşulların gerçekleşmesinin ve hâkim 

                                                                          
752 MEYER-GOβNER, s. 329. 
753 ERDEM/ÖZBEK, s. 275. 
754 BGHSt 39, 355. YENİSEY/ALTUNÇ, s. 1316.  
755 NOYAN, s. 300. 



 

 338

kararı alınması mecburiyetinin bulunmadığı belirtilmiştir. Ancak, telekomünikas-

yon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine ilişkin hükümler Adalet Komisyo-

nunda yeniden düzenlenmiş, kanunda bu yönde bir hükme yer verilmediği gibi, bu 

şekilde bir gerekçeye de yer verilmemiştir.  

Bu sorunun çözümü için, rızanın hukuksal niteliğinin ve bireylerin temel hak-

larından olan özel hayatın gizliliği ve onun bir parçası olan iletişimin gizliliği 

hakkı üzerinde ne ölçüde tasarrufta bulunabileceklerinin belirlenmesi lazımdır. 

Ayrıca, birden fazla kişinin katıldığı iletişimde taraflardan birinin rızasının yeterli 

olup olmadığı da tespit edilmelidir.  

bb. Rızanın Hukuksal Niteliği ve Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 
Bakımından Önemi 

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim, kişilerin özel hayatının gizlili-

ği kapsamında yer almakta, bu gizliliğin ihlali Anayasada koruma altına alınan 

iletişim özgürlüğü ve gizliliği ile özel hayatın gizliliği hakkının ihlali olarak 

kabul edilmektedir. TCK’da iletişimin gizliliğinin ihlal edilmesi suç olarak 

düzenlenmek suretiyle iletişimin gizliliği koruma altına alınmıştır. Medeni 

Hukuk açısından özel hayatın gizliliği, kişilik hakkı kapsamında değerlendi-

rilmektedir. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin gizliliğinin ihlali, 

kısaca; kişinin kişisel varlıkları üzerindeki hakkı olarak tanımlanabilecek kişi-

lik hakkına saldırı niteliğinde kabul edilerek756 MK ve BK hükümleri ile ko-

runmaktadır.757  

Kişilik hakkı kapsamında kabul edilen iletişimin ve özel hayatın gizliliği hak-

kı, başkasına devredilemez, vazgeçilemez ve herkese karşı ileri sürülebilen mutlak 

bir haktır. Kişilik hakkı kapsamında kabul edilen bu haktan vazgeçilmesi hukuk-

sal bir değer ifade etmemekle beraber, hukuka ve ahlaka aykırı olmamak koşuluy-

la bireylerin rızasıyla bu hakkın kısıtlanmasının mümkün olduğu kabul edilmek-

tedir.758 Diğer bir ifadeyle, MK’ya göre bireylerin temel hak ve özgürlüklerinden 

                                                                          
756 ZEVKLİLER/HAVUTÇU, s. 124-125. 
757 Bkz. 4721 sayılı MK.’nın 22 ve devamı maddeleri ile BK 49 md. 
758 KILIÇOĞLU, Ahmet, s.181. 
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vazgeçilmesi yasak olduğu halde, hukuka ve ahlaka aykırı olmamak koşuluyla 

sınırlanması mümkündür.759 

İlgilinin rızası, TCK’da bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmiş; ki-

şinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, 

açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmeyeceği 

belirtilmiştir. (TCK 26 md) 

Yukarıda da belirtildiği üzere, bireylerin, kişilik hakkı kapsamında bulunan 

iletişimin ve özel hayatın gizliliği üzerinde mutlak bir tasarruf yetkisi bulunma-

maktadır. Bu itibarla, özel hayatın gizliliğine sürekli olarak saldırılmasına izin 

verilmesi, buna rıza gösterilmesi mümkün değildir. Ancak, hukuka ve ahlaka ay-

kırı olmamak koşuluyla bireylerin rızasıyla bu hakların kısıtlanması mümkün-

dür.760 O nedenle, iletişimin taraflarının yapmış oldukları iletişimin üçüncü kişiler 

tarafından dinlenmesi veya kaydedilmesine gösterecekleri rızanın hukuka uygun-

luk nedeni olduğunu kabul etmek gerekir. Rıza, açık olabileceği gibi örtülü de 

olabilir.  

Kuşkusuz ki, kişi ancak kendi hakkı üzerinde tasarrufta bulunabilir, rızanın ge-

çerli olabilmesi ve hukuka uygunluk nedeni teşkil edebilmesi için rıza gösteren kişi-

nin o hakkın sahibi olması gerekir. Acaba birden fazla kişi arasında gerçekleşen ileti-

şimin gizliliği üzerindeki tasarruf hakkı kime aittir? İletişimin taraflarından biri bu 

hakka sahip midir? Taraflardan birinin rızası üzerine iletişimin dinlenmesi veya kay-

dedilmesi suretiyle elde edilen deliller hukuka uygun delil olarak kabul edilebilir mi?  

 Bir görüşe göre, iletişime katılan kişilerin bunun içeriğinin korunmasına yöne-

lik bir talep hakkı yoktur; o nedenle iletişimin taraflarından birinin tek taraflı rızası 

üzerine hâkim kararı olmadan iletişimin dinlenmesi ve/veya kaydedilmesi müm-

                                                                          
759 KILIÇOĞLU, Ahmet, s. 182. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına konu bir olayda, baş-

vurucu, tıbbi bilgilerinin sigorta kanunu uyarınca yapılan talep üzerine klinik tarafından kamu 
otoritelerine verilmesinin özel hayatın gizliliği hakkını ihlal ettiğini iddia etmiştir. Davalı İsveç 
hükümeti, başvurucunun tıbbi bilgilerini kliniğe vermekle gizlilik hakkında feregat ettiğini sa-
vunmuştur. Yüksek Mahkeme, kişinin özel hayatın gizliliği hakkından vazgeçemeyeceği şek-
linde bir değerlendirmede bulunmamış, somut olayda başvurucunun tıbbi verileri üzerindeki 
gizlilik hakkından vazgeçtiği sonucuna ulaşmamakla beraber, bu yöndeki savunmayı incele-
meye değer bulmuştur. M.S/İsveç, pg.31-32. DUTERTRE, s.282-283. 27 Ağustos 1997, Baş-
vuru No: 20837/92. Kararın tam metni için bkz.  
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=20837
/92&sessionid=1791464&skin=hudoc-en (Erişim tarihi: 15.4.2007). 

760 KILIÇOĞLU, Ahmet,s. 181. 
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kündür.761 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, denetime karar verme yetkisi hâkime ait ol-

makla beraber, rızanın hukuka uygunluk nedeni olduğunu, o nedenle hak sahibinin 

rızası üzerine hâkim kararına gerek olmadan iletişimin dinlenmesi, kaydedilmesi ve 

tespit edilmesinin mümkün olduğunu savunmaktadırlar.762 Karşı görüşü savunanlara 

göre ise iletişim tek taraflı olmayıp, iletişime katılan tüm tarafların iletişimin gizli 

kalmasını isteme hakkı vardır; taraflardan birinin diğerlerinin temel hak ve özgür-

lükleri üzerinde tasarrufta bulunma hakkı olmadığından, iletişimin taraflarından 

birinin rızası üzerine iletişimin dinlenmesi veya kaydedilmesi mümkün değildir.763 

Bu görüş sahiplerine göre, tek yanlı rıza üzerine iletişimin dinlenmesi ve kaydedil-

mesinin kabulü; iletişimin denetimi için hâkim kararının arandığı kanun hükümleri-

nin bertaraf edilmesi sonucunu doğuracaktır. O nedenle, rıza bulunsa dahi iletişimin 

denetimi için kanunda aranan koşulların gerçekleşmesi aranmalıdır.764  

Rıza konusundaki bu açıklamalardan sonra, “rıza”nın telekomünikasyon yo-

luyla yapılan iletişim bakımından doğuracağı hukuksal sonuçları, TCK’nın 132 ve 

devamı maddelerindeki hükümler ile CMK hükümlerini nazara alarak çeşitli ihti-

mallere göre değerlendirmeye çalışacağız.765  

                                                                          
761 Bkz.ERDEM/ÖZBEK, s. 275. Bu arada belirtelim ki, CMK’nın 135. maddesinde düzenlenen 

koruma tedbiri niteliğindeki telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi ile kişilerin ge-
rek rıza üzerine, gerekse de rıza olmadan tarafı olduğu veya olmadığı telekomünikasyon yo-
luyla yapılan iletişimi dinlemeleri ve/veya kaydetmeleri arasında fark vardır. Gerçekten, kişile-
rin yapılan iletişimi dinlemeleri veya kaydetmeleri için CMK’nın 135. maddesindeki koşulların 
gerçekleşmesi ve hâkim kararı alınması gerekli değildir. O nedenle, dinleme veya kaydetmenin 
mutlaka CMK’nın 135/6 maddesinde yazılı katalog suçlara ilişkin olması ve bu suçlarla ilgili de-
lil elde etme amacını taşıması da şart değildir.  
Ayrıca, koruma tedbiri niteliğindeki denetim, hâkim kararında yazılı iletişim aracına ilişkin bilgi-
lerin TİB’de sisteme tanıtılıp, sözkonusu hattın ilgili kolluk birimine yönlendirilmesi üzerine ilgili 
kolluk biriminde yapıldığı halde; özel kişilerce dinleme, konuşmaların bulunulan ortama akta-
rılması, kulağın telefon ahizesine yaklaştırılarak veya paralel telefonda söylenen sözlerin din-
lenmesi suretiyle yapılmaktadır. Kaydetme ise, iletişim aracına monte edilen teyp veya benzeri 
bir alete iletişimin içeriğinin kaydedilmesi suretiyle gerçekleşebilir. Bu çalışmamızda kullanılan 
“telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi”nden, CMK’nın 135 ve devamı maddele-
rindeki hükümlere göre yapılan denetim anlaşılmalıdır. Özel kişiler, iletişimi ancak dinleyebilir 
ve/veya kaydedebilir.  

762 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 705. 
763 ERDEM/ÖZBEK, s. 275; ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 429; TEZCAN, Dur-

muş/ERDEM, M.Ruhan/ÖNOK, R. Murat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre Teorik ve 
Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara 2006, s. 368, dipnot.25.  

764 ERDEM/ÖZBEK, s. 275; ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 429.Bu konuda ayrıca bkz. 
ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 113-114. 

765 Herhangi bir araç kullanılmaksızın kişiler arasındaki iletişimin dinlenmesi veya kaydedilmesi 
konumuzun dışında olduğundan, aleni olmayan konuşmaların dinlenmesi veya bir aletle kay-
dedilmesi suretiyle elde edilen delillerin yargılamada delil olarak kullanılıp kullanılmayacağı 
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cc. Rızaya Dayalı İletişimin Dinlenmesi ve Kaydedilmesinin CMK’nın 135/7 Maddesindeki İletişimin 
Dinlenmesi ve Kaydedilmesi Yasağı Karşısındaki Durumu  

CMK’nın 135/7 maddesine göre, bu maddede belirlenen esas ve usuller dışın-

da hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve 

kayda alamaz. Rıza üzerine yapılan dinleme veya kayıtların hukuksal değerinin ne 

olduğu sorununa bir açıklık getirilebilmek için bu hükümden ne anlaşılması ge-

rektiğinin açıklanması lazımdır. Bunun için de, bu hükmün muhatabının kim ol-

duğu, amacının ne olduğu, ayrıca gerek ceza hukuku, gerekse de ceza yargılaması 

hukuku bakımından müeyyidesinin ne olduğu sorularının cevaplanması gereklidir.  

Öncelikle belirtelim ki maddenin gerekçesi ve hazırlık çalışmalarından bu sorula-

rın cevaplarını bulmak mümkün değildir. Maddenin ifade biçimine göre, hükmün 

muhatabı herkestir. Çünkü maddede, hem kamu görevlileri hem de özel kişileri kap-

samına alacak şekilde “hiç kimse” ibaresi kullanılmıştır.766 Buna göre, kamu görevli-

lerinin-kolluk görevlileri dahil- usulüne uygun verilmiş bir karara dayalı olmadan 

başkalarının iletişimini dinlemeleri veya kaydetmeleri mümkün olmayacaktır. 

CMK’nın 135/7. maddesindeki hükmün diğer muhatabı da özel kişilerdir. Kanunu-

muza göre özel kişilerin hâkim kararına dayalı olarak başkalarının iletişimini dinle-

meleri ve/veya kaydetmeleri sözkonusu değildir. Rıza, bir hukuka uygunluk nedeni 

olduğundan, iletişime katılanların hepsinin rızasının alınması şartıyla iletişimin din-

lenmesi veya kaydedilmesi suç teşkil etmez. 5271 sayılı TCK’nın 132. maddesinde,  

taraflardan birinin katıldığı iletişimi diğerinin rızası olmaksızın alenen ifşa etmesi suç 

olarak düzenlendiği halde, kaydetmesi yaptırım altına alınmamıştır.767 CMK’nın 

135/7. maddesi ile suç teşkil etmeyen bu gibi hallerin yasaklandığı düşünülemez; 

135/7. madde ile bunun dışındaki hallerde yapılan dinleme ve kayıtların kastedildiğini 

                                                                                                                                                                                                          
hususu incelenmeyecektir. O nedenle, kişiler arasında herhangi bir alet kullanılmadan yapılan 
konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (TCK 133 md) bakımından rızanın önemi ve do-
ğuracağı hukuksal sonuçlara değinilmeyecektir. Gerçekten, 132. maddesinde kişiler arasındaki 
“haberleşme”den söz edildiği halde 133. maddesinde “konuşma”dan söz edilmektedir. Böylece 
“haberleşme” ile “konuşma”nın aynı şey olmadığı anlaşılmaktadır. TCK’nın 132. maddesinin 
gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, “haberleşme”den araya bir vasıta konularak, örneğin 
mektup, telefon, telgraf, elektronik posta yoluyla yapılan iletişim anlaşılmalıdır. Elbette ki bizi 
ilgilendiren, telekomünikasyon araçlarıyla yapılan iletişimdir. “Konuşma” ise, kişilerin herhangi 
bir araç kullanmaksızın yapmış olduğu iletişim anlamında kullanılmıştır. Bkz TCK’nın 132. 
madde gerekçesi. 

766 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 637. 
767 ŞEN, Ersan, “5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Özel Hayata Karşı Suçlar”, İstanbul Barosu 

Dergisi, S.3, 2005, s. 713.  
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kabul etmek gerekir. Aksi halde, bu fiiller TCK’da yaptırım altına alınmadığından 

CMK’nın 135/7 maddesine bir anlam vermek mümkün olamaz.768  

CMK’nın 135/7. maddesinin ifade biçiminin sorunlu olduğunu belirtmek ge-

rekir. Gerçekten, özel kişiler de hükmün muhatabı olduğuna ve 135/7. maddesin-

de de “bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının 

telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz” denildiğine 

göre, maddede belirtilen esas ve usullere uyulduğunda özel kişilerin başkalarının 

iletişimini dinleyebilecekleri veya kaydedebilecekleri gibi bir sonuç ortaya çık-

maktadır ki bu mümkün değildir. Gerçekten, özel kişilerin başkalarının iletişimini 

dinlemek veya kaydetmek için hâkimden karar istemeleri mümkün olmadığı gibi, 

hâkim de bu yönde bir karar veremez. O nedenle, CMK’nın 135/7. maddesinin 

özenli bir şekilde kaleme alındığını söylemek mümkün değildir. Kanımızca, 

CMK’nın 135/7. maddesi hükmünden; CMK’nın 135. maddesine uygun verilmiş 

bir tedbir kararına dayanmaksızın; tedbir kararına dayalı olarak da yetki verilen 

kolluk görevlileri dışındaki kişilerin başkalarının iletişimini dinleyemeyeceği 

ve/veya kaydedemeyeceği anlaşılmalıdır. Bu şekilde anlaşılan hükme uyulmama-

sının ceza yargılaması bakımından yaptırımı, elde edilen delillerin hukuka aykırı 

olarak kabul edilmesi ve soruşturma ve kovuşturmada delil olarak değerlendiril-

memesidir.  

İletişimin tarafı olmayan kişilerin- ki bunlar kolluk görevlisi de olabilir- iletişimin 

tüm taraflarının rızasına dayalı olarak iletişimi dinlemeleri veya kaydetmelerinin hu-

kuka aykırı olduğu ileri sürülemez. İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 10/3 

maddesinde yer alan; “başkanlıkça yürütülmeyen iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda 

alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi işlemleri sonucu kanuna aykırı ola-

rak elde edilmiş bulgular, hukuken değerlendirilemez ve delil olarak da kabul edile-

mez” şeklindeki hükümden, rızaya dayalı olarak iletişimin dinlenmesi veya kayde-

dilmesi suretiyle elde edilen delillerin hukuka aykırı olduğu düşünülebilir. Gerçekten, 

rıza üzerine iletişimin dinlenmesinde veya kaydedilmesinde hâkim kararı alınması ve 

                                                                          
768 CMK’nın 135/7. maddesindeki hükümle ilgili görüşlerimiz bu merkezde olmakla birlikte, tered-

dütlere neden olan bu hükmün kaldırılmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz. Aynı görüş için 
bkz. ÜNVER/HAKERİ, s. 185.  
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bu işlemlerin TİB tarafından yürütülmesi sözkonusu değildir. Ancak, yönetmelik 

hükümleri ile delil yasağı yaratılması mümkün bulunmadığı gibi, maddede “başkan-

lıkça yürütülmeyen iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin 

değerlendirilmesi işlemleri sonucu kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular”ın 

hukuken delil olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmektedir. Rıza, bir hukuka uy-

gunluk nedeni olduğundan, rıza üzerine iletişimin dinlenmesi veya kaydedilmesi hu-

kuka aykırı değildir ve TCK’da da yaptırım altına alınmamıştır. İletişimin tarafların-

dan birinin, diğeri veya diğerlerinin rızası bulunmadan katılmış olduğu iletişimi kay-

detmesinin hukuka aykırı olup olmadığı hususu ise tartışmalı olup, değişik ihtimallere 

göre farklı sonuçlara ulaşmak mümkündür.  

CMK’nın 135/7. maddesindeki yasağın ceza hukuku açısından yaptırımı ise, 

TCK’nın 132 ve devamı maddelerinde gösterilmiştir. Ancak, yukarıda da belirtil-

diği üzere iletişime katılan tüm tarafların rızasına dayalı olarak iletişimin dinlen-

mesi ve/veya kaydedilmesinin suç teşkil etmediğini hatırlamak ve 135/7. madde-

sindeki yasağın bu fiilleri kapsamadığını kabul etmek gerekir.  

dd. Rıza Üzerine Özel Kişilerce İletişimin Kaydedilmesi, Dinlenmesi veya Başka Şekillerde Tespit 
Edilmesi  

aaa. İletişimde Bulunan Kişilerden Biri Tarafından Rızaya Dayalı Olarak İletişimin Kaydedilmesi  

Yukarıda rızanın hukuka uygunluk nedeni olduğunu ve rıza üzerine iletişimin 

dinlenmesi, kaydedilmesinin hukuka aykırı olmadığını belirttik. Buna göre, iletişimin 

taraflarından birinin, diğeri veya diğerlerinin rızası dahilinde katıldığı iletişimi kay-

detmesinde bir hukuka aykırılık sözkonusu değildir. O nedenle, bu kayıtların ceza 

yargılamasında delil olarak değerlendirilmesine bir engel bulunmamaktadır.  

bbb. İletişimin Taraflarından Birinin Diğeri veya Diğerlerinin Rızasına Dayalı Olmadan İletişimi Kaydetmesi 

aaaa. Genel Olarak 

İletişimin taraflarından birinin, iletişime katılan diğer taraf veya tarafların rı-

zası bulunmadan katılmış olduğu iletişimi kaydetmesinin hukuka aykırı olup ol-

madığı hususunda çeşitli görüşler ileri sürülebilir. Günümüzdeki teknik imkânlara 

göre, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin çok rahatlıkla kayıt edilebile-

ceği, o nedenle telekomünikasyon yoluyla iletişimde bulunan bir kişinin bu ileti-

şimin diğer taraf veya taraflarca kayıt edilebileceğini öngörebileceği, özellikle 

GSM telefonların çoğunda yapılan görüşmeleri kayıt ve depolama yeteneğinin 
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bulunduğu ve bunun da herkesçe bilindiği dikkate alındığında, iletişimin kayde-

dilmeyeceği şeklindeki bir beklentinin makul olmadığı ileri sürülebilir.769 İletişi-

min kayıt edilemeyeceğine dair beklentinin makul olmaması nedeniyle, teleko-

münikasyon yoluyla yapılan iletişimin bu iletişime katılanlardan birisi tarafından 

kayıt edilmesinin özel hayatın gizliliği ve iletişimin gizliliği hakkının sağladığı 

korumadan yararlanamayacağı iddia olunabilir.  

Esasen, TCK’ya göre de, iletişimde bulunan kişilerden herhangi birinin kamuya 

açık olmayan iletişimin içeriğini alenen ifşa etmeme yükümlülüğü mevcut ise de, 

(TCK 132 md) katıldığı iletişimi kaydetmesini engelleyen bir hüküm yoktur. Gerçek-

ten, 5237 sayılı TCK’nın 132/3. maddesinde; kendisiyle yapılan haberleşmelerin içe-

riğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa edilmesi suç olarak düzenlenmiş; 

ancak, kaydedilmesi yaptırım altına alınmamıştır.770 Kelime olarak “ifşa”; gizli bir 

şeyi yayma, ortaya dökme, açığa vurma anlamına gelmektedir.771  Üçüncü bir kişiye 

haberleşmenin içeriği hakkında bilgi verilmesi anlamına gelen ifşadan söz edilebil-

mesi için haberleşmenin içeriğinin mutlaka aleniyet kazanmış olması gerekli değil-

dir.772 Soruşturma veya kovuşturma sırasında, birçok kişi C.Savcılığına veya mahke-

meye sunulan kayıtlardan bilgi sahibi olacağına göre “ifşa” unsuru gerçekleşmiş ola-

caktır. Ancak suçun oluşması için ifşanın “alenen” yapılması gerekli olup, kişinin 

tarafı olup kaydettiği iletişimi C.Savcılığına ve mahkemeye vermesi halinde aleniyet 

                                                                          
769 The Law Reform Commission of Hong Kong, 4.71. Bir kişinin konuşmalarının gizlice din-

lenmesi ile kaydedilmesinin özel hayata müdahale derecesi farklıdır. Hatta, iletişiminin dinlen-
mesi özel hayata müdahale teşkil etmediği halde kayıt edilmesi özel hayata müdahale teşkil 
edebilir. Örneğin, iletişimde karşı taraf veya tarafların söylenen sözleri işitmeleri, dinlemeleri 
amaçlanır. Ancak aynı iletişimin taraflardan birisinin bilgisi dışında kayıt edilmesi özel hayata 
müdahale niteliğindedir. AİHM’de ilgili kişilerin kimliğinin belirlenmesi amacıyla analiz edilebilir 
seslerinin kalıcı bir kaydının alınmasını AİHS’nin 8. maddesi kapsamında özel hayata saygı 
gösterilmesi hakkına müdahale niteliğinde olduğuna hükmetmiştir. Yüksek Mahkemeye göre, 
kendilerine suç isnat edildiği sırada, polis memurlarının onları dinlediği bir yerde sorulan resmi 
sorulara yanıt veriyor olmaları bu sonucu değiştirmez; ifade verilirken kişilerin seslerinin kaydı 
ve analizi, yine de kişisel verilerin analizi olarak görülmelidir. P.G ve J.H/Birleşik Krallık davası 
için bkz. DUTERTRE, s. 288. 

770 Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında 
Yönetmeliğin 8/1. maddesinde de, “yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar hari-
cinde, haberleşmeye taraf olanların tamamının izni olmaksızın, telekomünikasyonun üçüncü 
şahıs tarafından dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi veya gözetimi yasaktır” deni-
lerek, üçüncü kişilerin iletişimi kaydetmesi ve saklaması bakımından bir yasak öngörülmüş, ile-
tişimin tarafları bakımından herhangi bir hüküm sevk edilmemiştir. 

771 DEVELLİOĞLU, s.412. 
772   TEZCAN, Durmuş/ERDEM, M.Ruhan/ÖNOK,R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 

5.Baskı, Ankara 2007, s. 480.  
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unsuru gerçekleşmeyeceğinden TCK’nın 132/3 maddesindeki suç oluşmayacaktır.773 

İşte iletişimin taraflarından birinin iletişimin diğer tarafı veya taraflarının rızası ol-

maksızın iletişimi kaydetmesi suç teşkil etmediğinden, kişinin yapmış olduğu kayıtla-

rı bir suçun delili olarak C.Savcısına veya mahkemeye sunmasında bir sakınca bu-

lunmadığı iddia olunabilir.774 CMK’nın 135/7. maddesinde “başkasının” iletişiminin 

kaydedilmesi ve dinlenmesinin yasaklandığı, kişinin katıldığı iletişimin “başkasının” 

iletişimi olarak kabul edilemeyeceği de bu görüşe destek olarak ileri sürülebilir.  

Ancak, “suç” ile “hukuka aykırılık” farklı kavramlardır. Suç teşkil eden her fi-

il hukuka aykırı olmakla beraber, hukuka aykırı her fiil suç oluşturmaz. O neden-

le, bir delilin hukuka aykırı olarak kabul edilmesi için delilin elde ediliş biçiminin 

mutlaka suç teşkil etmesi gerekli değildir. Suç teşkil etmese de hukuka aykırı bir 

yöntemle, örneğin dürüstlük ilkesine aykırı olarak hile veya aldatma suretiyle delil 

elde edilmesi halinde de delilin hukuka aykırı olduğu kabul edilmelidir. O bakım-

dan, kişinin sesinin, gizlice kayıt edilmesi hile teşkil eder ve kişinin, katıldığı ile-

tişimi diğer tarafın bilgisi ve rızası dışında kayıt etmesinin hukuka aykırı olduğu-

nu kabul etmek gerekir. Keza, kişinin sesi, kişinin manevi varlıkları kapsamına 

girer ve sesi üzerindeki hakkı, kişilik hakkı kapsamındadır.775 Kişinin sesinin giz-

lice kayıt edilmesi kişilik hakkına tecavüz niteliğinde olup, kişilik hakkı MK’nın 

23 ve devamı maddelerinde koruma altına alınmıştır. Dolayısıyla, iletişimin taraf-

larından birinin diğeri veya diğerlerinin rızası haricinde iletişimi kayıt etmesi hu-

kuka aykırı olacaktır.776 Yargıtay da kişinin ses ve görüntüsünün gizlice kayıt 

edilmesinin özel hayata ve kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği görüşündedir.777 

                                                                          
773   Aleniyet, fiilin, belirsiz sayıdaki kişinin bilgi sahibi olabileceği koşullar altında işlenmesi anlamı-

na gelir. TOROSLU, s.119-120.  Aleniyetin gerçekleşmiş sayılabilmesi için çok sayıdaki kişinin 
bilgi sahibi olması şart olmayıp bu imkânının mevcut olması yeterlidir.  Aleniyet konusundaki 
görüşler ve Yargıtay kararları için bkz. KAYMAZ/GÖKCAN, s. 349-351. 

774 Ersan ŞEN, Özel Hayata Karşı Suçlar, s.713. Aynı yönde bkz. SARIBEYOĞLU, Meltem / 
KARAKAYA, Naim, “ İletişimin Denetlenmesine İlişkin İngiltere’ye karşı P.G ve J.H Kararı ve 
Türk Hukuku Yönünden Değerlendirme”, Hukuk ve Adalet Dergisi, C.4, S.10, 2007, s. 226, 
dipnot.6.   Amerika’da  18. U.S.C. 2511 (2) (d). maddesine göre, iletişimin taraflardan birinin 
suç işlemek veya haksız bir fiilde bulunmak amacı taşımaksızın tarafı olduğu iletişimi kaydet-
mesi hukuka aykırı değildir. Buna karşılık, bazı eyaletlerde iletişimin kaydedilebilmesi için ta-
rafların hepsinin rızası aranmaktadır. YARDIMCI, s. 50. 

775 KILIÇOĞLU, Ahmet, s. 178-179; KILIÇOĞLU, Mustafa, s.6-7. 
776 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 994-995. 
777 “Davacı, hukuka aykırı biçimde ses ve görüntüsünü kaydeden davalıların özel hayatın gizliliğini 

ihlal ettiğini ileri sürerek manevi tazminat talebinde bulunmuştur.  
Davalılar, özel hayatın gizliliğini ihlal etmediklerini savunarak davanın reddine karar verilmesini 
istemişlerdir. 
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Sesin kişisel veri778 olduğuna ve ilgili kişinin kimliğinin belirlenmesi amacıyla analize 

tabi tutulabileceğine işaret eden AİHM, gizli yapılan ses kaydının AİHS’nin 8. madde-

si kapsamında özel hayata saygı gösterilmesi hakkının ihlali niteliğinde olduğuna 

hükmetmiştir.779  

                                                                                                                                                                                                          

Mahkemece, davalıların şeref ve haysiyeti ihlal amaçları bulunmadığı gerekçesiyle davanın 
reddine karar verilmiştir. 
Anayasanın 20. maddesinde herkesin özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip 
bulunduğu, özel hayatın gizliliğine dokunulamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu hak Türk Medeni 
Kanunun 24 ve 25. maddelerinde koruma altına alınmıştır. Türk Ceza Kanunun 134. madde-
sinde suç olarak düzenlenmiştir. Borçlar Kanunun 49. maddesinde de kişilik haklarının saldırı-
ya uğraması durumunda uygulanacak yaptırım belirtilmiştir. Belirtilen bu yasal düzenlemeler-
den anlaşılacağı üzere kişinin özel yaşamının gizliliğine dokunulamaz. Kişinin sıfatı ve konumu 
ne olursa olsun rızası dışında kamuya açıklanamaz. Bunlar kişinin gizli alanını oluşturur. Bir 
kişinin hukuka aykırı bile olsa konuşmalarının ve görüntüsünün gizli kamera ile kayda alınması 
aynen telefon konuşmalarının yasadışı dinlenmesinde olduğu gibi onun kişilik haklarına ve 
özel yaşamına saldırı niteliği taşımaktadır. Bu kayıt ve görüntülerin televizyon yoluyla kamuo-
yuna yansıtılması kişilik haklarına yaplımış ikinci bir saldırı niteliğindedir. 
Somut olayda; davacı müdür olarak çalıştığı okulda öğretmenler arasında yaşanan huzursuz-
luğu gidermek için davalı öğretmen (DB) ile görüşmek istemiş davalının bir sonraki gün evine 
davet etmesi üzerine eşi ve çocuğu ile birlikte kendisini ziyarete gitmiştir. Bu ziyaret sırasında 
davacının ses ve görüntüsü gizlice kaydedilmiş ve (MA) isimli şahsa verilmiştir.  
Davacının beyanlarından rahatsızlık duyan (MA) Cumhuriyet Savcılığı ve Milli Eğitim Bakanlı-
ğına şikayette bulunmuştur. Cumhuriyet Savcılığınca yapılan tahkikat sonucunda “şüphelinin 
konuşmalarının gizlice kaydedildiği CD’nin CUMK’nun 206/2-a, 217/2 maddeleri uyarınca rıza-
sı dışında kaydedilmesi nedeniyle hukuka uygun elde edilmiş delil niteliği taşımadığı” gerekçe-
siyle kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir.  
Davalıların gizlice ses ve görüntü kaydetme biçiminde gerçekleşen bu eylemi, davacının şeref 
ve haysiyetine tecavüz etme amacı güdülmemiş olsa bile, kişilik haklarına saldırı oluşturur. 
Yukarıda anılan yasal düzenlemeler karşısında TMK.nun 24. maddesi yollamasıyla BK.nun 49. 
maddesi uyarınca davacı lehine manevi tazminat takdiri gerekirken yazılı şekilde hüküm ku-
rulması doğru görülmemiş, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.” (Yargıtay 4.HD. 
26.10.2007, 2006/13723 E, 2007/13089 K)  

778 Kişinin sesi, kişisel veri olarak kabul edilmelidir. 96/45 sayılı Avrupa Konseyi Direktifinin 2/a madde-
sine göre, kişisel veri, teşhis edilmiş veya teşhis edilebilir gerçek kişi ile ilgili her tür bilgi anlamına 
gelir. Veriye konu olan kişi; doğrudan veya dolaylı olarak özellikle bir kimlik numarasının veya kişi-
nin fiziksel, fizyolojik, akli, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine ait bir veya birden fazla spesifik 
faktörlerin referansına dayanılarak teşhis edilebilir olan kişi demektir. Telekomünikasyon Sektörün-
de Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesinde de 
kişisel verinin; tanımlanmış ya da doğrudan veya dolaylı olarak, bir kimlik numarası ya da fiziksel, 
psikolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimliğinin, sağlık, genetik, etnik, dini, ailevi ve si-
yasi bilgilerinin bir ya da birden fazla unsuruna dayanarak tanımlanabilen gerçek ve/veya tüzel kişi-
lere ilişkin herhangi bir bilgiyi ifade ettiği belirtilmiştir.  

779 P.G ve J.H/Birleşik Krallık davası. DUTERTRE, s. 288. Bu konuda ayrıca bkz. KAYA, 
Abdülkadir, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İletişimin Dinlenmesi ve Tek-
nik İzleme”, Yargı Dünyası, Eylül 2006, s. 17-18. Alman Yüksek Eyalet Mahkemesi de bu doğ-
rultuda karar vermiştir. Hanns Martin Schyler’in Baader Meinhof terör örgütü tarafından kaçı-
rılmasından sonra, kaçıranlardan birinin pazarlık sırasında yaptığı telefon konuşması banda 
kaydedilmişti. Sanıklardan birinin bu konuşmayı yapan kişi olup olmadığını tespit etmek için, 
yetkili Yüksek Eyalet Mahkemesi, bu sanığın sesinin gizlice banda kaydedilmesine karar ver-
miş; bu karar üzerine şüphelinin tutukevinde müdür ile yaptığı konuşma, haberi olmadan ban-
da kaydedilmiştir. Bandın delil olarak mahkemede ikame edilmesi üzerine Federal Temyiz 
Mahkemesi, bireyin kendi sesi üzerindeki kişisel hakkının ihlal edilmiş olduğunu kabul ederek, 
delilin değerlendirilmesini hukuka aykırı bulmuştur. BGH NStZ 1994, 296. 
KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 995. 
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Bununla birlikte, iş görüşmeleri veya ticari görüşmelerin kayıt edilmesi bakı-

mından farklı düşünmek gerektiği kanısındayız. Gerçekten, özel hayatın gizliliği 

ve onun bir parçası olan iletişimin gizliliği hakkının sağladığı koruma kişiler ara-

sındaki özel görüşmelere ilişkindir. Ticari hayatın gereklerine uygun olarak, yapı-

lan iletişimin ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak 

üzere kayıt edilmesinin hukuka aykırı olmadığını düşünmekteyiz.  

Karşı tarafın SMS, elektronik posta göndermesi halinde alıcının kayıt 

yapmasından söz edilemez. Çünkü burada alıcı edilgen durumdadır. SMS veya 

elektronik postanın internet ortamında veya telefonda görülebilmesi ve okuna-

bilmesi için sistem üzerinde çeşitli aşamalardan geçmesi ve kayıt edilmesi ge-

rekir. Gönderici, elektronik postanın alıcının posta kutusunda saklanacağını, 

SMS’nin de GSM telefonunda muhafaza edilebileceğini bildiğine göre, bu 

gönderilerin muhafaza edilmesine rızasının olduğunu kabul etmek gerekir. Bu-

rada alıcının elektronik posta veya SMS içeriğini okuduktan sonra silmesi ge-

rektiği düşünülebilirse de alıcının bu şekilde bir yükümlülüğü yoktur. Yine, 

telesekretere yönlendirildiği halde telefonla konuşmaya devam eden kişinin 

yapmış olduğu konuşmasının kayıt edilmesine rızası var demektir. Dikkat edi-

lirse burada iletişimin yöneltildiği kişinin değil, diğer tarafın bir eylemi 

sözkonusudur.780 O nedenle, bu gibi hallerde SMS ve elektronik postanın içeri-

ği ile telesekretere yapılan kaydın ceza yargılamasında delil olarak değerlendi-

rilebileceğini kabul etmek gerekir.  

bbbb. Suç Mağdurunun Rızaya Dayalı Olmadan İletişimi Kaydetmesi 

İletişimin taraflarından biri suçun mağduru olabilir. Örneğin, telefonla kişiden 

rüşvet istenilmesi, telefonla tehdit edilmesi ve kendisine hakaret edilmesi gibi. 

Yukarıda, iletişime katılanlardan birinin diğer taraf veya tarafların rızası dışında 

katılmış olduğu iletişimi kayıt etmesinin hukuka aykırı olduğunu belirttik. Ancak, 

iletişime katılan kişilerden biri suçun mağduru ise farklı düşünmek gerekir. Ger-

                                                                                                                                                                                                          

Yargıtay 1. Ceza Dairesi de, sanığın aldatılarak beyanlarının kaydedilmesinin hukuka aykırı 
olduğuna hükmetmiştir. Yüksek Mahkememize göre, sanık kollukta ifade vermeyeceğini be-
lirtmesine rağmen, “kendisiyle sohbet havasında yapılan mülakatın habersiz olarak videoya 
kaydedilmesi suretiyle, sanık aldatılarak özgür iradesiyle savunma yapması engellenmiştir. Bu 
nedenle, yasak sorgu yöntemleriyle elde edildiği anlaşılan video kasetin delil olarak hükme 
esas alınması mümkün değildir.” (Yargıtay 1. CD. 16.2.2004, 2003/3819 E, 2004/299 K)  

780 ÜNVER/HAKERİ, s. 220. 
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çekten, telefonla kendisinden rüşvet istenen, ölümle tehdit edilen veya hakaret 

edilen kişinin bu konuşmaları kaydetmesini yasaklamanın haklı bir nedeni yoktur. 

Burada özel hayatın gizliliği ve onun bir parçası olan iletişimin gizliliğinin sağla-

dığı korumadan yararlanmayı haklı kılan bir durum mevcut değildir. O nedenle, 

telefonla kendisinden rüşvet istenen, tehdit edilen veya hakaret edilen kişinin bu 

konuşmaları kaydederek soruşturma ve kovuşturma organlarına sunacağı kayıtla-

rın delil olarak değerlendirilmesine bir engel bulunmadığını düşünmekteyiz.781 

Bu delillerin değerlendirilebilmesi için mağdura yönelik suçun katalog kap-

samında bir suç olması da gerekmez; çünkü burada sözkonusu olan kaydetme 

CMK’nın 135. maddesi dışında olup bu maddedeki esas ve usullere tabi değil-

dir.782 

Suç mağdurunun, tarafı olduğu iletişim esnasında kendisine yönelik saldırı 

teşkil eden sözleri kaydetmesinin meşru savunma kapsamında değerlendirilip de-

ğerlendirilemeyeceği veya en azından bu gibi hallerde meşru savunmaya benzer 

bir halin mevcut olup olmadığı tartışılabilir. Konumuzun sınırları itibariyle bu 

konuda fazla bir açıklama yapmayı uygun görmüyoruz. Ancak, çocuğu kaçırılan 

kişiye telefon edilerek belli bir miktar paranın, verilen sürede, belli edilen yere 

ulaştırılmaması halinde çocuğunun öldürüleceği şeklinde sözler söylendiği, çocu-

ğun babasının da çocuğunu kurtarmak maksadıyla bu sözleri kaydettiği bir olayda, 

suçun mağduru konumundaki babanın bu eyleminin meşru savunma kapsamında 

değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz.783 Gerçekten, burada hem kişinin hayatı-

na, hem de özgürlüğüne ve malvarlığına yönelik halen devam eden bir tehlike ve 

saldırı sözkonusudur. Ayrıca, kendisinden telefonla rüşvet istenen kişinin bu ko-

nuşmayı kaydetmesi sırasında henüz rüşvet suçunun tamamlanmadığını ve suç 

yolundaki hareketin devam ettiğini göz önünde bulundurmak gerekir.  

                                                                          
781  Aynı yönde bkz. TEZCAN/ERDEM/ÖNOK (2007), s. 466.  
782 Suç mağdurunun rızası üzerine kolluk görevlilerinin iletişimi dinlemeleri veya kaydetmeleri 

konusunda daha fazla bilgi için bkz. aşağıda 2.Bl., III, D, 4, b, ee.  
783 Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesi ve/veya kaydedilmesinin meşru sa-

vunma hakkı kapsamında değerlendirilmesinin önemli başka sonuçları da olacaktır. Gerçek-
ten, TCK’nına göre üçüncü kişiler lehine meşru savunma mümkün olduğundan, (TCK 25 md) 
kolluk görevlilerinin meşru savunma koşulları içerisinde iletişimi dinleme veya kaydetmeleri 
hukuka uygun kabul edilecektir.  
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Sağlam, Almanya’da, uygulamada meşru savunma hükümleri ya da benzer 

durumlarda gizli ses kaydını haklı kıldığının kabul edildiğini belirtmekte ve buna 

örnek olarak da şantajı göstermektedir. 784 Şen; meşru müdafaa olarak değerlendi-

rilebilecek koşullarda, örneğin, hakaret, tehdit veya şantaj suçlarında suç mağdu-

runun o an konuşmaları kayıt etmesinin hukuka aykırı olmadığı görüşündedir.785  

Suç mağdurunun, tarafı olduğu iletişim esnasında kendisine yönelik saldırı 

teşkil eden sözleri kaydetmesinin meşru savunma kapsamında değerlendirilip de-

ğerlendirilemeyeceği veya en azından bu gibi hallerde meşru savunmaya benzer 

bir halin mevcut olup olmadığı tartışılabilir. Konumuzun sınırları itibariyle bu 

konuda fazla bir açıklama yapmayı uygun görmüyoruz. Ancak,  kendisini koruma 

ve savunma içgüdüsüyle hareket eden mağdurun, kendisine telekomünikasyon 

araçları vasıtasıyla yapılan saldırı sırasında iletişimi kaydetmesinin hukuka aykırı 

olmadığı görüşündeyiz.786 Burada iletişimin gizliliğini ihlale yönelik önceden ta-

sarlanmış bir eylem sözkonusu değildir ve bunu yasaklamanın haklı bir nedeni de 

bulunmamaktadır.  O nedenle, hakaret, sövme ve tehditte, bu sözlerin söylenmesi 

ile suç oluşmakla birlikte, kişinin kendisini saldırıdan koruma içgüdüsüyle, yapı-

lan saldırıyı tespit etmesi, yani tarafı ve mağduru olduğu iletişimi kaydetmesinin 

hukuka aykırı olmadığını düşünmekteyiz. 

Buraya kadar verdiğimiz örnekler ve yapılan açıklamalar, kişinin kendisine 

yapılan saldırı esnasında tarafı olduğu iletişimi kaydetmesi haline ilişkindir.  Şen, 

kişinin önceden düzenek kurmak suretiyle başkaları ile telekomünikasyon yoluyla 

yapmış olduğu iletişimi kaydetmesinin hukuka aykırı olduğu görüşündedir. 787 

Kanımızca, eğer mağdur karşı tarafı kışkırtmamış ise önceden düzenek kurmak 

                                                                          
784  SAĞLAM, Gizli Ses Kaydı, s.109.  
785     ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 114. 
786 ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 114. Meşru savunma, “gerek kendisine ve gerek başkasına 

ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir sal-
dırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu” olarak ta-
nımlanmıştır. (5237/25 md) Meşru savunmanın özünde, insanda var olan kendini koruma iç-
güdüsü yer alır. (TOROSLU, s. 103) Burada kendisinden veya başkalarından saldırıyı uzaklaş-
tırmak amacı ile gösterilen zorunlu bir tepki sözkonusudur. Üstelik bu tepki niteliğindeki fiilin 
suç teşkil etmemesi nedeniyle saldırıya oranla daha hafif ve daha masum olduğu, dolayısıyla 
hukuk düzeni tarafından korunmaya daha çok layık olduğu da söylenebilir. 

787 Şen; meşru müdafaa olarak değerlendirilebilecek koşullarda, örneğin, hakaret, tehdit veya 
şantaj suçlarında suç mağdurunun o an konuşmaları kayıt etmesinin hukuka aykırı olmadığı 
görüşündedir. Buna karşılık, yazara göre, mağdurun önceden düzenek kurmak suretiyle tarafı 
olduğu iletişimi kaydetmesi hukuka aykırıdır. ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 114.  
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suretiyle kendisine yapılan şantaj, tehdit, hakaret içeren sözleri kayıt etmesi de 

hukuka aykırı kabul edilmemelidir.  Gerçekten,  zaman zaman telefonla aranarak, 

şantaj, hakarete ve tehdide maruz kalan mağdurun, önceden hazırlık yaparak hu-

kuka aykırı bu saldırıları tespit etmesinin, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve 

hukuka aykırı olduğu söylenemez. Burada özel hayatın gizliliği hakkının sağladığı 

korumaya layık bir iletişim sözkonusu değildir. 

Buna karşılık, kişinin daha önce mağduru olduğu bir suç veya hukuka aykırı 

bir fiili tespit etmek amacıyla gerek telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi 

veya kendisinin de dahil olduğu konuşmaları kayıt etmesi hukuka aykırı kabul 

edilmelidir. Gerçekten,  burada yukarıda sözü edilenden farklı bir durum söz ko-

nusudur. Kişinin, daha önce işlenmiş kendisine yönelik suçun delillerini elde et-

mek amacıyla da olsa, plan yapıp, düzenek kurmak suretiyle kişilerle yaptığı ileti-

şimi kaydetmesinin hukuka aykırı olduğunu kabul etmek gerekir. Zira suç işlen-

dikten sonra, suçu soruşturma ve delilleri elde etme görevi soruşturma makamla-

rına aittir; özel kişilerin kendilerini soruşturma makamı yerine koyarak ve üstelik 

kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal ederek delil toplamaları kabul edilemez.   

Daha önceden hazırlık yapılıp, düzenek oluşturulmak suretiyle kişilerin ses ve 

görüntü kaydının yapıldığı anlaşılan olaylar nedeniyle açılan tazminat davalarına 

ilişkin dosyaları temyiz üzerine inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, sözkonusu 

fiillerin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğine ve kişilik haklarına saldırı teşkil etti-

ğine hükmetmektedir. Yüksek Mahkememize göre, “bir kişinin hukuka aykırı bile 

olsa konuşmalarının ve görüntüsünün gizlice kayda alınması onun kişilik hakları-

na ve özel yaşamına saldırı niteliği taşır.”788 

                                                                          
788 Yargıtay 4.HD. 21.2.2008, 2007/5391 E, 2008/2135 K. Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin bu konuda 

vermiş olduğu iki karar şu şekildedir: “Somut olayda; davacının, davalı avukatın vekili olarak 
takip ettiği icra dosyasından tahsilât yaptığı, ancak aldığı parayı kendisine teslim etmediğini 
ileri sürerek hakkında şikâyette bulunması üzerine davalı hakkında hizmet nedeniyle emniyeti 
suistimal suçundan ceza davası açılmıştır. Davalı, parayı ödediğini kanıtlamak amacıyla, da-
vacı ile bir telefon konuşması yapmış ve konuşmaları kasete kaydetmiş, daha sonra da ceza 
davasına delil olarak sunmuştur. Ancak ceza mahkemesince bu kayıtların değerlendirme dışı 
bırakıldığı ve davalı hakkında mahkûmiyet kararı verildiği anlaşılmıştır.  
Dosyadaki kanıtlar itibariyle davaya konu edilen ses kayıtlarının yasa dışı yollarla, gizlice elde edil-
diği anlaşılmaktadır. Gizli yollardan ses kaydedilmesi, davacının gizli kalması gereken ve açıklan-
masında kamu yararı bulunmayan özel yaşamı ile ilgili sırların dışarıya yansıtılması kişilik değerleri-
ne saldırı teşkil eder. Şu durum karşısında davalının eyleminin davacının kişilik haklarına saldırı 
oluşturduğunun kabulü ile davacı yararına tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde istemin 
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ccc. İletişimin Tarafı Olmayan Bir Kişinin Rızaya Dayalı Olarak İletişimi Dinlemesi ve/veya Kaydetmesi 

132/1. maddesinin birinci cümlesinde kişiler arasındaki haberleşmenin gizlili-

ğinin ihlal edilmesi, aynı maddenin ikinci cümlesinde de bu ihlalin, haberleşmenin 

içeriğinin kayıt edilmesi suretiyle yapılması suç olarak düzenlenmiştir. Maddede, 

tarafların rızası halinde eylemin suç teşkil etmeyeceği belirtilmemiş ise de, bir 

hukuka uygunluk nedeni olan rızanın fiili suç olmaktan ve hukuka aykırı olmak-

tan çıkaracağı açıktır. O nedenle, üçüncü kişinin, iletişimin tüm taraflarının rızası 

dahilinde iletişimi dinlemesi ve/veya kaydetmesi halinde fiili hukuka aykırı olma-

yacaktır. 

Burada üzerinde durulması gereken husus, iletişimin taraflarından yalnızca bi-

risinin rızasının hukuka uygunluk nedeni teşkil edip etmeyeceğidir. Rıza, bir hu-

kuka uygunluk nedeni ise de, kişi ancak kendi hakkı üzerinde bir tasarrufta bulu-

nabilir. İletişim ise en az iki kişi arasında gerçekleşen bir faaliyettir ve iletişime 

katılan herkesin kamuya açık olmayan iletişimin gizli kalmasını, ifşa edilmemesi-

ni isteme hakkı mevcuttur. O bakımdan, taraflardan birinin; diğerlerinin onayı 

olmadan tek taraflı rızası, iletişimin üçüncü bir kişi-bu kolluk görevlisi de olabilir- 

tarafından dinlenmesi ve/veya kaydedilmesini hukuka uygun hale getirmez.789 

Çünkü bu hakkın tek sahibi kendisi değildir. Bu durumda diğer tarafın veya taraf-

ların mahremiyet beklentisinin olamayacağı ileri sürülebilirse de bu doğru değil-

dir. Gerçekten, (B) isimli şahsı telefonda arayarak görüşen (A), (B) ile aralarında-

                                                                                                                                                                                                          
tümden reddedilmiş olması doğru görülmemiş, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.” (Yargı-
tay 4.HD, 28.1.2008, 2007/3573 E, 2008/650 K. Yayınlanmamıştır)  
“Somut olayda; davacı müdür olarak çalıştığı okulda öğretmenler arasında yaşanan huzursuz-
luğu gidermek için davalı öğretmen (DB) ile görüşmek istemiş davalının bir sonraki gün evine 
davet etmesi üzerine eşi ve çocuğu ile birlikte kendisini ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sırasında 
davacının ses ve görüntüsü gizlice kaydedilmiş ve (MA) isimli şahsa verilmiştir.  
Davacının beyanlarından rahatsızlık duyan (MA), Cumhuriyet Savcılığı ve Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’na şikâyette bulunmuştur. Cumhuriyet Savcılığınca yapılan tahkikat sonucunda “şüphelinin 
konuşmalarının gizlice kaydedildiği CD’nin CUMK.’nun 206/2-a, 217/2 maddeleri uyarınca rı-
zası dışında kaydedilmesi nedeniyle hukuka uygun elde edilmiş delil niteliği taşımadığı” gerek-
çesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir. 
Davalıların gizlice ses ve görüntü kaydetme biçiminde gerçekleşen bu eylemi, davacının şeref 
ve haysiyetine tecavüz etme amacı güdülmemiş olsa bile, kişilik haklarına saldırı oluşturur. 
Yukarıda anılan yasal düzenlemeler karşısında T.M.K.’nun 24. maddesi yollamasıyla BK.’nun 
49. maddesi uyarınca davacı lehine manevi tazminat takdiri gerekirken yazılı şekilde hüküm 
kurulması doğru görülmemiş, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.” (Yargıtay 4.HD. 
26.10.2007, 2006/13723 E, 2007/13089 K. Yayınlanmamıştır.) 

789 Tezcan/Erdem/Önok’a göre de; rızanın hukuka aykırılığı ortadan kaldırabilmesi için haberleş-
meye taraf tüm kişilerin rıza göstermiş olması lazımdır. (TEZCAN/ERDEM/ÖNOK (2006),s. 
368, dipnot.25) Almanya’da iletişimin taraflarından birinin rızasının varlığı halinde üçüncü kişi-
nin yapılan iletişimi dinlemesinin hukuka aykırı olmadığı kabul edilmektedir. MEYER-
GOβNER, s. 330.  



 

 352

ki aleni olmayan bu görüşmenin aynı zamanda başkaları tarafından dinlenmeme-

sini isteme hakkına sahiptir ve bu görüşmenin başkaları tarafından dinlenmeyece-

ği hususundaki beklentisi de makul bir beklentidir. O nedenle, iletişime katılan 

tüm tarafların rızası bulunmaksızın, üçüncü kişiler tarafından iletişimin dinlenme-

si veya kaydedilmesinin hukuka aykırı olduğunu kabul etmek gerekir. Telekomü-

nikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hak-

kında Yönetmeliğin 8. maddesinde de; “yasaların ve yargı kararlarının öngördü-

ğü durumlar haricinde, haberleşmeye taraf olanların tamamının izni olmaksızın, 

telekomünikasyonun üçüncü şahıs tarafından dinlenmesi, kaydedilmesi, saklan-

ması, kesilmesi veya gözetimi”nin yasak olduğu belirtilmektedir.  

ee. Rıza Üzerine kolluk Görevlileri Tarafından İletişimin Dinlenmesi veya Kaydedilmesi  

aaa. Genel Olarak 

Yukarıda da belirtildiği üzere, bazı ülkelerde iletişimin taraflarından birinin 

rızası bulunsa dahi, denetim yapılabilmesi için hâkimin bu yönde bir karar verme-

si aranmaktadır.790 Bu konuda yasal düzenlemenin bulunmadığı Almanya’da ileti-

şimin taraflarından birinin rıza göstermesi halinde Alman CMK’daki koşullar 

yerine getirilmeden iletişimin dinlenmesi veya kaydedilmesinin mümkün olup 

olmadığı tartışmalıdır. Alman Federal Temyiz Mahkemesi, (BGH) 1996 yılında 

vermiş olduğu bir kararda iletişimin gizliliğinin devlete karşı olduğu, iletişimin 

tarafları arasında bu durumun geçerli olmadığı gerekçesiyle soruşturma aşamasın-

da polis memurunun iletişimin taraflarından birinin rızası üzerine paralel telefon-

dan görüşmeleri dinlemesinin hukuka uygun olduğu sonucuna varmıştır. Ancak 

bu şekildeki uygulama, kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapan kişilerin kullanılarak, 

kanundaki koşullara uyulmadan iletişimin denetimine açık kapı bırakacağı gerek-

çesiyle eleştirilmektedir.791   

Buna karşılık, güvenilir kişinin rızası bakımından daha duyarlı hareket edil-

mekte, örneğin bu konuda yasal düzenlemenin bulunmadığı Almanya ve Fran-

sa’da yasanın öngördüğü koşulların etrafından dolaşılması ve tedbirin kötüye kul-

                                                                          
790 Örnek olarak bkz. Kanada Ceza Kanunu 184.2 md. 
791 SÖZÜER, Özel Haberleşmenin, s. 91. 
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lanılmasının önlenmesi amacıyla mağdur ve güvenilir kişinin792 rızası bulunsa dahi 

hâkim tarafından bir karar verilmesi aranmaktadır.793  

Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere,794 hukukumuz bakımından ileti-

şimin taraflarından birinin, diğeri veya diğerlerinin rızası dışında katılmış olduğu 

iletişimi kayıt etmesi suç teşkil etmese de, bu fiil kişilik hakkının ihlali niteliğin-

dedir ve hukuka aykırıdır. Rıza, bir hukuka uygunluk nedeni olduğundan iletişi-

min tarafı olmayan üçüncü bir kişinin- ki bu kolluk görevlisi de olabilir- iletişime 

katılan tüm tarafların rızasının bulunması koşuluyla iletişimi dinlemesi ve/veya 

kaydetmesi hukuka aykırı kabul edilmemelidir. Bu gibi hallerde iletişimin din-

lenmesi veya kayıt edilmesi için hâkim kararı alınmasına gerek yoktur. Ancak, 

rıza üzerine kolluk görevlilerinin iletişimi dinlemeleri veya kaydetmeleri kötüye 

kullanılmaya elverişli bir yöntem olduğundan, rızanın hukuka uygun şekilde elde 

edilip edilmediği her olayda titiz bir şekilde araştırılmalıdır. 

bbb. Suç Mağdurunun Rızasının Bulunması Halinde 

Telekomünikasyon araçları, suç işlenmesi oldukça yaygındır. Örneğin, tele-

fonla başkasından rüşvet istenebilir, kişiler tehdit edilebilir veya kişilere hakaret 

edilebilir. İşte, suçun mağduru durumundaki, iletişimin taraflarından birinin rızası 

üzerine, kolluk görevlilerinin hâkim kararı bulunmaksızın iletişimi dinlemeleri 

veya kaydetmelerinin mümkün olup olmadığı ve bu suretle elde edilen delillerin 

ceza yargılamasında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususu tartışmalıdır.  

5271 sayılı CMK’da ve İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde rıza üzerine 

iletişimin dinlenmesi veya kaydedilmesine ilişkin herhangi bir hüküm yer alma-

makla birlikte, yönetmelikte şikâyetçinin rızası üzerine, C.Savcısının yazılı kara-

rıyla şikayetçinin iletişiminin tespit edilebileceği belirtilmektedir. Yönetmeliğin 

10/4 maddesine795 göre, rıza üzerine iletişimin tespit edilebilmesi için somut olay-

                                                                          
792 Öğretide, güvenilir kişi olarak adlandırılan, ancak uygulamada muhbir veya haber elemanı adı 

verilen kişiler genellikle daha önce suç işlemiş ve suç ortamına yakın kişilerdir. Belirtelim ki 
mevzuatımızda güvenilir kişinin tanımı veya soruşturmada güvenilir kişiden yararlanma usulü 
ile ilgili bir hüküm mevcut değildir.  

793 ERDEM/ÖZBEK, s. 274-275.  
794 Bkz.2.Bl., III, D, 4, b, dd, bbb.  
795 Yönetmeliğin 10/4 maddesine göre, “bir soruşturma sırasında delil toplama kapsamında, somut 

olayın özelliğine göre maddî gerçekliğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için zo-
runlu olduğu takdirde, açık rızasının bulunması ve iletişim aracının kendisine ait olması şartıyla şi-
kâyetçinin iletişiminin tespiti Cumhuriyet savcısının yazılı kararıyla Başkanlıktan istenir.” 
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da suçun aydınlatılması ve adil bir yargılama yapılabilmesi bakımından zorunlu 

olması ve iletişim aracının (hattının) kendisine ait olması lazımdır. Dolayısıyla, 

iletişim aracı (hattı) sahibi olan şikâyetçinin rızası veya talebi bulunsa dahi, ileti-

şimin tespitinin suçun aydınlatılması ve adil yargılama yapılabilmesi için gerekli 

olmadığı gerekçesiyle iletişimin tespiti yoluna gidilmemesi mümkündür.796 İleti-

şimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 10/4. maddesinin ifadesi, yalnızca soruştur-

ma aşamasında rıza üzerine iletişimin tespitinin mümkün olduğu şeklinde anla-

şılmaya elverişli ise de, kovuşturma aşamasında da bu tedbire başvurulması 

mümkündür; aksi yorumu haklı kılacak herhangi bir sebep yoktur. Yönetmeliğin 

kabul edilmesinden önce de, Yargıtay, mağdurun rızası üzerine, hâkim kararına 

gerek olmaksızın Cumhuriyet Savcısının, CMK’nın 160. ve 161. maddelerinde 

öngörülen genel soruşturma yetkisi çerçevesinde iletişimin tespitini talep edebile-

ceğine karar vermiştir.797 Yüksek Mahkememiz bir başka kararında, iletişime iliş-

kin bilgilerin haberleşme özgürlüğü ve gizliliği kapsamında değerlendirilmesi 
                                                                          
796 İletişim aracı sahibi ilgili servis sağlayıcısından ayrıntılı fatura düzenleme amacıyla tutulan 

kayıtları talep etmek suretiyle bu amacına ulaşabilir ve aldığı kayıtları soruşturma ve kovuş-
turma makamlarına sunabilir.  

797 “Yasa yararına bozma isteği incelenirken çözümlenmesi gereken öncelikli sorun, telefon yoluy-
la gerçekleştirilen tehdit ve hakaret suçlarıyla ilgili bir soruşturma sırasında şikayetçiye ait tele-
fonla yapılan iletişimin tespiti için yetkili hâkim tarafından verilmiş bir karara gerek bulunup bu-
lunmadığıdır. C.Y.Y.’nın 135. ve TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 12. 
maddelerine göre hâkim kararı gerektiren iletişimin tesbiti tedbiri, şüpheli veya sanık tarafından 
kullanılan telefonlar hakkında uygulanabilir. Anılan düzenlemelerde yakınanın telefonlarına 
yönelik bir tedbirden bahsedilmemektedir. Bu durumda yakınanın telefonları açısından iletişi-
min tesbiti uygulamasını Cumhuriyet Savcısının, C.Y.Y.’nın 160. ve 161. maddelerinde öngö-
rülen genel soruşturma yetkisi çerçevesinde değerlendirilerek çözüme kavuşturmak olanaklı-
dır. Cumhuriyet Savcısı, ilgili kurumdan yakınanın telefonu ile yapılan görüşmelerin kimle, ne 
zaman hangi süreyle yapıldığına ilişkin kayıtları içeren iletişimin tesbitini isteyebilir. Cumhuriyet 
Savcısının, telefon yoluyla işlenen suça ilişkin failin kimliğini belirleyecek kanıtları elde etmek 
için, C.Y.Y.’da öngörülen yetkisini kullanabileceğini kabulde yarar ve zorunluluk vardır. Aksi 
takdirde, telefon yoluyla işlenen ve faili bilinmeyen suçların şüphelisine/şüphelilerine ulaşma 
olanağı kalmayacak ve ceza yargılamasının, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması amacı gerçek-
leştirilemeyecektir. 
İncelenen somut olayda, yakınanın, 21.8.2006 tarihli dilekçeyle, kendisine karşı gerçekleştirilen 
telefonla tehdit suçu failinin cezalandırılması için gereğinin yapılmasını istediği anlaşılmaktadır. 
Cumhuriyet Savcısınca ilgili Telekomünikasyon kurumuna gönderilen yazı ile yakınanın cep tele-
fonunu gizli numaradan arayanların tespitiyle, kimlik ve adres bilgilerinin gönderilmesine ilişkin is-
teğin yerine getirildiği ve Cumhuriyet Savcısının C.Y.Y.’nın 135. maddesi uyarınca tespit kararı-
nın onaylanması için başvurduğu Sulh Ceza Mahkemesince, “bu tür tespit işlemlerinin hâkim ka-
rarı veya onayı gerekmeyen işlemlerden olduğu” görüşüyle onaylama isteğinin reddedildiği ve 
Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine konuyu inceleyen Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 
de, “Sulh Ceza Mahkemesinin kararının yerinde bulunduğu” gerekçesiyle itirazı reddettiği anla-
şılmaktadır. Yukarıda yapılan açıklamalar karşısında itirazı inceleyen mericin verdiği ret kararı 
sonuç itibariyle hukuka uygun bulunduğundan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, düzenlediği 
tebliğnamedeki düşünce yerinde görülmediğinden, Adalet Bakanlığının Yasa Yararına Bozma is-
teğinin REDDİNE,” (Yargıtay 4. CD. 28.3.2007, 2007/1398 E, 2007/2879 K)  
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gerektiğine, bu hakkın sahibi olan kişinin kısmen de olsa bu gizliliğe müdahale 

edilmesine rıza göstermesi halinde C.Savcısının iletişime ilişkin bilgileri talep 

edebileceğine hükmetmiştir.798 

CMK’da rıza üzerine iletişimin dinlenmesi veya kaydedilmesine ilişkin bir 

hüküm bulunmaması, CMK’nın 135/7. maddesinde, “bu maddede belirlenen esas 

ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini 

dinleyemez ve kayda alamaz” şeklinde bir hükmün yer alması, İletişimin Denet-

lenmesi Yönetmeliğinde de yalnızca rızaya dayalı olarak iletişimin tespitine iliş-

kin hükümlere yer verilmesinden; rızaya dayalı olsa bile hâkim kararı bulunma-

dıkça iletişimin dinlenemeyeceği veya kaydedilemeyeceği düşünülebilir. Rızanın, 

kanun hükümlerinin bertaraf edilmesi için bir gerekçe olmaması gerektiğini, özel-

likle kolluk görevlilerine hâkim kararı olmaksızın iletişimi dinleme ve kaydetme 

imkânı verilmesinin uygun olmadığını belirten Özbek, suç mağdurunun rızasının 

bulunması halinde bile tedbire ilişkin koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğinin 

denetlenmesi gerektiği görüşündedir. Yazara göre, eğer koşulları varsa mağdur 

olduğunu iddia eden kişinin talebi üzerine iletişimin tespiti mümkün olabilir.799  

Şen de; mağdurun rızası üzerine iletişiminin tespit edilebileceğini, ancak rızanın, 

hâkim kararı bulunmaksızın kişinin iletişiminin dinlenmesi veya kayda alınması 

mecburiyetini öngören CMK’nın 135. maddesinin bertaraf edilmesi için bir ge-

rekçe olamayacağını savunmaktadır.800  

 Ünver/Hakeri, mağdurun rızası üzerine yapılacak dinleme veya tespitlerin 

CMK’nın 135. maddesindeki hükümlere tabi olmadığı görüşündedirler. Ancak 

yazarlara göre, CMK’nın 135/son maddesi hükmünün bu tür denetimleri de ya-

saklamayı amaçladığı söylenebilir.801  

İletişimin taraflarından birinin, diğerinin rızası bulunmaksızın üçüncü bir ki-

şinin iletişimi dinlemesine veya kaydetmesine rıza göstermesinin yapılan dinleme 
                                                                          
798 Bkz. Yargıtay 4.CD. 29.11.2006, 2006/4669 E, 2006/17007 K. 
799 ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s.429. Yazar, bir makalesinde; mağdurun rızasının bu-

lunmasının denetimi hukuka aykırı olmaktan çıkaracağını, o bakımdan iletişimi denetlenen ki-
şinin bu iletişimin polis veya başka bir üçüncü kişi tarafından denetlenmesine açık veya örtülü 
rıza gösterdiği hallerde yapılan denetimin hukuka uygun olduğunu belirtmiş; mağdurun rızası 
halinde ayrıca denetimin koşullarının mevcut olup olmadığının hâkim tarafından denetlenmesi 
gerektiğinden söz etmemiştir. ÖZBEK, İnternet Kullanımında, s.146. 

800    ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s.114. 
801 ÜNVER/HAKERİ, s. 185. 
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veya kaydetmeyi hukuka uygun hale getirmeyeceği görüşünde olmakla birlikte, 

taraflardan birinin suçun mağduru olması halinde diğer tarafın rızasının gerekme-

diği kanaatindeyiz. Gerçekten, telefonla veya başka bir iletişim aracı ile başkaları-

nı tehdit eden, rüşvet isteyen, hakaret eden kişi bu sözlerinin gizli kalmasını iste-

me hakkına sahip değildir. O nedenle, suç mağdurunun kendisine yönelik saldırıyı 

tespit etme ve saldırıdan koruma içgüdüsüyle, konusu suç teşkil eden bu gibi ileti-

şimi kendisi kaydedebileceği gibi; karşı tarafın rızasına gerek olmaksızın üçüncü 

bir kişinin veya kolluk görevlilerinin dinlemesine veya kaydetmesine izin verebi-

leceğini ve bunun CMK’nın 135. maddesi kapsamı dışında değerlendirilmesi ge-

rektiğini düşünmekteyiz.  

Belirtelim ki, mevcut düzenlemelere göre, iletişimin tespitinde olduğu gibi, 

C.Savcısı veya mahkemenin, ilgililerin rızası üzerine TİB’den iletişimin din-

lenmesini ve kaydedilmesini talep etmeleri ve yapılacak bu taleplerin yerine 

getirilmesi mümkün değildir. Gerçekten, İletişimin Denetlenmesi Yönetmeli-

ğinin 9/d maddesinde, karar olmadan ve denetimi yapacak görevlinin aidiyet 

numarası bildirilmeden TİB tarafından işlem başlatılamayacağı belirtilmiş, 

TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 17/c maddesinde de 

TİB’e, denetime ilişkin taleplerin bu yönetmelik ile diğer ilgili mevzuata uy-

gun olup olmadığını incelemek ve gerektiğinde yetkili mercilere başvuruda 

bulunmak görevi verilmiştir. O nedenle, TİB’in CMK’nın 135. maddesindeki 

esas ve usullere göre verilmiş bir karar olmadan, ilgililerin rızasına dayalı ola-

rak kişilerin iletişiminin dinlenmesine veya kaydedilmesine yönelik C.Savcısı 

ve mahkemelerden gelecek talepleri yerine getirmesi mümkün görünmemekte-

dir.  

Mağdurun kendisine yönelik ve suç teşkil eden konuşmaları kayıt etmesi 

haklı nedenlere dayandığına göre, suç mağdurunun rızası üzerine telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesi ve/veya kayıt edilmesi konusunda 

yasal düzenleme yapılmalı; rıza üzerine yapılacak denetimin usul ve esasları 

yasa ile belirlenmelidir. Böylece, tedbirin kötüye kullanılmasının da önüne 

geçilmiş olur.  
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ff. Kolluk Görevlilerinin ve Gizli Soruşturmacıların Tarafı Oldukları İletişimi Dinlemeleri veya 
Kaydetmeleri  

Kolluk görevlilerinin gündelik yaşamlarında tarafı oldukları iletişimi kaydet-

meleri bir özellik arzetmez. Yukarıda özel kişilerin tarafı oldukları iletişimi kay-

detmelerine ilişkin açıklamalar burada da geçerlidir.  

Ancak, kolluk görevlilerinin suç delili elde etmek için yürüttüğü çalışmalar sı-

rasında başka kişilerle yapmış oldukları iletişimi kaydetmeleri görevlerine ilişkin 

bir faaliyettir ve bu konunun çeşitli ihtimallere göre bir değerlendirmeye tabi tu-

tulması lazımdır. Kolluk görevlisinin kimliğini gizlemeden yürüttüğü faaliyet sı-

rasında, iletişimin tarafı olarak bir suça ilişkin bilgiler edinmesi halinde bu bilgile-

rin soruşturmada ve kovuşturmada delil olarak kullanılmasına engel bir durum 

yoktur. Ancak, CMK’nın 139. maddesindeki esas ve usullere uyulmadan kimliğini 

gizleyerek tarafı olduğu iletişimi kaydetmesi hukuka aykırı olur.  

 5271 sayılı CMK’nın 139. maddesine göre, kuvvetli şüphe sebeplerinin bu-

lunması ve başka surette delil elde edilmesinin mümkün olmadığı hallerde, bu 

maddede sayılan suçlarla ilgili delil toplamak, bu suçları işleyen kişi veya örgütle-

re ilişkin araştırmalar yapmak üzere,802 kural olarak hâkim kararıyla, gecikmesinde 

sakınca olan hallerde C.Savcısının kararıyla gizli soruşturmacı görevlendirilebilir. 

Gizli soruşturmacı, kendisine sürekli olarak verilen ve değiştirilmiş bir kimlik 

altında soruşturma faaliyetini sürdüren bir kamu görevlisidir. Bu görevli, kolluk 

görevlisi olabileceği gibi, başka bir kamu görevlisi de olabilir.803 İşte gizli soruş-

turmacı, suç delili elde etmek amacıyla yürüteceği bu faaliyetler sırasında tarafı 

olduğu iletişimi de kaydedebilir. Gizli soruşturmacının suç delili elde etmek ama-

cıyla tarafı olmadığı iletişimi de herhangi bir alet kullanmadan dinlemesine engel 

bir durum yoktur. Ancak, gizli soruşturmacının yürüttüğü faaliyet sırasında ileti-

şimin denetlenmesi tedbirine ihtiyaç duyulursa tedbir kararı alınması yoluna gi-

dilmelidir. Aynı şekilde, gizli soruşturmacının tarafı olmadığı telekomünikasyon 

yoluyla yapılan bir iletişimi herhangi bir alet yardımıyla gizlice dinlemesi veya 

kaydetmesinin mümkün olmadığını, gizli soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin 

                                                                          
802 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 27/1 maddesine göre, gizli soruşturmacı; gerektiğinde 

örgüte sızmak, gözetlemek, izlemek, örgüte ilişkin her türlü araştırmada bulunmak ve suçlarla 
ilgili diğer delil, iz, eser ve emareleri toplamakla yükümlüdür. 

803 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 641.  
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kararın gizli soruşturmacıya bu yetkiyi vermediğini düşünüyoruz. Teknik araçlarla 

izleme tedbirinin düzenlendiği 140. maddede de, şüpheli veya sanığın kamuya 

açık yerlerdeki ve işyerindeki faaliyetlerinin izlenmesi, ses ve görüntüsünün kay-

dedilmesi kabul edilmiş ise de, kamuya açık olmayan yerlerdeki faaliyetleri bakı-

mından ses ve görüntü kaydedilmesinin yasaklanması bu görüşümüzü destekle-

mektedir.  

Kolluk görevlilerinin; öğretide güvenilir kişi,804 uygulamada ise haber elemanı 

veya muhbir de denilen ve genellikle de daha önce suça bulaşmış kişilerden suçla-

rın aydınlatılmasında yararlandıkları bilinmektedir. Acaba güvenilir kişinin katıl-

dığı iletişimi kaydetmesi halinde elde edilen deliller hukuka uygun kabul edilerek 

soruşturma ve kovuşturmada delil olarak değerlendirilebilir mi?  Bu soruya olum-

lu yanıt verilemez. Çünkü diğer taraf veya tarafların rızası bulunmadan kişinin 

katılmış olduğu iletişimi kaydetmesi suç teşkil etmese de, kişinin sesi üzerindeki 

hakkı kişilik hakları kapsamındadır805 ve sesinin gizlice kayıt edilmesi hukuka 

aykırıdır.   

c. Suçüstü Hali veya Gecikmesinde Sakınca Olan Haller ile Kişilerin Hayatına ve Vücut 
Bütünlüğüne Yönelik Ciddi Tehlike Bulunan Haller  

aa. Suçüstü  Hali ve Gecikmesinde Sakınca Olan Haller  

Gerek “suçüstü”nde, gerekse de “gecikmesinde sakınca bulunan hal”de bir 

aciliyet sözkonusu olmakla beraber, bu kavramlar farklı anlamlara sahiptir. Gecik-

mede sakınca bulunmasından; hâkim kararı alınması için geçecek süre yüzünden 

tedbirle ulaşılması istenilen amacın gerçekleşememesi veya en azından tehlikeye 

girmesi anlaşılmalıdır.806 Suçüstü ise, işlenmekte olan veya henüz işlenmiş olan fiil 

ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları tara-

fından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği veyahut da fiilin pek az süre önce 

işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suç anlamına 

gelmektedir. (5271 CMK 2/j md) Görüldüğü üzere, suçüstü hali suça; gecikmesinde 

sakınca olan hal ise delillerin elde edilmesine ilişkin bir kavramdır. Her iki halde de 

                                                                          
804 ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 172 vd; ÖZTÜRK/ERDEM, s.641 vd. 
805  KILIÇOĞLU, Ahmet, s. 178-179; KILIÇOĞLU, Mustafa, s.6-7. 
806 ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.103, dipnot.28. 
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kanun koyucunun gerek koruma tedbirlerinin uygulanması ve gerekse de diğer so-

ruşturma işlemlerinin yapılması bakımından daha esnek davrandığı ve normal pro-

sedür dışında hareket edilmesine imkân tanıdığı görülmektedir.807 Aynı esnekliğin 

telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi esnasında işlendiği öğreni-

len suçların takibi bakımından kabul edilmemesi büyük bir eksikliktir. Özellikle 

internet ortamında yapılan denetim esnasında işlenmekte olan veya çok kısa süre 

önce işlendiği anlaşılan suçlar bakımından kolluk görevlilerine internet ortamında 

suçluyu ve suça ait izleri hemen takip etme imkânı verilmelidir. Örneğin, uyuştu-

rucu ticareti yaptığından veya terör suçu işlediğinden veyahut terör suçu işlemek 

için plan yaptığından şüphe edilen bir kişinin internet üzerindeki iletişiminin hâ-

kim kararına dayalı olarak denetlendiğini, bu denetim esnasında bir kişinin bu 

şüphelilere ait ortama girip uyuşturucu siparişi verdiğini veyahut işlenecek terör 

suçuyla ilgili plan ve şifreleri verdikten hemen sonra ortamdan çıktığını düşüne-

lim. Bu kişinin, denetimi yapan görevli tarafından internet ortamında hemen iz-

lenmesi gereklidir.   Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde808 C.Savcısının da 

denetim kararı verme yetkisi mevcut ise de, elektronik ortamda suç izlerinin takibi 

bakımından C.Savcısından karar almak için geçecek süre de kısa bir süre değildir; 

bu süre içinde deliller kaybolabilir. Nasıl ki kolluk görevlilerine, suçüstü ve ge-

cikmesinde sakınca olan hallerde, C.Savcısına ve amirlerine derhal ulaşma imkânı 

bulunmadığı durumlarda yakalama yetkisi verilmişse,  (CMK 90/1-2 md)809   tele-

komünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi bakımından da kolluk görevli-

lerine elektronik ortamda suç izlerinin takibi için benzer bir yetki verilebilir. Böy-

le bir yetki kötüye kullanılmaya elverişli olduğundan, suçüstü hali ve gecikmesin-

de sakınca olan hallerde hemen C.Savcısına haber verilmesi ve mümkün olan en 

kısa zamanda hâkim onayı alınması koşuluyla kolluk görevlilerine denetim yetkisi 

verilmesi yoluna gidilebilir.  

                                                                          
807 Bu kurallar için bkz. 5271 sayılı CMK, 75/1, 76/1, 83/1, 90/1-2, 118/2, 119/1, 127/1, 129/1, 

135/1-4, 139/1, 140/2, 161/6 ve 163 md. 
808  Gecikmede sakınca bulunmasından; hâkim kararı alınması için geçecek süre yüzünden tedbir-

le ulaşılması istenilen amacın gerçekleşememesi veya en azından tehlikeye girmesi anlaşıl-
malıdır. ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.103, dipnot.28. Bu kavram için ayrıca bkz. 
KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 734-735. 

809 Arama ve elkoyma bakımından da kolluk görevlilerine benzer bir yetki verilmiştir. Elektronik 
ortamdaki suç izlerinin takibi bakımından denetimi yapan kolluk görevlilerine benzer bir yetki-
nin verilmesi uygun olacaktır.  
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bb. Kişilerin Hayatına ve Vücut Bütünlüğüne Yönelik Ciddi Tehlike Bulunan Haller 

Bazı ülkelerde, kişilerin hayatı ve vücut bütünlüğüne ve hatta mala yönelik 

tehditlerde, durumun aciliyetine göre hâkimden karar alınmasının mümkün ol-

maması halinde kolluk görevlilerinin hâkim kararı bulunmaksızın iletişimi denet-

lemelerine izin verildiği görülmektedir.810 CMK’da kolluk görevlilerine hâkim 

kararı olmaksızın telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi denetleme yetkisi 

verilmemiştir. Gecikmesinde sakınca olan hallerde C.Savcısına denetim kararı 

verme yetkisi verilmiş olmakla birlikte, bu kararın derhal ve en geç 24 saat içinde 

hâkimin onayına sunulması lazımdır.811  

Acaba kişilerin hayatına veya vücut bütünlüğüne yönelik tehditlerde, durumun 

aciliyeti nedeniyle hâkim kararı veya kanunla yetkili kılınan görevlilerinin yazılı 

emrini almalarının mümkün olmadığı hal ve koşullarda, kolluk görevlilerinin ileti-

şimi dinlemeleri veya kaydetmeleri suretiyle elde ettikleri deliller hukuka uygun 

delil olarak kabul edilebilir mi? Örneğin, yapmış oldukları denetim esnasında veya 

başka bir surette (A) isimli kişinin (B) isimli kişiyi çok kısa süre içinde öldürmek 

istediği ve (B)’yi telefonla öldürülecek yere davet edeceği bilgisine ulaşan kolluk 

görevlilerinin, hâkim kararı veya kanunla yetkili kılınan kişilerin yazılı emirlerini 

almalarının mümkün olmadığı bir durumda bu suçu önlemek amacıyla (A) isimli 

kişinin telefonlarını dinlediklerini düşünelim. Bu koşullar altında yapılan dinleme 

hukuka uygun kabul edilemez mi? Dikkat edilirse, bu gibi hallerde hala suç işlen-

memiştir. Kolluk görevlilerinin suçu önleme görevi bulunduğu gibi, 5237 sayılı 

TCK’nın 25. maddesine göre, üçüncü kişiler lehine de meşru savunma mümkündür. 

Başlayan veya başlaması muhakkak olan saldırıdan kişiyi kurtarmak maksadıyla 

iletişimin dinlenmesinin meşru savunma kapsamında bulunduğu iddia olunabilir. 

Dolayısıyla, kolluk görevlilerinin kişilerin hayatına ve vücut bütünlüğüne yönelik 

saldırıyı önlemek bakımından gerek mağdur ve gerekse de suç işleyeceğinden şüp-

he edilen kişinin iletişimini dinleme ve/veya kaydetmelerinin hukuka aykırı olma-

                                                                          
810 WONG, s. 42. Avustralya Telekomünikasyonun Denetimi ve Erişimi Kanunu 7.(4) ve 7.(5), 

Kanada Ceza Kanunu 184.1.(1) maddelerinde bu yönde hükümler mevcuttur. İngiltere’de 
adam kaçırma ve benzeri hallerde, polisin, karar olmadan, örneğin faillerin kaçırılan kişilerin 
yakınlarıyla yaptığı telefon görüşmelerini dinleyebileceği kabul edilmektedir. WONG, s. 9.  

811 Bu konuda bkz yukarıda 2.Bl., III, B, 2,a, bb. 
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dığı ileri sürülebilir. Ancak, kabul etmek gerekir ki, bu yetki kötüye kullanılmaya 

çok elverişlidir. O nedenle, bu yetkinin kullanımının usul ve esasları çok açık bir 

şekilde belirlenmeli, bu yetkinin kullanım koşullarının mevcut olup olmadığı her 

olayda çok titiz bir şekilde araştırılmalı ve ortaya konmalıdır.  

d. Mahremiyet Beklentisinin Bulunmadığı Haller 

aa. Genel Olarak 

 Anayasanın 22 ve CMK’nın 135. maddesinde iletişimin gizliliği hakkının 

sağladığı korumadan yararlanacak olan iletişimden ne anlaşılması gerektiğine dair 

bir hüküm mevcut değilse de, Anayasanın 22. maddesinde sözü edilip koruma 

altına alınan “haberleşme”den ve CMK’nın 135. maddesindeki denetime konu 

“iletişim”den, bireyler arasındaki özel iletişim (haberleşme) anlaşılmalıdır.812 Ger-

çekten, haberleşme hürriyetine ilişkin Anayasanın 22. maddesi, özel hayatın gizli-

liği ve korunması başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre, iletişimin gizliliği 

hakkının sağladığı korumadan yararlanacak olan iletişimden, kamuya açık olma-

yan, bireylerin, sınırlı sayıda kişi dışında bilinmesini istemediği iletişim anlaşıl-

malıdır.  

Özel hayatın gizliliği hakkının sağladığı korumadan yararlanılabilmesi için 

yapılan iletişimin mahrem olmasına yönelik bir irade ve beklenti mevcut olmaldır. 

Kişilerin bu beklentisi makul sebeplere de dayanmalıdır. Bunun için de kişilerin 

gizliliği korumaya elverişli ortam ve araçlarla iletişimde bulunmaları gereklidir. 

Çok sayıda kişinin öğrenme imkânına sahip olabilecek koşullarda yapılan haber-

leşme, özel hayatın ve onun bir parçası olan iletişimin gizliliğinin sağladığı koru-

madan yararlanamaz. Karakolda, polis ve jandarma aracı içinde  yapılan konuş-

malar bakımından da kişilerin özel hayat beklentisi olamaz.813 Yine, rutin olarak 

denetlendiğinden, cezaevlerinden yapılan telefon konuşmaları bakımından kişile-

rin özel hayat beklentisi bulunamaz; dolayısıyla bu gibi konuşmaların hâkim kara-

rı bulunmadan dinlenmesi ve/veya kaydedilmesi hukuka aykırı değildir. Karşılaş-

tırmalı hukukta, özel hayata saygı beklentisi içinde bulunulan alanların belirlen-

mesinde kullanılan mahremiyet beklentisi ölçütü, kişinin özel hayatına saygı bek-

lentisinin makul görülüp görülemeyeceği noktasından hareketle geliştirilen bir 
                                                                          
812 Kitle haberleşmesi ise Anayasanın 28 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. 
813 SCHOTT, 28 vd; COLBRIDGE, s. 26. 
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ölçüt olup; bireyin özel hayatına müdahaleyi bekleyebileceği ve buna hazırlıklı 

olup müdahaleye karşı tedbir alabileceği, eğer tedbir almıyorsa bu alanı başkaları 

ile paylaşmakta sakınca görmediği düşüncesine dayanmaktadır.814 Özellikle Ame-

rika’da ve AİHM kararlarında, kişiler arasındaki iletişimin, özel hayatın gizliliği-

nin sağladığı korumadan yaralanması gerekip gerekmediğinin tespitinde bu ölçüt-

ten yararlanılmaktadır.815   

Kitle haberleşme araçları da denilen çok sayıda kişi tarafından ulaşılabilen radyo 

veya televizyonda söylenen sözler ve yapılan açıklamaların özel hayatın gizliliği kapsa-

mında yer aldığı ileri sürülemez. Gerçekten, uygun televizyon ve radyoya sahip isteyen 

herkes bu tür yayınları dinleyebilir, izleyebilir ve/veya kaydedebilir. Ancak, yapılan 

iletişimin özel hayatın gizliliği kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini be-

lirlemek bu kadar kolay değildir. Tercih edilen iletişim aracının türü, iletişimin kime 

veya kimlere yönelik olduğu, başkalarının öğrenme imkânı olup olmadığı vb. hususların 

birlikte değerlendirilerek, yapılan iletişim bakımından kişinin mahremiyet beklentisinin 

haklı olup olmadığı ve dolayısıyla, özel hayatın ve iletişimin gizliliği hakkının sağladığı 

korumadan yararlanıp yararlanamayacağı belirlenmelidir. Yukarıda, “gizlilik kapsamın-

da bulunmayan iletişim” başlığı altında bu konu incelendiğinden burada daha fazla açık-

lama yapmayı gereksiz görmekteyiz. Ancak şu kadarını belirtelim ki, özel hayatın gizli-

liği kapsamında değerlendirilmeyen, kişilerin mahremiyet beklentisinin haklı olmadığı 

iletişimin dinlenmesi ve kaydedilmesi için CMK’nın 135. maddesindeki esas ve usullere 

uyulması gerekli değildir. Aşağıda bu konuyla ilgili olarak özellik arzettiğini düşündü-

ğümüz işyerlerinde yapılan iletişim ile hükümlü ve tutukluların iletişimi üzerinde duru-

lacaktır.  

bb. İşyerlerinde Yapılan İletişim 
 

Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir ve haberleşmenin gizliliği esastır. (AY 

22/1 md) İşçilerin de “herkes” kapsamına dahil olduğunda kuşku yoktur. Gerçek-

ten, Anayasada düzenlenen temel bir hak olan iletişim özgürlüğü ve gizliliği ile 

özel hayatın gizliliğinin işyerinde geçerli olmayacağını, işçilerin bu hakka sahip 
                                                                          
814 UZELTÜRK, s. 11; SEVİMLİ, s.27. 
815 SEVİMLİ, s.27. 
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olmadıklarını söylemek mümkün değildir.816 İşçilerin, işlerini yürüttükleri mekân-

larda başka insanlarla ilişkiler kurma ve iletişimde bulunmaları ve yaptıkları ileti-

şimin gizli olması, özel yaşamın gizliliğinin ve özel yaşam hakkının bir gereği-

dir.817  Ancak, işverenlerin de, iş hayatında yapılan işlemleri belgeleme, çalışanları 

denetlemek, gizli sırların dışa sızmasını engellemek,  hizmet kalitesini ölçmek ve 

değerlendirmek bakımından işyerlerinde telefonla veya diğer telekomünikasyon 

araçları ile yapılan iletişimi denetleme ihtiyacı duymaları anlaşılabilir bir durum-

dur. O nedenle, çatışan bu menfaatler arasında bir dengenin kurulması büyük 

önem taşımaktadır.  

Öncelikle, işçilerin işyerlerindeki özel hayat alanının belirlenmesi ve bu arada iş-

yerinde telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin, iletişimin ve özel hayatın gizli-

liği kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği veya hangi hallerde değerlen-

dirilmesi gerektiğinin belirlenmesi lazımdır. İşçinin işyerindeki bir telekomünikasyon 

aracı ile de olsa bir arkadaşı, eşi veya sevgilisi ile yaptığı görüşme özel hayatına iliş-

kindir ve işverenin işçinin kullandığı telekomünikasyon aracının sahibi olması, ona 

bu araçlarla yapılan bütün iletişimi denetleme bakımından bir hak vermez.818 İşverene 

bu hakkı veren, iletişim aracı sahibi olması değil, bu konudaki üstün bir menfaati 

olabilir. Yukarıda da belirtildiği üzere, gizli sırların dışa sızmasının engellenmesi, 

gerek işyeri güvenliğinin, gerekse de iletişim sistemlerinin güvenliğinin sağlan-

ması, sistemin virüs ve benzeri saldırılara karşı korunması ihtiyacı da denetimi 

gerekli kılabilir. İşçinin sadakat borcunun, iletişiminin denetimine rıza göstermesini 

gerekli kıldığı ve hatta iletişimin denetlendiğini bildiği halde çalışmaya devam etme-

sinden buna rıza göstermiş sayılacağı da söylenebilir.819 Ancak, işçinin vermiş olduğu 

rızaya kuşkuyla yaklaşılmalıdır. Ayrıca, denetim, amacı gerçekleştirmek için gerekli 
                                                                          
816 Amerika’da işverene geniş müdahale imkânı tanıyan düşüncenin aksine, kıta Avrupa’sında, 

işverenin emri altında olsa da, işçinin bağımsız, özgür bir kişi olduğu ve temel haklarına işte 
iken de sahip olduğu görüşü hâkimdir. Fransız temyiz mahkemesi, işçinin işyerinde de özel 
hayatına saygı gösterilmesi hakkına sahip olduğuna, işverenin, işle ilgili olmayan amaçlarla 
kullanılmasına izin vermediği bilgisayardaki kişisel elektronik postalarını açamayacağına ve 
araştıramayacağına hükmetmiştir. ELTIS, Karen, "The Emerging American Approach to E-mail 
Privacy in the Workplace: Its Influence on Developing Caselaw in Canada and Israel: Should 
Others Follow Suit?", Comparative Labor Law & Policy Journal, Vol. 24, No. 3,  Spring 2003 
(published October 2004), s. 522. http://ssrn.com/abstract=614549 (Erişim tarihi: 25.4.2008). 

817 SEVİMLİ, s. 198; Niemietz v Almanya, pg.29. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item 
=1&portal=hbkm&action=html&highlight=niemietz&sessionid=1862183&skin=hudoc-en (Erişim 
tarihi: 7.6.2007).  

818 The Law Reform Commission of Hong Kong, 4.88. 
819 SEVİMLİ, s. 199-200. 
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ve onunla sınırlı olmalıdır. Denetim, işçinin sadakat borcu kapsamında işçinin uygu-

lamaya rıza göstermesini beklenebilir kılmalıdır.820 

İşveren, işyerinde denetlenen iletişim araç ve ortamları konusunda işçileri bilgi-

lendirmelidir. Eğer işveren, işyerindeki bazı iletişim araçları ile yapılan iletişimin 

kaydedildiği hususunda işçileri bilgilendirmiş ise ve işçi de yapılan görüşmenin 

özel hayatına ilişkin olduğuna dair bir beyanda veya açıklamada bulunmamış ise 

(örneğin, sözlü olarak veya gönderdiği elektronik postaya özel olduğuna dair bir 

ekleme yapmak suretiyle) iletişimin dinlenmesi veya izlenmesi hukuka aykırı ol-

mayacaktır. İşçinin yapmış olduğu iletişimin mahremiyetine ilişkin beklentisinin 

bulunmadığı veya bu beklentinin makul olmadığı hallerde, işveren tarafından ile-

tişimin izlenmesi, okunması veya dinlenmesi için ayrıca hâkim kararı alınmasına 

gerek yoktur.  

İşçinin, denetlendiğinden bilgi sahibi olduğu iletişim aracıyla iletişimde bu-

lunması halinde denetime rıza göstermiş olduğu söylenebilir. 

Kunter/Yenisey/Nuhoğlu’da özel işyerlerinde çalışanların bilgisi dahilinde olmak 

koşuluyla konuşmaların kaydedilmesinin mümkün olduğunu belirtmektedirler.821  

Belirtelim ki dışarıdan işyerini arayacak kişilerin rızasının alınması güçtür. Dışa-

rıdan işyerini arayan kişiler bakımından, yapılan görüşmelerin kayıt edildiğine 

dair bir uyarı yapılması yararlı olacaktır.  

Bu bağlamda, günlük yaşamda bankalar veya benzeri kurumlarla yapılan ileti-

şimde, iletişimin kayıt edildiği uyarısı üzerine, devam edilen iletişimin kayıt edil-

mesinin hukuka aykırı olmadığını kabul etmek gerekir. Elbette ki bu bilgilerin 

amaç dışında kullanılması hukuka aykırı olacaktır.  

 AİHM, özel hayatın kapsamını geniş olarak yorumlamakta ve işyerlerinde yapılan 

iletişimi de özel hayat kapsamında değerlendirmektedir. İngiltere’ye karşı açılan bir 

davada polis memuru Halford isimli bayanın işyerindeki telefonları dinlenmiştir. Hü-

kümet işyerinde yapılan iletişim bakımından başvurucunun özel hayatın gizliliği bek-

lentisi içinde olamayacağını savunmuştur. AİHM işyerinde yapılan telefon görüşmele-

                                                                          
820  SEVİMLİ, s.206. 
821 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 697. 
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rinin de “özel hayat” kapsamına girdiğine ve AİHS’nin 8/2 maddesinin ihlal edildiğine 

hükmetmiştir. AİHM bu sonuca ulaşırken,  olayda polis merkezindeki telefonların din-

lenebileceğine dair bir uyarının da yapılmamış olması ve başvurucunun bürosundaki 

telefonlardan birinin özel kullanımına tahsis edilmesini de dikkate almıştır.822 AİHM, 

Huvig/Fransa ve Rotaru/Romanya davalarında da benzer değerlendirmelerde bulun-

muş,  mesleki ilişkiler ve faaliyetlerin özel hayatın kapsamı dışında tutulmasının haklı 

nedeni bulunmadığına karar vermiştir.823 

cc. Hükümlü ve Tutukluların İletişimi  

Hükümlülük, önemli birçok haktan yoksunluğa neden olur. İletişimin gizliliğine 

getirilen sınırlamalar da bunlardan biridir. Amerika’da hükümlülerin cezaevinde ziya-

retçileri ile yaptığı konuşmalar bakımından özel hayatın gizliliği beklentisine sahip 

olamayacakları, o nedenle, hükümlü ve tutukluların sözlerinin kayıt edilmesinin hu-

kuka aykırı olmadığı ve delil olarak değerlendirilebileceği kabul edilmektedir.824   

İşlediği bir suç nedeniyle mahkeme kararıyla mahkûmiyetine karar verilen hü-

kümlülerin veya yürütülmekte olan soruşturma veya kovuşturma kapsamında tutuk-

lanmak suretiyle özgürlüğü kısıtlanan tutukluların, gerek güvenlik nedeniyle, gerek-

se de yürütülmekte olan soruşturma veya kovuşturmanın sağlıklı bir şekilde yürü-

tülmesi bakımından iletişim özgürlüklerinin ve iletişimlerinin gizliliğinin sınırlan-

ması doğal kabul edilmelidir.825  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, cezaevinde 

bulunan başvurucunun mektupla826 veya telefonla dışarısı ile iletişimde bulunma 

                                                                          
822 Halford/Birleşik Krallık,pg.43-44-45.http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal 

=bkm&action html&highlight= halford&sessionid=9465921&skin=hudoc-en (Erişim tarihi: 25.2.2007). 
823 Huvig/Fransa, pg 8,25. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm 

&action=html&highlight=huvig&sessionid=9467009&skin=hudoc-en. (Erişim tarihi: 22.3.2007). 
Rotaru/Romanya,pg.43.http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal= 
hbkm&action=html&highlight=rotaru&sessionid=9467009&skin=hudoc-en (Erişim tarihi: 22.3.2007). 

824 SCHOTT, s. 26. 
825 FEYZİOĞLU, Metin, “Hürriyeti Bağlayıcı Cezalarda ve Tutuklama Koruma Tedbirinde Hürriye-

tin Sınırlanmasının Kapsamı, Sınırı ve Usulü Üzerine Bir Deneme”, Yeni Türkiye, Yargı Ba-
ğımsızlığı Özel Sayısı, S.10, 1996, s. 698. Tutukluların yazılı haberleşmeleri ile telefonla gö-
rüşmeleri, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde hâkim veya mah-
kemesince kısıtlanabilir. (CGİK 114/3 md) Ancak, tehlikeli hâlde bulunan, delil karartma tehli-
kesi olan, soruşturmanın amacını veya tutukevinin güvenliğini tehlikeye düşüren veya suçun 
tekrarına olanak verecek davranışlarda bulunan tutukluların telefon görüşmeleri soruşturma 
evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde hâkim veya ilgili mahkemece belli bir sü-
re kısıtlanabilir. (CGİK 115 md) Görüldüğü üzere, tutuklunun iletişimi, hem delillerin karartılma-
sının önüne geçilmesi ve ceza muhakemesinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, hem tekrar 
suç işlenmesinin önlenmesi ve hem de güvenlik nedeniyle kısıtlanabilmektedir.  

826 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, daha ziyade tutuklu ve hükümlülerin mektupla haberleşme-
sinin denetlenmesine ilişkin uyuşmazlıklarda, ceza ve tutukevlerinin güvenlik gereklerini ve hü-
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imkânlarının kısıtlı olduğuna ve iletişiminin kısıtlandığına ilişkin şikâyeti üzerine 

vermiş olduğu kararda; AİHS’nin 8. maddesinin, hükümlülerin telefonla görüşme 

hakkını garanti aldığı şeklinde yorumlanamayacağına hükmetmiştir. AİHM’e göre, 

AİHS’nin 8/2 maddesinde yazılı, suçun ve düzensizliğin önlenmesi amacıyla hü-

kümlülerin iletişimine ve iletişimin mahremiyetine sınırlamalar getirilmesi, 

AİHS’nin 8. maddesinin ihlali olarak değerlendirilemez.827  

Anayasamızın 22/1. maddesinde, “herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. 

Haberleşmenin gizliliği esastır” denildikten sonra, 22/2 maddesinde, haberleşme 

özgürlüğü ve gizliliği bakımından istisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuru-

luşlarının kanunda belirtileceği ifade edilmektedir. İşte, istisnaların uygulanacağı 

kurumlardan biri de ceza ve tutukevleridir. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbir-

lerinin İnfazı Hakkında Kanunun (CGİK) 66. maddesinde hükümlülerin, 114. 

maddesinde de tutukluların haberleşme hakkı kabul edilmekle beraber, gerek bu 

hakkın kullanılmasına ve gerekse de gizliliğine sınırlamalar getirilmiştir.  

5275 sayılı CGİK.nun 66. maddesinde de “kapalı ceza infaz kurumlarındaki 

hükümlüler, tüzükte belirlenen esas ve usullere göre idarenin kontrolündeki ücret-

li telefonlar ile görüşme yapabilirler. Telefon görüşmesi idarece dinlenir ve kayıt 

altına alınır” denilmektedir. CGİK.nun yollamada bulunduğu Ceza İnfaz Kurum-

larının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 

88. maddesinde, iletişimin denetimi bakımından açık infaz kurumları ve çocuk 

eğitimevlerinde bulunan hükümlüler ile kapalı ceza ve infaz kurumlarındaki hü-

kümlüler bakımından farklı düzenlemeler yapılmıştır. Tüzüğün 88. maddesinde, 

hükümlülerin telefon görüşmelerine ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmekte, 

aynı maddenin 4. fıkrasında kapalı kurumlarda bulunan hükümlülerin, bu maddede 

belirtilen yakınları ile yaptığı telefon görüşmelerinin, idare tarafından dinleneceği ve 

elektronik aletler ile kayda alınacağı belirtilmektedir.  

                                                                                                                                                                                                          
kümlü ve tutukların özel durumlarını AİHS’nin 8/2. maddesi hükümleri açısından değerlendir-
mekte; her somut olayın özelliğine göre Sözleşmenin 8. maddesinin ihlal edilip edilmediğine 
karar vermektedir. Bkz. De Wilde, Ooms ve Versyp/Belçika; pg.91-92-93. DOĞRU, C.1, S. 81-
82; Golder/Birleşik Krallık. DOĞRU, C.I, s. 101; Silver ve Diğerleri/Birleşik Krallık. DOĞRU, 
C.I, s. 57; Boyle ve Rice/Birleşik Krallık. DOĞRU, C.2, s. 495 vd. 

827 A.B/Hollanda, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action 
=html&highlight= 37328/97&sessionid=4929314&skin=hudoc-en (Erişim tarihi: 19.10.2007). 
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CGİK.nun 114/3 maddesinde, tutukluların yazılı haberleşmeleri ile telefonla 

görüşmeleri, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde 

hâkim veya mahkemesince kısıtlanabileceği belirtilmekte ise de, kanunda tutuklu-

ların görüşmelerinin idare tarafından dinlenip dinlenmeyeceğine dair bir hüküm 

yer almamaktadır. Ancak, Tüzüğün 186. maddesinde, tutukluluk haliyle uzlaşır 

nitelikte olan Tüzüğün 75 ila 96. maddelerindeki hükümlerin tutuklular hakkında 

da uygulanabileceği belirtilmekte, yollamada bulunulan 88/4 maddesinde, hüküm-

lülerin bu maddede gösterilen yakınları ile828 yapacağı telefon görüşmelerinin ida-

re tarafından dinleneceği ve elektronik aletler ile kayda alınacağı belirtilmektedir. 

Uygulamada da bu hükme dayanılarak tutukluların yakınları ile yaptığı görüşme-

ler dinlenmekte ve kayda alınmaktadır.829 Esasında Tüzükte yalnızca açık kurum-

lar ve çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin iletişiminin denetlenemeyece-

ği belirtilmiş, tutuklular bakımından bu şekilde bir hüküm öngörülmemiştir. 830Bu 

hükümlerden, tutukluların iletişiminin denetimsiz bırakılmak istenmediği anlaşıl-

maktadır. 

Hükümlü ve tutukluların yalnız telefonla yaptıkları görüşmeler değil, internet üze-

rindeki iletişimi, faks veya telgrafları da denetime tabidir. (5275/9-91 md) Kanun koyu-

cu, Anayasanın 22/2. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayalı olarak iletişim özgürlü-

ğü ve gizliliğine bir sınırlama getirmiş olduğundan, hükümlü ve tutukluların iletişimi-

nin denetimi için hâkim kararı alınmasına gerek yoktur. İletişimin denetlendiği bilindi-

ğinden hükümlü ve tutukluların bu iletişimin mahrem olduğuna dair bir beklentileri de 

                                                                          
828 Tüzüğün 88/1 maddesine göre, kapalı kurumda bulunan hükümlüler, belgelendirmeleri koşuluyla 

eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir.  
829 Tutuklu, henüz suç işleyip işlemediği belli olmayan bir kişi olup, hak ve özgürlüklerinin sınır-

lanmasında bu husus göz önünde bulundurulmalı, hükümlü ile aynı kategoride değerlendiril-
memelidir. O nedenle, diğer sınırlamalara tabi tutulmasında olduğu gibi iletişiminin denetlen-
mesi hususunda da tutuklular bakımından farklı düzenlemeler yapılmalıdır. Bu farklı düzenle-
meler bazen tutuklu aleyhine de olabilir. Örneğin, delil karartma şüphesi bulunan tutuklunun 
iletişimi hükümlüden daha fazla olarak sınırlandırılabilir. Nitekim CGİK.nun 114/3 maddesinde, 
tutukluların yazılı haberleşmeleri ile telefonla görüşmelerinin, soruşturma evresinde Cumhuri-
yet savcısı, kovuşturma evresinde hâkim veya mahkemesince kısıtlanabileceği belirtilmektedir. 
Ancak, delil karartma şüphesi altında bulunmayan, yapılmakta olan soruşturma ve kovuştur-
manın sağlığı bakımından iletişiminin denetimine gerek duyulmayan tutuklunun iletişiminin de-
netimi bakımından daha esnek düzenlemeler yapılmalıdır. Hükümlü ve tutukluların aynı sınır-
lamalara tabi tutulmasına yönelik eleştiriler için bkz. FEYZİOĞLU, Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar-
da, s. 700 vd; YOKUŞ SEVÜK, Handan, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında 
Tutuklu ve Hükümlülerin Dış Dünya ile İletişimi”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yılına Armağan, C.VII, S.3-4, 2003,s. 345.  

830  Tutukluların tutukevlerinde barındırılmaları gerekmekle beraber, ayrı bir tutukevinin bulunma-
dığı hallerde kapalı ceza ve infaz kurumlarının ayrı bölümlerinde tutulmaları lazımdır. 
(5275/111 md) 
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sözkonusu olamaz.831 Ancak, şüpheli veya sanığın müdafii ile iletişimin denetlenmesi-

nin yasak olduğu unutulmamalıdır. (CMK 135/2, 5275/114/4; Tüzük 184/5 md) 

Hükümlüler, açık ve kapalı kurumlarda, çocuk eğitimevlerinde araç telefonu, 

telsiz telefon veya cep telefonu ve benzeri iletişim araçlarını bulunduramaz ve 

kullanamaz. Dolayısıyla, açık ceza kurumları ve çocuk eğitimevlerindeki hüküm-

lülerin de iletişim özgürlüğü sınırlandırılmıştır. Ancak, açık kurumlar ile çocuk 

eğitimevlerinde bulunan hükümlüler, ücretli telefonlarla serbestçe görüşme yapa-

bilirler. Çocuk hükümlülerin telefonla konuşması hiçbir şekilde kısıtlanamaz ve 

engellenemez. (Tüzük, 88/3 md) Tüzüğün 88/4. maddesinde “kapalı kurumlarda 

bulunan hükümlülerin, bu maddede belirtilen yakınları ile yaptığı telefon görüş-

meleri, idare tarafından dinlenir ve elektronik aletler ile kayda alınır” denildiği 

halde, açık kurumlardaki hükümlüler ve çocuk eğitimevlerindeki hükümlüler ba-

kımından bu şekilde bir hüküm öngörülmemiştir. O nedenle, açık kurumlarda ve 

çocuk eğitimevlerinde tutulan hükümlülerin iletişiminin denetimi, ancak 

CMK’nın 135. maddesindeki esas ve usullere göre mümkün olabilecektir. 

Uygulamada örneklerine de rastladığımız üzere, tutuklunun, yasa dışı olarak el-

de ettiği bir telefonla başkaları ile yaptığı iletişimin, hâkim kararı bulunmadan din-

lenmesi ve kaydedilmesi hukuka aykırı olarak değerlendirilebilir mi? Kanaatimizce 

edilemez. Buradaki dinlemenin önleme amaçlı olduğu, önleme amaçlı denetim so-

nucu elde edilen delillerin değerlendirilemeyeceği de ileri sürülemez. Çünkü ceza 

ve tutukevinde bulunan bir tutuklu, müdafii ile iletişimi hariç, telekomünikasyon 

araçlarıyla yaptığı iletişim bakımından özel hayatın gizliliği beklentisine sahip ola-

maz. Ayrıca, kendisi hukuka aykırı bir zeminde bulunan tutuklunun yaptığı iletişi-

min gizliliğinin sağladığı korumadan yararlanması düşünülemez. 2803 ve 2559 

sayılı yasa hükümlerine göre yapılıp ceza yargılamasında delil olarak değerlendiri-

lemeyecek deliller, iletişimin gizliliği ve özel hayatın gizliliğinin sağladığı koruma-

                                                                          
831 Hükümlü ve tutukluların iletişimi yasa uyarınca görevliler tarafından dinlenmekte ise de, bu, 

görevlilere hükümlü ve tutukluların yakınları ile yaptıkları, suç veya disiplin cezasını gerektir-
meyen görüşmeleri ifşa etme hakkını vermez; bu görüşmelerin ifşa edilmesi kişilik hakkına 
saldırı teşkil eder. Gerçekten, dinlendiği bilinse dahi, hükümlü veya tutuklunun eşiyle veya 
sevgilisiyle yaptığı görüşme esnasında söylemiş olduğu sözlerin bu kişilerin özel hayatı kap-
samında değerlendirilmesi lazımdır.  
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dan yararlanan iletişimin denetlenmesi suretiyle elde edilen delillerdir. O nedenle, 

telefonla görüşmesi kısıtlanan tutuklunun –zor olmakla beraber- gerek ceza ve tutu-

kevindeki telefonla, gerekse de başka bir telefonla yaptığı iletişimin dinlenmesi 

veya kaydedilmesinin hukuka aykırı olmadığını kabul etmek gerekir.  Ancak, mev-

zuatımıza göre hâkim kararı ve gecikmesinde tehlike bulunan hallerde C.Savcısı 

kararı bulunmadan yasa dışı elde edilen telefonla yapılan iletişim dahi dinlenemez.  

Gerçekten, CMK’nın 135; TİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 10, 

12, 17, 20; İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 5 ve 6 maddeleri ile sözkonusu 

yönetmeliklerin diğer hükümlerine göre, TİB’in hâkim ve C.Savcısı kararı bulun-

madan telefon dinlenmesi için hat tahsisi yapması ve dinlemeye aracılık etmesi 

mümkün değildir.  Buna imkân tanıyan yasal bir düzenleme yapılmasının yararlı 

olacağını düşünmekteyiz.  Günümüz için yasa dışı elde edilen telefonla cezaevinden 

yapılan iletişimin denetimi için hâkim kararı alınması gerekli ise de,  denetim için  

hâkim kararı dışındaki CMK’nın 135. maddesinde yer alan diğer koşulların gerçek-

leşmesinin gerekli olmadığını düşünmekteyiz. Gerçekten bu gibi hallerde denetim 

kararı verilebilmesi için, suçun katalog kapsamında bulunması, kuvvetli şüphe se-

beplerinin mevcut olması, ikincillik ilkesinin gözetilmesi gerekmediği gibi, katalog 

kapsamında yer almayan suçlara ilişkin olarak elde edilen deliller de soruşturma ve 

kovuşturmada delil olarak değerlendirilmelidir.  

Tekrar belirtelim ki, tutuklu olan sanık ile müdafiinin iletişimi denetlenemez. 

(CMK 135/2, 136, 154/ md) Bu, AİHS’nin 6/3-(b) ve (c) maddesinde belirtilen sa-

vunma hakkı ve adil yargılanma hakkının bir gereğidir. O nedenle, tutuklunun müda-

fii ile yaptığı iletişimin denetimi sonucu elde edilen deliller hukuka aykırı olacaktır.832   

E. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ 

1. Yerine Getirme Görevi  

Diğer koruma tedbirlerinde olduğu gibi telekomünikasyon yoluyla yapılan ileti-

şimin denetimi tedbiri de esas itibariyle kolluk görevlileri tarafından yerine getirilir.833 

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine ilişkin işlemlerin tek 

merkezden yürütülmesi, yanlış ve hukuka aykırı uygulamaların önüne geçilebilmesi 

                                                                          
832 YOKUŞ SEVÜK, İletişimin Denetlenmesi, s. 122. 
833 Aşağıda da açıklayacağımız üzere, iletişimin tespiti kararlarının C.Başsavcılıkları veya mah-

kemelerce doğrudan TİB’e gönderilerek iletişime ilişkin kayıtların istenmesi mümkündür. 
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için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kurulmuş (5397/2-3 md) olup,834 

iletişimin denetiminde bu kuruma çok önemli görevler verilmiştir.835  

“Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi” başlığını ta-

şıyan CMK’nın 137. maddesinde, tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin 

bazı hükümlere yer verilmiş ise de,836  konu esas itibariyle daha sonra çıkarılan 

İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 9. madde-

sine göre, iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendi-

rilmesi ile ilgili alınan kararlar, yerine getirilmek üzere soruşturma ve kovuştur-

manın yürütüldüğü yer dikkate alınarak Cumhuriyet savcısınca ilgili kolluk biri-

                                                                          
834 3.7.2005 günlü, 5397 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1. mad-

desiyle 4.7.1934 günlü, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun ek 7. maddesine ek-
lenen; dokuzuncu fıkrada yer alan “... Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komis-
yon...” ibaresi; onuncu fıkrada yer alan “Oluşturulan bu Başkanlık bir başkan ile teknik, hukuk 
ve idarî olmak üzere üç uzmandan oluşur” ve “Telekomünikasyon İletişim Başkanı, Telekomü-
nikasyon Kurumu Başkanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanır” şeklindeki kuralların; 
2. maddesiyle 10.3.1983 günlü, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’na 
eklenen ek 5. maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “... Başbakanın özel olarak yetkilendire-
ceği kişi veya komisyon...” ibaresinin; 3. maddesiyle 1.11.1983 günlü, 2937 sayılı Devlet İstih-
barat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 6. maddesine eklenen sekizinci fıkrada 
yer alan “... Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon...” ibaresinin, iptalleri-
ne ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi ile Anayasa Mahkemesine dava 
açılmış olup, henüz bu dava sonuçlanmamıştır.  

835 TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 17/1-b maddesinde; 5271 sayılı Kanu-
nun 135. maddesi kapsamında yapılacak iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sin-
yal bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik iş ve işlemleri tek bir merkezden yürütmek TİB’in gö-
revleri arasında sayılmıştır.  

836 5271 sayılı CMK’nın kabul edildiği tarihte Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kurulmamıştı. 
Aşağıda da açıklanacağı üzere, kanun hükümlerinden böyle bir teşkilatın kurulmasının da dü-
şünülmediği anlaşılmaktadır. Daha sonra 5397 sayılı yasayla telekomünikasyon yoluyla yapı-
lan iletişimin denetlenmesine ilişkin işlemleri tek elden yürütmek üzere Telekomünikasyon İle-
tişim Başkanlığı (TİB) kurulmuş (5397/1 md) ve çıkarılan yönetmeliklerle iletişimin denetimi 
bakımından bu kuruma önemli görev ve yetkiler verilmiştir. Gerçekten, CMK’nın 137/1. mad-
desinde “135 inci maddeye göre verilecek karar gereğince Cumhuriyet savcısı veya görevlen-
direceği adlî kolluk görevlisi, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşların yetkilile-
rinden iletişimin tespiti, dinlenmesi veya kayda alınması işlemlerinin yapılmasını ve bu amaçla 
cihazların yerleştirilmesini yazılı olarak istediğinde, bu istem derhâl yerine getirilir; yerine geti-
rilmemesi hâlinde zor kullanılabilir” denilmekte ise de, İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğine 
göre, tedbir kararlarının telekomünikasyon hizmeti veren kurumlara gönderilerek bu kurumlar 
aracılığıyla tedbirin yerine getirilmesi sözkonusu değildir. İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği-
nin 9. maddesine göre, iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendi-
rilmesi ile ilgili alınan kararlar, yerine getirilmek üzere soruşturma ve kovuşturmanın yürütüldü-
ğü yer dikkate alınarak Cumhuriyet savcısınca ilgili kolluk birimine gönderilir. Kolluk birimi, bu 
tedbirlere ilişkin karar ile işlemi yapmakla görevlendirilen kolluk personelinin aidiyet numarasını 
Başkanlığa bildirir ve işlemler bildirilen aidiyet numaralı personel tarafından yerine getirilir. İle-
tişimin tespiti kararı ile ilgili işlemlerin icrasını Cumhuriyet savcısı doğrudan veya kolluk birimi 
aracılığıyla Başkanlıktan talep eder. Karar olmadan ve aidiyet numarası bildirilmeden Başkan-
lıkça işlem başlatılmaz. O nedenle, CMK’nın 137. maddesi hükümlerinin 5397 sayılı yasa, bu 
yasaya ve 5271 sayılı CMK’nına göre çıkarılan yönetmelik hükümleriyle birlikte 
değerlendiilmesi lazımdır.  
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mine gönderilecektir.837 TİB’de kararın işleme alınabilmesi için işlemi yapacak 

kolluk görevlisinin aidiyet numarasının da bildirilmesi gereklidir. O nedenle, ko-

vuşturma aşamasında mahkemece verilen kararların ilgili kolluk birimine gönderi-

lerek ilgili kolluk birimince tedbiri yerine getirecek görevlinin aidiyet numarasını 

belirten bir yazıyla birlikte TİB’e gönderilmesi lazımdır. TİB’de Millî İstihbarat 

Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili 

birimlerinden birer temsilci bulundurulmakta olup, (TİB Kuruluş, Görev ve Yetki-

leri Hakkında Yönetmelik 16 md) uygulamada adı geçen kurumlar tedbir kararla-

rını TİB’e gönderirken, durumu kendi haberleşme kanalları ile TİB’deki temsilci-

lerine bildirmekte ve böylece olası yanlışlıkların önüne geçilmek istenmektedir. O 

nedenle, kararların ilgili kolluk birimince TİB’e gönderilmesi bu açıdan da yarar-

lıdır.  

Tedbirin yerine getirilmesine ilişkin işlemler, aidiyet numarası TİB’e bildiri-

len görevliler tarafından yerine getirilir. Aidiyet numarası, bu yönetmelikte belirti-

len işlemleri yapmak üzere görevlendirilen adlî kolluk personeline kimliğinin be-

lirlenmesini sağlamak amacıyla sicil numaralarından farklı olarak kurumlarınca 

verilen bir numaradır. (İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 4/1-a md) 

2. Yerine Getirme Şekli 

İlgili kolluk birimi aracılığıyla işlemi yapacak görevlinin838 aidiyet numarasıy-

la birlikte TİB’e gönderilen bu kararlar önce TİB’deki hukukçu uzmanlar tarafın-

dan incelenir. Mevzuata aykırılığı görülmeyen kararlar elektronik ortamda teknik 

uzmanlara havale edilir. İlgili operatör santralleri üzerinde teknik uzmanlarca de-

netlenen numaralar sisteme tanıtıldıktan sonra; dinleme, kayda alma işlemleri ai-

diyet numaraları bildirilen kolluk görevlileri tarafından ilgili kolluk birimlerinin 

kendi bünyelerinde gerçekleşir. İşlemin başladığı, bitirildiği tarih ve saat ile işlemi 

                                                                          
837 TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinde, CMK’nın 135. mad-

desi hükümleri tekrarlanmakta, 14. maddesinde de; “12 nci maddeye göre verilecek kararlar, 
Cumhuriyet savcısı veya görevlendireceği adli kolluk görevlileri tarafından Başkanlığa iletilir. 
Kararlar işletmecilere gönderilmez. Söz konusu kararlar ilgili kurum görevlileri ve Başkanlık ça-
lışanları aracılığıyla teknik uzmanın nezaretinde yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği 
tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır” denilmektedir.  

838 Bu görevlilere işlem görevlileri de denilmektedir. İşlem görevlileri başlığını taşıyan İletişimin 
Denetlenmesi Yönetmeliğinin  11/1. maddesine göre, Cumhuriyet savcısınca belirlenen kolluk 
birimince; iletişimin dinlenmesi, kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve tespitle 
ilgili işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla yeterli sayıda personel görevlendirilmesi lazımdır.  
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yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. TİB bünyesinde herhangi bir dinleme faali-

yetinde bulunulmaz. TİB’de karar sisteme tanıtılmadan ve hat tahsisi yapılmadan 

adli kolluk görevlilerinin denetim yapmaları mümkün değildir. 

İletişimin tespitine ilişkin kararların yerine getirilmesi soruşturma aşama-

sında doğrudan C.Başsavcılığı tarafından TİB’den istenebileceği gibi, ilgili 

kolluk birimi aracılığıyla da TİB’e gönderilebilir. Her ne kadar yönetmelikte 

iletişimin tespiti kararlarının yalnızca ilgili kolluk birimi veya C.Başsavcılığı 

tarafından TİB’e gönderileceği belirtilmekte ise de, kovuşturma aşamasında 

hâkim veya mahkeme de iletişimin tespiti kararlarının yerine getirilmesi ama-

cıyla doğrudan TİB’e gönderebilir. Zira CMK’nın 36. maddesine göre, mah-

keme başkanı veya hâkim, her türlü tebligatı, tüm gerçek veya özel hukuk tüzel 

kişileri veya kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaları yapma yetkisine 

sahiptir.  

Kelime olarak dinlemek; işitmek için kulak vermek anlamına gelmektedir.839 

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesinden ise, telekomünikas-

yon yoluyla yapılan iletişimin cihaz başından canlı olarak izlenmesi, işitilmesi 

anlaşılmalıdır.840Ancak, İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 9/1 maddesine 

göre, dinleme, iletişimin kayda alınması suretiyle yapılır.841 Mevzuatımızda kayda 

alma yanında ayrıca “dinleme”ye yer verildiğine göre, dinlemeye kayda almadan 

daha farklı bir anlam vermek gerektiğini düşünmekteyiz. Kanaatimizce, iletişimin 

dinlenmesinden, konuşmaların canlı olarak izlenmesi anlaşılmalı ve yönetmelik 

hükümlerine göre bu konuşmalar ayrıca kayıt da edilmelidir.842 Kayda almada ise, 

iletişimin canlı olarak izlenmesi ve işitilmesi sözkonusu olmayıp veri taşıyıcısına 

kaydı sözkonusudur.843   

                                                                          
839 Türkçe Sözlük, TDK, C.1, s. 379. 
840 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 705. 
841 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetme-

liğin 11. maddesinde de, “dinleme, iletişimin kayda alınması suretiyle yapılır” denilmektedir.  
842 Dinleme tedbiri yerine getirilirken konuşmaların ayrıca kaydedilmesinin sebebinin, ileride ortaya 

çıkacak ispat sorunlarının ve başka uyuşmazlıkların önüne geçilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Al-
manya’da da dinleme faaliyeti sırasında iletişim otomatik olarak kaydedilmektedir.  

843 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz yukarıda 1.Bl., V, C. 
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Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi; sinyal bilgilerinin iletişim sistemle-

ri üzerinde bıraktığı izlerin tespit edilerek, bunlardan anlamlandırılan sonuç-

lar çıkarmak üzere gerçekleştirilen değerlendirme işlemleri anlamına gelmek-

tedir. Bu değerlendirme işlemi TİB’den alınan kayıtlara göre ilgili kolluk 

birimince yapılarak değerlendirme sonuçlarının C.Başsavcılığına veya mah-

kemeye gönderilmesi lazımdır.844  

Kanunda ve buna ilişkin yönetmeliklerde mobil telefonun yerinin tespiti-

ne845 ilişkin tedbirin ne şekilde yerine getirileceğine dair bir hüküm mevcut 

değildir. Ancak, mobil telefonların baz istasyonları ile yapmış olduğu sinyal 

alışverişleri izlenerek şüpheli veya sanığın yakalanmasının amaçlandığı bu 

tedbirle ilgili işlemler, suçun işlendiği yerdeki kolluk görevlileri ile koordineli 

olarak şüpheli veya sanığın bulunduğu yerdeki kolluk birimlerince yerine geti-

rilir. 

Karşılaştırmalı hukukta, kararı yerine getiren görevlilerin denetim süresi dol-

madan periyodik aralıklarla, yapılan denetim ve denetim sonucu elde edilen delil-

lerle ilgili olarak kararı veren hâkime rapor vermelerine ilişkin düzenlemeler 

mevcuttur.846 Kanunumuzda bu yönde bir hüküm yer almamakla birlikte tedbir 

kararını yerine getiren görevlilerin belli aralıklarla o zamana kadar yapılan işlem-

lerle ilgili olarak soruşturma ve kovuşturma makamlarına bilgi vermelerine engel 

bir durum da yoktur. Gerek elde edilen delillerin hemen bir değerlendirmeye tabi 

tutulması, gerekse de tedbire devam etmede bir yarar bulunup bulunmadığının 

belirlenmesi bakımından, o zamana kadar yapılan işlemler ile elde edilen delille-

rin belli aralıklarla soruşturma ve kovuşturma makamlarına bildirilmesinde yarar 

vardır. Karşılaştırmalı hukukta kararı veren hâkime bilgi verilmesi öngörülmekte 

ve kanunumuza göre soruşturma aşamasında da denetim kararı esas itibariyle hâ-

kim tarafından verilmekte ise de, soruşturmayı yürüten ve bundan sonuç çıkaracak 

olan C.Savcısı olduğundan, bu bilginin soruşturma aşamasında C.Savcısına veril-

mesi daha uygun olur.  

                                                                          
844  CMK’nın 135/3 maddesi hükümleri karşısında günümüz için bu tedbire başvuru imkânının 

bulunmadığı sonucu çıkmaktadır. Bu konuda geniş bilgi için Bkz. 1.Bl., V, E. 
845 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz yukarıda 1.Bl., V, F. 
846 WONG, s. 24. Ayrıca bkz. Amerika Birleşik Devletleri Federal Kanununun 18. Bölümünün 

2518. (6). maddesi hükmü.  
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3. Gizlilik İlkesi  

Bir kişinin telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişiminin denetimi, ancak il-

gili kişinin bunun farkında olmaması halinde bir fayda sağlayabilir. O nedenle, 

tedbir kararlarının alınmasında olduğu gibi bu kararların uygulanmasında da gizli-

lik kurallarına uyulması lazımdır. CMK’nın 135/5. maddesinde, bu madde hü-

kümlerine göre alınan kararlar ve yapılan işlemlerin tedbir uygulandığı sürece 

gizli tutulacağı belirtilmektedir.847 Gizli olması gereken, yalnızca CMK’nın 135. 

maddesinde yazılı karar ve talepler değildir; kolluk tarafından C.Savcılığına yazı-

lan tedbir kararı alınmasına ilişkin talep yazıları da gizli olmalıdır.848  

Bilindiği üzere soruşturma aşaması kamuya açık olmayıp; üçüncü kişilerin so-

ruşturma evrakından ve bu arada tedbir kararı ile tedbirin uygulanması sonucu 

elde edilen delillerden bilgi sahibi olması mümkün değildir. CMK’nın 157. mad-

desinde, kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma hakları-

na zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemlerinin gizli oldu-

ğu belirtilmektedir. Ancak, CMK’nın 135/5. maddesi ile İletişimin Dinlenmesi 

Yönetmeliği ve TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte sözü 

edilen gizlilik bundan farklıdır. CMK’nın 157. maddesindeki gizlilik esas itiba-

riyle kamuya karşıdır; şüphelinin müdafii dosya içeriğini inceleyebilir, istediği 

belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir. Müdafiin bu yetkisi, ancak soruş-

turmanın amacını tehlikeye düşürecek ise sulh ceza hâkiminin kararı ile kısıtla-

nabilir. (CMK 153/1-2 md) CMK’nın 135/5. maddesindeki gizlilik ise, hem ka-

muya hem de muhakemenin taraflarına yöneliktir. Tedbirin başarısı; hakkında 

tedbir kararı uygulanan şüpheli, sanık, şikâyetçi, müdahil ile bu konudaki görev-

li personel dışında hiç kimsenin bundan haberdar olmamasına bağlıdır. Özellikle 

şüpheli veya sanık ile müdafiinin, uygulandığı sürece tedbirden bilgi sahibi ol-

maması büyük önem taşımaktadır. 

CMK’nın 135. maddesinin 5. fıkrasında, bu madde hükümlerine göre alınan 

kararlar ve yapılan işlemlerin gizli tutulması gerektiği belirtildiğinden, tedbir ka-

                                                                          
847 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 9/1 ve TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetme-

liğin 4. maddelerinde de gizlilikle ilgili hükümler mevcuttur. 
848 ÜNVER/HAKERİ, s. 179. 



 

375

rarı alınmasına yönelik işlemler, tedbir kararları ve bu kararların uygulanmasının 

gizli tutulmasına yönelik bir kararın verilmesi gerekli değildir. Çünkü kanunun 

emredici hükmü gereği bu karar ve işlemlerin zaten gizli tutulması lazımdır. O 

nedenle de şüpheli veya sanık ile müdafiinin bu kararlardan bilgi sahibi olması 

mümkün değildir. Ancak uygulamada, yine de CMK’nın 153/2. maddesine göre 

gizlilik kararı verildiği ve şüpheli müdafilerinin evrakı inceleme ve suret alma 

hakkının kısıtlandığı görülmektedir.849 Belirtelim ki, bizatihi bu kararlar gizlilik 

ilkesini ihlal eder niteliktedir. Çünkü evrakı inceleme ve suret alma hakkı kısıtla-

nan şüphelinin müdafii, yapılmakta olan soruşturma kapsamında gizli soruşturma 

tedbirlerine başvurulduğunu tahmin edebilir. Bu da uygulanan tedbirin başarı şan-

sını ortadan kaldırabilir.  

Soruşturma aşamasında gizlilik kararına gerek olmadan tedbir kararları ve 

tedbirin uygulanması sonucu elde edilen deliller, tedbirin başarısını tehlikeye 
                                                                          
849 Örneğin, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yapılan soruşturma kapsamında (A.Y) 

isimli şüphelinin telefonunun denetimine karar verilmesi ile birlikte, soruşturmanın “amacını 
tehlikeye düşürebileceğinden, şüpheli müdafilerinin evrakı inceleme ve suret alma hakkının 
5271 sayılı CMK’nın 153/2. maddesi gereğince soruşturma sonuçlanıncaya kadar kısıtlanma-
sına karar verilmiştir” (Samsun 1. Sulh Ceza Mahkemesi, 6.12.2005 tarih, 2005/1130 müt. sa-
yılı kararı. Bu karar Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2006/62 E, 2006/233 K. sayılı dava 
dosyası içindedir.)Samsun 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 7.7.2005 tarih, 2005/823 D.İş Esas ve 
2005/798 D.İş Karar Nolu dosyasında da iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izleme ka-
rarıyla birlikte, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebileceği gerekçesiyle şüpheli müdafile-
rinin evrakı inceleme ve suret alma hakkının 5721 sayılı CMK’nın 153/2 maddesi uyarınca so-
ruşturma sonuçlanıncaya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir. (Bu karar Ankara 11. Ağır Ce-
za Mahkemesinin 2005/287 E, 2006/23 K sayılı dava dosyası içindedir.) 
Osmaniye C.Başsavcılığınca adam öldürmek suçundan yapılan ve şüphelinin iletişiminin de-
netimine karar verilen bir soruşturmada (Soruşturma No:2005/7159) C.Savcılığınca, tedbirle 
hedeflenen amaca ulaşılabilmesi için ayrıca soruşturmanın gizli olarak yürütülmesi bakımından 
sulh ceza mahkemesinden gizlilik kararı talep edilmiştir. Mahkemece, “hazırlık soruşturmasının 
devam etmekte ve işin niteliği gereği örnek çıkarılıp verildiği takdirde soruşturmanın selameti-
ne zarar gelebileceği kanaatine varıldığından ve delillerin karartılması ihtimalini doğuracak ni-
telikte bulunduğundan, sanıklar vekilinin bu hakkının kısıtlanarak sözü edilen hazırlık soruş-
turmasının CMK 153/2 maddesi gereğince fotokopisinin verilmemesine ve soruşturmanın gizli 
yürütülmesine” karar verilmiştir. (Osmaniye 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 30.1.2006 tarih, 2006/61 
D.İş sayılı karar) İlginçtir ki, bu soruşturma kapsamında, şüphelinin yakalanması amacıyla, ile-
tişimin dinlenmesi, kaydedilmesi, izlenmesi ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine karar ve-
rildiği halde, mobil telefonun yerinin tespitine karar verilmemiştir. (Osmaniye 1. Sulh Ceza 
mahkemesi, 27.1.2006 tarih, 2006/76 D.iş sayılı karar) 
Uygulamada, gizliliğin sağlanması bakımından tedbir kararını yerine getiren kolluk görevlilerine 
tedbirin gizli olarak yürütülmesi gerektiği ve gizliliğin ihlalinin yasal sonuçlarının yazılı olarak 
hatırlatıldığı da görülmektedir. Örneğin Kelkit C.Başsavcılığınca adam öldürme suçundan yapı-
lan bir soruşturma kapsamında (Soruşturma No:2006/273) şüphelinin iletişiminin denetimine 
karar verilmiş, C.Savcısı tarafından; “5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 285 nci maddesi 1 ve 
4 ncü fıkralarına göre yürütülen işlemler ve hazırlık soruşturması sırasında kararların “GİZLİ” 
gizlilik derecesinde olacağı, gizliliği ihlal edenler hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası 
hüküm olunacağı,  
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması ile ilgili yetkilerin suistimal edilerek başka ka-
nun hükümleri ihlal edilirse, o kanunlarda yazılı cezaların yarıdan bir katına kadar artırılacağı 
adı geçen personele tebliğ edilmiştir”. (27.7.2006)  
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sokmayacak bir aşamaya kadar gizli tutulmalı ve diğer evraklardan ayrı ve farklı 

bir şekilde muhafaza edilmelidir. İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde, tedbir 

kararlarının ve tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen delillerin muhafaza 

edilmesine ilişkin bir hüküm mevcut değilse de, yetersiz de olsa tedbir kararları-

nın alınması sürecinde gizliliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.850 

Yönetmeliğin 5/4 maddesinin son cümlesinde; “bu maddedeki tüm işlemler sıra-

sında gizliliğe uyulur” denildiğinden, tedbir kararının alınması için yapılacak ta-

lepten başlayarak, tedbir kararı verilmesi aşamasına kadar yapılan tüm işlemlerin 

tedbir süresince gizli tutulması lazımdır.  

Gizliliğin sağlanması bakımından tedbir kararlarının yerine getirildiği yerle-

rin, gerek fiziki olarak, gerekse de alınan önlemler itibariyle güvenli olması la-

zımdır. Tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin ve tedbirlerin 

denetimin gerçekleştirildiği yerlerin gizliliği, düzeni ve güvenliğine ilişkin esas ve 

usuller ilgili kolluğun merkez birimlerince düzenlenir.851 

Gizlilik, ilgili kişilerin dışında, bir kimsenin tedbirden haberdar olmamasını ge-

rektirir. Tedbir kararının içeriğinden ilgili kolluk birimi amirlerinin de bilgi sahibi 

olmaması lazımdır. O nedenle, tedbir kararı ayrı bir zarfa konulup mühürlendikten 

sonra ayrı bir üst yazı ile ilgili kolluk birimine gönderilmeli ve kararın içinde bu-

lunduğu kapalı ve mühürlü zarf, bir tutanakla denetimi yapacak görevliye teslim 

edilmelidir. Denetim sonucu elde edilen kayıtlar da aynı şekilde gizlilik kurallarına 

uyularak adli makamlara ulaştırılmalı, karar ve kayıtlardan ilgili kolluk birimi amir-

lerinin dahi bilgisi bulunmamalıdır. Kabul etmek gerekir ki hiyerarşik bir yapı içeri-

                                                                          
850 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 5/4. maddesine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-

dan gönderilen talep yazısı, hâkim tarafından saat belirtilerek havale yapılır. Talep, istemin içe-
riği gösterilmeksizin, hâkim havalesinde belirtilen saat de işlenmek suretiyle, bu iş için görev-
lendirilen ilgili zabıt katibi tarafından mahkemenin değişik iş defterine kaydedilir. Hâkim tara-
fından havale saatinden itibaren 24 saat içerisinde karar verilir. Hangi mahkemenin değişik iş 
defterine kaydedilmişse iş o mahkemenin hâkimi tarafından sonuçlandırılır. Verilen karar, tuta-
nakla Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir ve mahkeme kaleminde kalan suretinin gizli tu-
tulması için ilgili hâkim tarafından gerekli tedbir alınır. Söz konusu kararlar tedbir süresince 
değişik iş kartonuna takılmaz. Tedbirin sona erdiği öğrenildiğinde ilgili kartonuna ilave edilir. Bu 
maddedeki tüm işlemler sırasında gizliliğe uyulur. 

851 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 11/3. maddesinde; bu Yönetmelik kapsamında yapılan 
işlemlerin ve yapıldığı yerlerin gizliliği, düzeni ve güvenliği ile kolluk görevlilerinin aidiyet numa-
ralarının belirlenmesine ve muhafazasına ilişkin esas ve usullerin ilgili kolluğun merkez birimle-
rince düzenleneceği belirtilmektedir.  
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sinde gerek tedbir kararı ve gerekse de tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen 

kayıtların ilgili kolluk birimi amirlerine karşı gizli tutulması pek kolay değildir.  

Bu arada belirtelim ki, tedbir kararı ve bunun yerine getirilmesine ilişkin iş-

lemler ilgili telekomünikasyon şirketine karşı da gizlidir; o nedenle tedbire ilişkin 

kararlar işletmecilere gönderilmez. 

Kovuşturma aşaması kural olarak alenidir. Duruşmalar da herkese açık yapı-

lır. (CMK 182 md) Ancak, üçüncü kişilerin dava dosyasını inceleme yetkisi yok-

tur. Kovuşturma aşamasında verilen tedbir kararları ile tedbirin uygulanması 

sonucu elde edilen delillerin tedbir süresince gizli tutulması gerektiğinden, gerek 

üçüncü kişilerin gerekse de muhakemenin taraflarının tedbirin uygulanması sü-

recinde tedbir kararı ve tedbirin uygulanması sonucu elde edilen delillerden bilgi 

sahibi olmamaları lazımdır. (CMK 135/5 md) Fakat kovuşturma aşamasında 

gizliliğin sağlanması pek mümkün görünmemektedir. Çünkü CMK’da gizli ola-

rak uygulanan tedbir kararları ve buna ilişkin işlemlerin dosyadan çıkarılmasının 

usul ve esaslarını düzenleyen bir hüküm yoktur. Bu şekilde bir hüküm bulunma-

yınca da dava dosyasından herhangi bir belgenin çıkarılması mümkün olmaya-

caktır.  

CMK’nın 135/5 maddesi hükümlerine rağmen yalnızca geçmişe yönelik ka-

yıtların istendiği iletişimin tespiti ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirleri 

bakımından, CMK’da 157. maddenin gerektirdiği gizlilik dışında bir gizliliğin 

bulunmasının gerekli olmadığını düşünmekteyiz. Çünkü bu kayıtlar daha önce 

tespit edilmiş olup şüpheli veya sanık bu kayıtları değiştirme veya yok etme im-

kânından yoksundur.852 Nitekim uygulamada kovuşturma aşamasında tarafların da 

hazır olduğu aleni yapılan duruşmalarda iletişimin tespitine ilişkin kayıtların is-

tendiği görülmektedir.853  

                                                                          
852 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 11. maddesinde, C.Savcısı tarafından belirlenen kolluk 

birimince tedbir kararlarının yerine getirileceği belirtilmektedir. Jandarma görev sahasında jan-
darma, polis görev alanında da polis görevlendirileceğine göre, iletişimin denetiminin ilgili kol-
luk birimince yerine getirileceğinin belirtilmesi daha doğru olurdu.  

853 Örneğin, Nazilli Ağır Ceza Mahkemesince adam öldürmek ve kasten yaralama suçlarından 
dolayı açılan bir davanın açık olarak yapılan 19.4.2007 tarihli duruşmasında verilen ara kararı 
ile sanığın kullandığı telefon ile yapılan iletişimin tespitine ilişkin kayıtların istenmesine karar 
verilmiş ve TİB tarafından bu talep yerine getirilmiştir. (Nazilli Ağır Ceza Mahkemesinin, 
2007/31 Esas, 2007/263 K. sayılı dava dosyası) 
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F. TEDBİRİN SÜRESİ VE SÜRENİN SONA ERMESİ 

1. Tedbirin Süresi  

a. Genel Olarak 

Tedbirin süresinin kısa tutulması, tedbir ile amaçlanan hedefe ulaşılamaması 

sonucunu doğurabilir. Temel hak ve özgürlükleri sınırlayan tedbirin uzun süre 

uygulanması ise oranlılık ilkesi açısından kabul edilemez. O nedenle, tedbirin 

süresi ne kriminalistik açıdan istenen sonucun alınamayacağı kadar kısa, ne de 

oranlılık ilkesini zedeleyecek şekilde uzun olmalıdır.  

İnceleme imkânı bulduğumuz ülkelerde, tedbirin süresinin onbeş gün ile altı 

ay arasında belirlendiği, koşullarının mevcut olması halinde bu sürenin belli peri-

yotlarla uzatılabildiği görülmektedir.854 Denetim süresinin kısa tutulduğu ülkeler-

den İtalya’da tedbirin süresi en fazla onbeş, Amerika’da otuz gündür. (18.U.S.C. 

2518. 5) Koşulları mevcut ise bu sürenin İtalya’da her defasında onbeş gün,855 

Amerika da ise otuz günlük sürelerle uzatılması mümkündür. Amerika’da, numara 

ve rota tespit cihazlarının kullanımı için farklı ve daha uzun bir süre öngörülmüş 

olup, bu süre altmış gündür. Sürenin, her defasında altmış gün olarak uzatılması 

mümkündür. (18.U.S.C. 3123 (c) 856  

Kanada’da tedbirin süresi en fazla altmış gündür. (Kanada Ceza Kanunu 

184.2.(4) md) Hollanda’da mevzuatta denetim süresi bakımından bir hüküm yer 

almamakla birlikte, uygulamada denetim süresinin en fazla dört hafta olabileceği, 

bu sürenin de yine en çok dört hafta uzatılabileceği kabul edilmektedir.857 Belçi-

ka’da denetim süresi bir  ay olup bu süre altı aya kadar uzatılabilmektedir.858 

İngiltere, Fransa ve Almanya’da tedbirin süresi daha uzun tutulmuştur. İngil-

tere’de tedbirin süresi üç ay olup, bu süre en çok üç ay daha uzatılabilir. (RIPA 9. 

(6) md) Ulusal güvenlik ve ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin nedenlere dayalı 

                                                                          
854 Karşılaştırmalı hukukta güvenlik amaçlı denetim süresinin daha uzun belirlendiği görülmekte-

dir. Bkz. WONG, s. 54. 
855 SÖZÜER, Özel Haberleşmenin, s. 107. 
856 ÖZDOĞAN, s. 37.  
857 South African Law Commission, s.23.  
858 South African Law Commission, s. 27 
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olarak verilen denetim kararlarında bu sürenin altı ay daha uzatılması mümkün-

dür.  

Fransa’da denetim süresi dört aydır. Bu süre en fazla dört ay daha uzatılabi-

lir.859 Almanya’da tedbire en fazla üç ay süre ile karar verilebilmekle beraber, ko-

şullarının mevcut olması halinde bu sürenin her defasında üç ayı aşmamak üzere 

uzatılması mümkün olup, tedbir için bir üst sınır kabul edilmemiştir. (Alman 

CMK 100 b/1 md) Avusturya’da tedbirin süresi bakımından bir üst sınır öngörül-

memiştir. Tedbire başvurma koşullarının ortadan kalkması halinde bu tedbire ka-

rar veren üç kişilik hâkimler kurulunca tedbire son verilmektedir.860İsviçre’de ted-

birin süresi altı ay olup bu sürenin tekrar uzatılması mümkündür.861  

4422 sayılı yasanın 2/4. maddesine göre dinleme ve tespit kararlarının en çok 

üç ay için verilebilmesi ve bu sürenin en çok iki defa üçer aydan fazla olmamak 

üzere uzatılabilmesi mümkündü. CMK Tasarısında da dinleme ve kayda almaya 

ilişkin kararın  en çok üç ay için verilebileceği ve bu sürenin üçer aydan fazla ol-

mamak üzere iki defa uzatılabileceği belirtilerek 4422 sayılı yasaya benzer bir dü-

zenlemeye yer verilmişti. 5271 sayılı CMK’nın 135. maddenin 3. fıkrasının 2. cüm-

lesinde ise, “tedbir kararı en çok üç ay için verilebilir; bu süre, bir defa daha uzatı-

labilir” denilmektedir. Böylece tedbire ilk kez başvurulması halinde süre üç ayı 

aşamayacaktır. Koşulları mevcut ise bu süre azami üç ay daha uzatılabilecektir. 

5353 sayılı yasayla yapılan değişiklikle örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suç-

lar bakımından üç aylık sürenin bir aydan fazla olmamak üzere müteaddit defalar 

uzatılabileceği belirtilerek, örgütlü suçlar bakımından denetim süresine ilişkin bir 

sınır öngörülmemiştir. Buna göre, koşulları mevcut ise örgütün faaliyeti çerçevesin-

de işlenen suçlarla ilgili olarak tedbirin süresinin azami birer aylık periyotlarla uza-

tılması mümkündür.  

                                                                          
859 GÖÇER, Mahmut, “Fransız Hukuku ve Anayasa Yargısında Özel Hayatın Gizliliği Hakkının 

Korunması”, İnsan Hakları Yıllığı, C.19-20, 1997-1998. s.169; South African Law 
Commission,s. 21.Fransa’da iletişimin denetimi bakımından adli ve idari denetim olmak üzere 
ikili bir sistem kabul edilmiştir. İdari denetim sonucu herhangi bir delil elde edilmemiş ise dene-
time son verilir. Delil elde edilmesi halinde ise adli denetim için karar alınmak üzere hâkime 
başvurulur. İstatistikler idari denetimlerin yarısından fazlasının adli denetime dönüştürüldüğünü 
göstermektedir. South African Law Commission, s. 21.   

860 SÖZÜER, Özel Haberleşmenin, s. 102. 
861 SÖZÜER, Özel Haberleşmenin, s.105. 
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CMK’nın 135/4. maddesinde mobil telefonun yerinin tespiti ayrıca düzenlen-

diği için, bu sürelerin mobil telefonun yerinin tespiti bakımından geçerli olmadı-

ğını kabul etmek gerekir. Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi amacıyla başvuru-

lan mobil telefonun yerinin tespiti tedbiri CMK’nın 135/4 maddesinde ayrıca dü-

zenlenmiş ve tespit işleminin en çok üç ay için yapılabileceği ve bu sürenin bir 

defa uzatılabileceği belirtilmiştir. Buna göre, yakalanmaya çalışılan şüpheli veya 

sanığın örgütlü bir suç işlemesi halinde dahi bu sürenin CMK’nın 135/3. madde-

sinde olduğu gibi müteaddit defalar uzatılması mümkün olmayacaktır.862   

b. Sürenin Başlaması 

aa. Genel Olarak 

CMK’nın 135 ve devamı maddelerinde denetime ilişkin sürenin ne zaman 

başlayacağına dair bir hüküm mevcut değildir. İletişimin Denetlenmesi Yönetme-

liğinin 12/4. maddesinde, dinleme veya mobil telefonun yerinin tespiti kararların-

da sürenin, kararın Başkanlıkta sisteme tanıtıldığı andan itibaren; aynı yönetmeli-

ğin 5/3. maddesinde ise kararın TİB’e ulaştığı anda başlayacağı belirtilmektedir. 

Görüldüğü üzere, sürenin başlangıcına ilişkin olarak yönetmelik hükümleri ara-

sında çelişki mevcuttur.  

Danıştay 10. Dairesi 16.10.2007 tarihinde vermiş olduğu bir karar ile yönet-

meliğin 12. maddesinin 4. fıkrasının yürürlüğünün durdurulmasına karar vermiş-

tir. Yüksek Mahkemeye göre, Anayasa ile güvence altına alınan haberleşme öz-

gürlüğünün kısıtlanması anlamına gelen bu tedbirin başlangıç anının, kararın sis-

teme tanıtılması anı olarak belirlenmesi; tedbirin uygulanmasının, karar sisteme 

tanıtılmadığı sürece ertelenebileceği anlamına gelir ve böylesi bir sonuç, tedbirin 

belirli bir süre için verilmesini öngören yasa hükmü ile bağdaşmaz. O nedenle, 

Yüksek Mahkeme, tedbir kararının verilmesi ile uygulamaya geçilmesi arasında 

teknik olarak belirli bir zaman dilimine ihtiyaç var ise bu süreyi önceden öngören 

                                                                          
862 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği hükümleri de bu yöndedir. Yönetmeliğin 12/1. maddesine 

göre, iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi veya 
mobil telefonun yerinin tespitine en fazla 3 ay için karar verilir. Bu süre üç aydan fazla olma-
mak üzere bir defa daha uzatılabilir. Aynı maddenin 2. fıkrasında bu sürenin, örgütün faaliyeti 
çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak, gerekli görülmesi hâlinde, hâkim tarafından bir ay-
dan fazla olmamak üzere müteaddit defalar uzatılabileceği belirtildikten sonra, “mobil telefonun 
yerinin tespitinde bu fıkra hükmü uygulanmaz” denilmektedir. 
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ve uygulamanın başlangıç tarihinin tedbir kararında yer almasına olanak sağlayan 

bir düzenleme yapılması yerine, uygulamayı sınırsız olarak ertelenebilir kılan bir 

düzenleme niteliğinde olması nedeniyle yönetmeliğin 12. maddesinin 4. fıkrasın-

daki hükmün hukuka uygun olmadığına karar vermiştir.863  Danıştay 10. Dairesi-

nin 16.10.2007 tarihli yürütmeyi durdurma kararındaki gerekçelere göre, İletişi-

min Denetlenmesi Yönetmeliğinin 5/3. maddesinde yer alan, sürenin, kararın 

TİB’e ulaştığı andan itibaren başlayacağına dair hükmün de kanuna aykırı olduğu 

sonucuna ulaşılır. Çünkü bu halde de, sürenin başlaması için kararın TİB’e gönde-

rilmesi gerektiğinden, karar TİB’e gönderilmediği sürece, sürenin başlaması da 

ertelenmiş olacaktır.  

Davacı kurum ve davalı idarenin, kısmen red, kısmen kabul edilen yürütmeyi 

durdurma kararına karşı yapmış oldukları itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Dai-

releri Kurulu 15.5.2008 tarih ve 2008/159 nolu kararı ile Danıştay 10. Dairesinin 

vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararının kısmen kabülüne ve kısmen reddine 

ilişkin kararı kaldırılmıştır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında, yuka-

rıda sözü edilen yönetmelik hükümlerinin isabetli olup olmadığına dair bir değer-

lendirme yapılmamış, idarenin düzenleme yetkisinin sınırlı olduğuna, yargılama 

usulü ile ilgili konular yargı yerini ilgilendirdiği için, yargılama usulü yasalarının 

uygulanmasına ilişkin alt düzeydeki normların konusu ve kapsamının ilgili yasa 

metninin lafzıyla sınırlı olduğu olduğuna işaret edilerek, yürütmenin durdurulması 

istemi konusunda bu hususun göz önünde bulundurularak karar verilmesi gerekti-

ği gerekçesiyle Danıştay 10. Dairesinin sözkonusu kararının kaldırılmasına karar 

verilmiştir.  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı gerekçenin, Danıştay 10. 

Dairesinin yönetmeliğin 12/4 maddesiyle ilgili vermiş olduğu kararın gerekçesiyle 

uyumsuz olmadığını belirtmek gerekir.864 

Dikkat edilirse yönetmeliğin 12/4. maddesinde, yalnızca dinleme ve mobil te-

lefonun yerinin tespiti bakımından sürenin ne zaman başlayacağı düzenlenmiş; 

iletişimin kaydedilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve iletişimin tespiti 

                                                                          
863 Danıştay 10. Daire, 16.10.2007, 2007/2795 E. 
864 Danıştay 10. Dairesi. 14.10.2008 tarihinde vermiş olduğu 2007/2795 E sayılı yürütme kararın-

da, özetle, yargı sürecine ilişkin görev ve yetki alanına müdahalede bulunmamak kaydıyla, ida-
renin düzenleme yetkisinin bulunduğu kabul edilmiş, ancak, daha önceki kararda yer alan ge-
rekçelerle yine yönetmeliğin 12/4. maddesinin yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir.  
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tedbirleri bakımından sürenin ne zaman başlayacağına dair bir düzenleme yapıl-

mamıştır. İletişimin tespiti ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirlerinde 

esas itibariyle şüpheli veya sanığın iletişimine ilişkin geçmişteki kayıtların tespiti 

sözkonusu olup, bu tedbirlerin bir süreç içinde uygulanması sözkonusu olmadı-

ğından, iletişimin tespiti ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirlerine iliş-

kin olarak sürenin başlamasına ilişkin bir hüküm sevk edilmesine ihtiyaç duyul-

madığı anlaşılmaktadır. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere, iletişimin tespiti ve 

sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirlerinde esas itibariyle şüpheli veya sa-

nığın iletişimine ilişkin geçmiş kayıtların istenmesi sözkonusu ise de şüpheli veya 

sanığın ileriye yönelik iletişiminin tespiti de mümkündür. Örneğin, 1.1.2007 tari-

hinde verilecek bir karar ile şüpheli veya sanığın telefonla yapmış olduğu iletişi-

min ileriye yönelik üç ay süre ile tespitine karar verilebilir. Bazı soruşturmalarda 

karardan sonraki tarihlerde şüpheli veya sanığın iletişimine ilişkin sinyal bilgileri-

nin değerlendirilmesine de ihtiyaç duyulabilir. İşte, verilen karar ile ileriye yöne-

lik olarak şüpheli veya sanığın iletişiminin tespiti veya sinyal bilgilerinin değer-

lendirilmesine karar verildiğinde, bu sürenin ne zaman başlayacağının tespiti 

önemlidir.865 İletişimin kaydedilmesi bakımından neden bir düzenleme yapılmadı-

ğı ise anlaşılamamaktadır. 

bb. Sürenin Başlangıcına İlişkin Görüşler 

CMK’da tedbir kararının ne zaman başlayacağına dair bir hüküm bulunma-

ması, Danıştay tarafından İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 12/4. madde-

sinde tedbirin süresinin başlamasına ilişkin hükmün yürürlüğünün durdurulması 

sebebiyle bu konuda çeşitli görüşler ileri sürülebilir. İletişimin Denetlenmesi Yö-

netmeliğinin 12/4. maddesi hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmeden 

önce de, bu konuda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu konuda savunulan bir 

görüşe göre, süre, kararın verildiği andan itibaren başlamalıdır. Kararın uygulan-

maya başlandığı andan itibaren sürenin başlayacağının kabul edilmesi halinde, 

tedbiri uygulama durumunda olan kolluk görevlilerinin tedbirin süresini istedikleri 

                                                                          
865  Tedbir kararında, şüpheli veya sanığın kimliğinin ve iletişim araçlarına ait ayrıt edici özelliklerin 

belirtilmesi gerektiğini öngören CMK’nın 135/3 madddesi hükümleri karşısında günümüz için 
sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirine başvurulmasının mümkün olmadığı sonucu çık-
maktadır. 
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andan itibaren başlatabilmelerine ve böylece tedbirin kötüye kullanılmasına imkân 

sağlanmış olur.866 Sürenin başlangıcının uygulamada kolluk tarafından belirlenme-

sine yönelik yapılan eleştiri ve ileri sürülen görüşler yürütmeyi durdurma kararı 

veren Danıştay 10. Dairesince de paylaşılmıştır.867 

Sürenin, kararın verildiği andan itibaren başlaması gerektiğini, çünkü hâkimin 

tedbire başvurulabilmesi için aranan koşulların mevcudiyetini bu zaman dilimi 

içinde tespit ettiğini belirten Şen, esasında kararda tedbirin uygulanmaya başlaya-

cağı tarihin ve saatin de gösterilmesi gerektiğini savunmaktadır.868 Özbek de; sü-

renin ne zaman başlayacağı hususunda kanunda bir açıklık bulunmamasının şüp-

heli veya sanık lehine yorumlanarak, sürenin kararın verildiği tarih itibariyle baş-

laması gerektiğini belirtmektedir.869  

Kararın TİB’e ulaştığı andan itibaren sürenin başlaması gerektiği ileri sürüle-

bilir. Nitekim İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 5/3. maddesinde bu yönde 

bir hüküm yer almaktadır. Ancak, Danıştay 10. Dairesinin vermiş olduğu yürüt-

meyi durdurma kararındaki gerekçeler nazara alındığında, sürenin kararın TİB’e 

ulaştığı andan itibaren başladığının kabulü de mümkün olmaz. Gerçekten, Danış-

tay sürenin, tedbir kararının TİB’de sisteme tanıtıldığı andan itibaren başlayacağı 

şeklindeki düzenlemenin yürürlüğünün durdurulmasına karar verirken, bu düzen-

lemenin, kararın uygulanmasını sınırsız olarak ertelenebilir kıldığı gerekçesine 

dayanmıştır.870 Kararın TİB’e ulaştığı andan itibaren sürenin işlemeye başladığının 

kabulü halinde de, kararın TİB’e geç gönderilmesi suretiyle sürenin başlangıç anı 

kolluk görevlilerinin insiyatifine bırakılmış olacaktır. Davacı kurum ve davalı 

idarenin, kısmen red, kısmen kabul edilen yürütmeyi durdurma kararına karşı 

yapmış oldukları itiraz üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 15.5.2008 

tarih ve 2008/159 nolu kararı ile Danıştay 10. Dairesinin vermiş olduğu yürütmeyi 

durdurma kararının kısmen kabülüne ve kısmen reddine ilişkin kararı kaldırılmış 

                                                                          
866 ÖZTÜRK/ERDEM, 636; ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.104; ÖZEN, Gizli Soruşturma, s. 

312. 
867  Danıştay 10. Daire, 16.10.2007, 2007/2795 E ve Danıştay 10. Daire, 14.10.2008 tarih ve 

2007/2795 E sayılı yürütmeyi durdurma kararı.   
868 ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 114. 
869 Aynı yönde bkz. MAHMUTOĞLU, s.414. 
870 Danıştay 10. Daire, 16.10.2007, 2007/2795 E; Danıştay 10. Daire, 14.10.2008 tarih ve 

2007/2795 E 
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ise de, bu yönetmelik hükümlerinin isabetli olduğu anlamına gelmemektedir. Tam 

tersine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu   idarenin düzenleme yetkisinin sı-

nırlı olduğuna, yargılama usulü ile ilgili konular yargı yerini ilgilendirdiği için, 

yargılama usulü yasalarının uygulanmasına ilişkin alt düzeydeki normların konusu 

ve kapsamının ilgili yasa metninin lafzıyla sınırlı olduğu olduğuna işaret ederek 

yürütmenin durdurulması istemi konusunda bu hususun göz önünde bulundurula-

rak karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle Danıştay 10. Dairesinin sözkonusu ka-

rarının kaldırılmasına karar vermiştir. Danıştay 10. Dairesi. 14.10.2008 tarihinde 

vermiş olduğu 2007/2795 E sayılı yürütme kararında, özetle, yargı süreceine iliş-

kin görev ve yetki alanına müdahalede bulunmamak kaydıyla, idarenin düzenleme 

yetkisinin bulunduğu kabul edilmiş, ancak, daha önceki karardaki gerekçelerle 

yine yönetmeliğin 12/4. maddesinin yürürlüğünün durdurulmasına karar vermiştir.    

Kararın TİB’de sisteme tanıtıldıktan sonra sürenin başlaması gerektiği düşü-

nülebilirse de, Danıştay 10. Dairesinin 16.10.2007 tarihli kararı ve Danıştay İdari 

Dava Daireleri Kurulu kararındaki gerekçeler ile Danıştay 10. Dairesinin 

14.10.2008 tarih ve 2007/2795 E sayılı kararı dikkate alındığında bu görüşün de 

kabulünün mümkün olmadığı sonucuna ulaşılır.  

cc. Görüşümüz 

Özel hayatın gizliliğini sınırlayan telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişi-

min denetimi tedbirinin kötüye kullanılmaması bakımından tedbir kararında yazılı 

sürenin hangi anda başlayacağı görevlilerin insiyatifine bırakılmadan önceden 

kesin olarak belirlenmelidir. Ayrıca, nasıl ki tedbirin koşulları ve süresi kanunla 

belirleniyorsa, kişilerin temel haklarını sınırlayan bu tedbirin süresinin başlama 

anı da kanunla tespit edilmelidir. 

Bu konuda kötüye kullanmayı engellemeye en elverişli yöntem; sürenin, kara-

rın verildiği andan itibaren başlamasıdır. İngiltere’de de sürenin, kararın verildiği 

andan itibaren başlayacağı kabul edilmiştir. (RIPA 9/6 md) Almanya’da 1.1.2008 

tarihinde yürürlüğe giren değişik Alman CMK’nın 100b.(1).(3). maddesinde, ka-

rarda, sürenin başlangıç anı değil de, sürenin sona ereceği zaman noktasının gös-
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terilmesi gerektiği belirtilmektedir. Değişiklikten önce Alman hukukunda sürenin 

kararın verildiği andan itibaren başlayacağı kabul edilmekteydi.871   

Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini sınırlayan hükümlerin dar yorumlanması 

lazımdır. O nedenle, tedbir kararındaki sürenin ne zaman işlemeye başlayacağına 

dair mevzuatta bir hükmün bulunmadığı günümüz için, sürenin kararın verildiği 

andan itibaren başladığı kabul edilmelidir. Tedbir kararlarının yerine getirilmesine 

aracılık eden ve imkân sağlayan TİB’deki uygulama da bu şekildedir.  

Sürenin, kararın verildiği andan itibaren başladığının kabul edilmesi, tedbirin uy-

gulanacağı sürenin fiilen kısalması anlamına gelecektir. Çünkü verilen kararın TİB’e 

ulaştırılması, TİB’de sisteme tanıtılması belli bir zaman alacaktır. Gerçekten, karar 

verildikten sonra ilgili kolluk birimine gönderilmesi, ilgili kolluk birimince de bu 

kararı yerine getirecek görevlilerin tespit edilerek bu görevlilerin aidiyet numaraları 

ile birlikte TİB’e ulaştırılması lazımdır. TİB bünyesinde de bu kararın öncelikle hu-

kukçu uzmanlar tarafından kanuna ve yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı-

nın incelenmesi gerekir. Mevzuata uygun olduğu anlaşılan kararın uygulanmaya baş-

lanabilmesi için teknik uzmana havale edilmesi ve teknik uzman tarafından sisteme 

tanıtılması lazımdır. (TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik 17 

md; İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 9/2 md) 

İşte, bu işlemler belli bir süre alacak ve dolayısıyla, tedbir, kararda yazılı süre kadar 

uygulanamayacaktır. Tedbirin uygulanamayacağı süre, kararın alınması ile fiilen uygu-

lanmaya başlanması arasında, yukarıda kısaca belirtilen birimlerin herhangi birinde şu 

veya bu nedenle bir gecikme meydana gelmesi halinde daha da uzayabilecektir.  

Bu sakıncanın önlenebilmesi ve olası kötüye kullanımların önüne de geçile-

bilmesi bakımından, yapılacak bir düzenlemede, sürenin tedbirin uygulanması 

anından itibaren işlemeye başlaması; ancak kararın verildiği andan itibaren belli 

bir zaman dilimi sonrasında sürenin her halükarda başlayacağının kabul edilmesi 

daha isabetli olacaktır. Bu süre de kararın ve tedbiri uygulayacak olan görevlinin 

aidiyet numarasının TİB’e ulaştırılabilmesi için yeterli bir süre olmalıdır. APS 

gibi hem güvenli, hem de hızlı bir posta hizmetinden istifade edilmesi halinde 

Türkiye’nin her yerinden en geç dört veya beş gün içinde evrakın TİB’e ulaştırıl-

                                                                          
871 MEYER-GOβNER, s.338.  
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ması mümkündür. O nedenle, kararın ve kararı yerine getirecek görevlinin aidiyet 

numarasının TİB’e gönderilmesi için beş günlük bir süre yeterli kabul edilebilir. 

Bu bakımdan, yapılacak bir değişiklikle CMK’nın 135. maddesine, yukarıda belir-

tilen şekilde bir hükmün ilave edilmesinin yararlı olacağını düşünmekteyiz. Örne-

ğin; yapılacak düzenlemede, “süre, kararın Telekomünikasyon İletişim Başkanlı-

ğında sisteme tanıtıldığı andan; ancak her halükarda kararın verildiği tarihten iti-

baren beş gün sonra başlar” şeklinde bir düzenleme yapılabilir. Amerika Birleşik 

Devletleri Federal Kanunun 2518. (5) maddesinde de (18. U.S.C. § 2518. (5)) sü-

renin, kararın fiilen uygulanmaya başladığı tarihten;  kararın verilmesinden sonra 

on gün872 içinde uygulanmasına başlanmamış olsa bile kararın verilmesinden on 

gün sonra sürenin başlayacağı belirtilmektedir.  

c. Sürede Kesinti Meydana Gelip Gelemeyeceği  

aa. Genel Olarak 

Tedbirin uygulanmasında bir kesinti meydana gelip gelemeyeceği ve kesinti-

den ne anlaşılması gerektiği hususunda CMK’nın 135. maddesinde herhangi bir 

hüküm bulunmamaktadır. Aşağıda da belirttiğimiz üzere CMK’nın 135/3. madde-

sinin 2. cümlesinde yer alan, “tedbir kararı en çok üç ay için verilebilir; bu süre 

bir defa daha uzatılabilir” şeklindeki hükmün kesinti ile ilgili olmadığını düşün-

mekteyiz.  

Bu konu, İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde düzenlenmeye çalışılmış-

tır. Yönetmeliğin 12/5. maddesinde, “dinleme kesintisiz olarak devam eder” deni-

lerek, iletişimin dinlenmesinin kesintisiz olarak devam edeceği belirtilmiştir. 

Maddenin ifade biçimine rağmen, doğası gereği ileriye yönelik olarak belli bir 

zaman süreci içinde uygulanan tedbirlerin kesintisiz olarak uygulanması gerekti-

ğini kabul etmek gerekir. Bu bağlamda, belli bir süreç içinde uygulanan iletişimin 

kaydedilmesi ve mobil telefonun yerinin tespiti tedbirinin kesintisiz olarak uygu-

lanması gerektiği kabul edilmelidir. Esasen, iletişimin dinlenmesi kayda alma 

                                                                          
872 Yukarıda da belirtildiği üzere, günümüzdeki ulaşım imkânları dikkate alındığında, verilen karar-

ların ülkenin her yerinden beş günlük bir süre içinde TİB’e ulaştırılabileceğini ve o nedenle beş 
günlük sürenin yeterli olduğunu düşünmekteyiz.  
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suretiyle gerçekleştiğine göre (İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 9/1 md) ileti-

şimin kaydedilmesi bakımından farklı bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. 

Ancak, geçmişe yönelik kayıtların istendiği hallerde iletişimin tespiti ve sinyal 

bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirlerinin kesintisiz uygulanması sözkonusu olmadı-

ğı gibi, talep edilen iletişimin tespiti ve sinyal bilgilerine ilişkin kayıtların tarih itiba-

riyle birbirini takip etmesi de şart değildir. O nedenle, örneğin 1.1.2007 tarihinde veri-

len bir karar ile şüpheli veya sanığın 1.9.2006-1.10.2006 ve 1.11.2006-31.12.2006 

tarihleri arasındaki iletişimin tespitine karar verilebileceğini düşünmekteyiz.873 

bb. Tedbir Kararı ile Yenileme Kararı Arasında 

Yukarıda, tedbirin uygulanmasında bir kesinti meydana gelip gelemeyeceği 

ve kesintiden ne anlaşılması gerektiği hususunda CMK’nın 135. maddesinde her-

hangi bir hüküm bulunmadığını belirttik. Ancak bazı yazarlar, 135/3. maddesinin 

2. cümlesinde yer alan, “tedbir kararı en çok üç ay için verilebilir; bu süre bir 

defa daha uzatılabilir” şeklindeki hükümden, tedbir kararı ile tedbirin yenilenme-

sine874 ilişkin kararın uygulanması arasında bir kesinti olmaması gerektiği sonucu-

na ulaşmaktadırlar.875 Bu görüş sahipleri “kesinti”ye; tedbir kararı ile bu tedbirin 

yenilenmesine ilişkin kararın uygulanması arasında bir zaman fasılasının bulun-

maması anlamını vermektedirler.  

                                                                          
873 Günümüz için Telekom ve ilgili GSM operatörleri kendi teknik ve ekonomik imkânları çerçevesin-

de iletişimin tespiti kapsamında yer alan verileri belli bir müddet saklamaktadırlar. Ancak, internet 
ortamında yapılan iletişim hariç, mevzuatımızda iletişimin tespiti kapsamında bulunan verilerin ne 
kadar süreyle saklanması gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığını belirtmek gerekir. 
Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında 
Yönetmeliğin 18. maddesinde yer alan; “kötü niyetli veya rahatsızlık verici aramaların takibi ama-
cıyla, abone tarafından yapılan başvuru üzerine, arayan abonenin kimliğini içeren bilgiler, 1 (bir) 
yıl süreyle saklanmalı ve ilgili mevzuata göre erişilebilir olmalıdır” şeklindeki hüküm, abonenin 
başvurusu üzerine ilgili servis sağlayıcısına bu verileri 1 yıl süreyle saklama yükümlülüğü getir-
mektedir. Verilerin saklanmasına ilişkin 2006/24 EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 
direktifi, üye devletlere altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere bu verilerin ciddi suçların 
soruşturulması ve kovuşturulmasında kullanılmak üzere saklama ve ulaşılabilir kılacak düzenle-
me yapma yükümlülüğü getirmektedir. (6 md) (Directive 2006/24/EC of the European Parliament 
and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data generated or processed in 
connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public 
communications networks and amending Directive 2002/58/EC isimli direktifin tam metni için bkz. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ /LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0024:EN:HTML) (Erişim 
tarihi: 09.5.2008). Muhtemelen bu direktif gözetilerek, 5651 sayılı yasanın 6/1 maddesinde erişim 
sağlayıcılarının sağladıkları hizmete ilişkin trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olma-
mak üzere saklamak zorunda olduğu belirtilmektedir. Avrupa Birliği ile mevzuatını uyumlaştırma 
çabası içinde olan ülkemizde, diğer telekomünikasyon araçları ile yapılan iletişim bakımından da 
bu yönde düzenlemeler yapılması yararlı olacaktır. 

874 “Tedbirin yenilenmesi kararı” hakkında açıklama için bkz. 2.Bl., III, C, c.  
875 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 636; ÖZEN, Gizli Soruşturma,  s. 312; ÜNVER/HAKERİ, s. 216. 
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Öncelikle, maddenin ifade biçiminin sorunlu olduğunu belirtmek gerekir. 

Gerçekten, maddede yer alan, “bu süre bir defa daha uzatılabilir” şeklindeki hü-

küm, tedbir kararı ile tedbirin yenilenmesi kararı arasında bir kesinti olmaması 

gerektiği şeklinde anlaşılmaya elverişlidir. Esasen, olması gereken de tedbir kararı 

ile yenileme kararı arasında kesinti olmamasıdır. Ancak, acaba bu maddede vur-

gulanmak istenen bu mudur? Veya tedbire kaç kez karar verilebileceği midir? Bu 

sorulara olumlu yanıt verilemeyeceğini düşünmekteyiz. Dikkat edilirse CMK’nın 

135/3. maddesinin 1. cümlesinde, süre de dahil, kararda yer alması gereken hususlar 

açıklanmıştır. Maddenin ifade biçimine rağmen, bu hükümden, tedbir kararı ile bunun 

uzatılmasına ilişkin kararlar arasında bir zaman fasılası bulunmaması gerektiği ve tedbi-

re en fazla iki kez başvurulabileceği şeklinde bir anlam çıkarılamayacağını düşünmek-

teyiz. Burada vurgulanmak istenen, tedbirin süresinin en çok altı ay olabileceğidir. 

Eğer, kanun koyucunun iradesi tedbire ilişkin ilk karar ile yenileme kararı arasında bir 

kesinti olmaması şeklinde olsaydı, bu husus kanunda açıkça belirtilirdi. Örneğin, İngil-

tere’de RIPA’nın 9. maddesinde, tedbirin yenilenmesine ilişkin kararın, ilk kararın sü-

resi dolmadan verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Oysa kanunumuzda bu yönde bir 

hüküm yer almamaktadır.  

Esasen, CMK’nın 135/3. maddesi bir bütün olarak ele alındığında ve sistema-

tik içindeki yeri de gözetildiğinde, fıkradaki düzenlemenin, tedbir kararının uygu-

lanma şekline ilişkin olmayıp, süre de dahil, kararda yer alması gereken hususlara 

ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Hükümet Tasarısındaki 107. maddenin yeniden 

düzenlendiği Adalet Komisyonu raporundaki gerekçede de; maddenin üçüncü 

fıkrasında, “telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda 

alınması hususunda verilecek kararın içeriğine ve uygulanma süresine ilişkin dü-

zenleme yapılmıştır” denilmektedir.876 

 Tedbir kararının uygulanmasına ilişkin hükümler yetersiz de olsa İletişimin 

Denetlenmesi Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. İletişimin Denetlenmesi Yönetmeli-

ğinin 12. maddesinin 4. fıkrasında dinleme veya mobil telefonun yerinin tespiti ka-

rarlarında sürenin, kararın TİB’de sisteme tanıtıldığı andan itibaren başlayacağı 

                                                                          
876 Maddenin Adalet Komisyonu Raporundaki gerekçesi için bkz. NOYAN, s. 301.  
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belirtildikten sonra877 5. fıkrada, “dinleme kesintisiz olarak devam eder” denilmek-

tedir. Her iki fıkra hükmü birlikte değerlendirildiğinde, yönetmelikte kullanılan 

“kesinti” ile TİB’de sisteme tanıtılan kararın uygulandığı süre içinde bir kesinti ol-

mayacağının kastedildiği anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, tedbirin uygulanması 

ile buna ilişkin sürenin uzatılması arasında değil; halen yerine getirilmekte olan 

kararın uygulanması sırasında bir kesinti olmayacağı vurgulanmak istenmiştir. 

Yukarıda, olması gerekenin, tedbir kararı ile yenileme kararı arasında kesinti 

bulunmaması olduğunu belirttik. Gerçekten, süre uzatım kararı da denilen yenile-

me kararı verilirken tedbirin koşullarının bulunup bulunmadığına dair yeni bir 

değerlendirme yapılmakla birlikte, bu karar önceki kararla ilişkili olan ve önceki 

karardaki şüpheli veya sanık hakkında verilen yeni bir karardır. Tedbirin başarısı 

bakımından da önceki kararda yazılı süre dolmadan yeni kararın alınması ve süre-

de kesinti olmaksızın uygulanmaya başlanması büyük önem taşımaktadır.  Ancak, 

şu veya bu nedenlerle meydana gelen bir gecikme sebebiyle önceki karar ile yeni-

leme kararı arasında bir kesinti meydana gelebilir. Örneğin, C.Savcısının, önceki 

tedbir kararındaki sürenin bitimine yakın bir zamanda talepte bulunması veya hâ-

kimin maddede yazılı sürelerden sonra karar vermesi veyahut kararın TİB’e geç 

gönderilmesi veya sisteme geç tanıtılması nedeniyle uygulanmakta olan karar ile 

yenileme kararı arasında bir kesinti meydana gelebilir. Bu durumda görevlilerin 

ihmali yüzünden araya bir kesinti girdi diye gerekli olduğu halde tedbire başvuru-

lamayacak mıdır? Bu soruya olumlu yanıt vermek güçtür. Kararda yer alması ge-

reken hususların düzenlendiği CMK’nın 135/3. maddesinin ifade biçiminden yola 

çıkılarak, bu sonuca ulaşmanın mümkün olmadığını düşünmekteyiz.  

cc. Tedbir Kararında Değişiklik Halinde 

Tedbirin uygulanması sırasında şüpheli veya sanığın başka bir iletişim aracını 

kullandığı anlaşılabilir. Şüpheli veya sanığın kullandığı belirlenen yeni iletişim 

                                                                          
877 Danıştay 10. Dairesinin 16.10.2007 tarihinde vermiş olduğu karar ile İletişimin  Denet-

lenmesi Yönetmeliğinin 12. maddesinin 4. fıkrasının yürürlüğü durdurulmuştur. Davacı kurum 
ve davalı idarenin, kısmen red, kısmen kabul edilen yürütmeyi durdurma kararına karşı yapmış 
oldukları itiraz üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 15.5.2008 tarih ve 2008/159 nolu 
kararı ile Danıştay 10. Dairesinin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararının kısmen 
kabülüne ve kısmen reddine ilişkin kararı kaldırılmıştır. Danıştay 10. Dairesi. 14.10.2008 tari-
hinde vermiş olduğu 2007/2795 E sayılı yürütme kararında, özetle, yargı sürecine ilişkin görev 
ve yetki alanına müdahalede bulunmamak kaydıyla, idarenin düzenleme yetkisinin bulunduğu-
nu kabul etmiş, ancak, daha önceki karardaki gerekçelerle yine yönetmeliğin 12/4. maddesinin 
yürürlüğünün durdurulmasına karar vermiştir.    
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aracının denetlenebilmesi için bu hususta hâkimden bir karar alınması lazımdır. 

Tedbir kararında değişiklik yapan karar yeni bir tedbir kararı olmadığından, bu 

gibi hallerde sürenin durması ve kesintiye uğraması kabul edilmemiştir. Gerçek-

ten, İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 7/6. maddesinde, “dinleme ve kayda 

alma kararının yerine getirilmesi sırasında şüphelinin başka bir iletişim aracını 

kullandığı belirlendiğinde buna ilişkin verilecek karar ya da kararların süresi 

önceki tedbir kararında verilen sürenin bitiş tarihini geçemez” denilmektedir. 

Buna göre, şüpheli veya sanığın kullandığı belirlenen yeni iletişim aracı bakımın-

dan verilecek dinleme veya kayda alma kararının uygulanmasına başlandığı tarih 

itibariyle ilk karardan ne kadar süre kalmış ise o kadar süre ile denetimin yapılma-

sı mümkün olacaktır. Görüldüğü üzere, verilen değişiklik kararındaki sürenin uy-

gulanmaya başlanmasına kadar ilk karardaki süre de işlemeye devam etmekte-

dir.878  

Şüpheli veya sanığın denetimine karar verilen telefonların yanında başka telefon 

veya telefonlarla suçla ilgili görüşmeler yaptığının belirlenmesi halinde, bu telefonla-

rın dinlenmesi ve/veya kaydedilmesi yönünde verilecek kararlar da niteliği itibariyle, 

tedbir kararında değişiklik yapan bir karar niteliğindedir. Bu telefonların dinlenmesi-

ne ilişkin kararın süresi de önceki tedbir kararında yazılı sürenin bitiş tarihini geçe-

meyecektir. Uygulamada da sürenin bu şekilde hesaplandığı görülmektedir.879 

                                                                          
878 Bu arada denetim esnasında başka bir iletişim aracını kullandığı anlaşılan şüpheli veya sanığın 

yeni iletişim aracının dinlenmesi veya kayda alınmasına kadar ilk karardaki sürenin işlemeye de-
vam etmesinin isabetli olmadığı ileri sürülebilir. Gerçekten, fiilen denetim yapılmadığı halde süre 
devam edecek ve denetim süresi kısalacaktır. O nedenle, şüpheli veya sanığın başka bir iletişim 
aracını kullandığı anlaşılıp kararda yazılı iletişim aracının dinlenmesine veya iletişimin kayda 
alınmasına son verildiği anda sürenin durması; denetlenmesine karar verilen yeni iletişim aracı-
nın dinlenmesine veya kayda alınmasına ilişkin verilen kararın fiilen uygulanmaya başlanması ile 
sürenin de tekrar işlemeye başlaması gerektiği düşünülebilir. Ancak, tedbir kararının uygulanma-
sı sırasında kesinti olmayacağına göre,  önceki karar ile bu kararda değişiklik yapan kararın uy-
gulanması arasında da kesinti olmayacağını kabul etmek gerekir. Kötüye kullanılabileceği, şüp-
heli veya sanığın çeşitli iletişim araçlarının uzun süre denetlenmesine açık kapı bırakılacağı en-
dişeleriyle, tedbir kararının uygulanması sırasında kesinti bulunmayacağı şeklinde bir hükmün 
kabul edildiği anlaşılmaktadır ki bu tehlikeyi göz ardı etmek de mümkün değildir.  

879 Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Samsun C.Başsavcılığınca yapılan bir soruşturma (So-
ruşturma No:2005/9864) kapsamında şüpheli (A.Y)’nin kullandığı tespit edilen bir adet GSM ve 
sabit telefonun dinlenmesine karar verilmiştir. Yürütülmekte olan soruşturmada şüphelinin bir 
başka GSM telefon ile de suça ilişkin görüşmeler yaptığının tespit edilmesi üzerine, 
C.Savcılığınca, bu telefonun da önceki kararda yer alan sürenin bitiş tarihi olan 25.1.2006 tari-
hine kadar dinlenmesi talep edilmiş; Samsun 3. Sulh Ceza Mahkemesi de vermiş olduğu 
6.12.2005 tarih, 2005/1130 müt sayılı karar ile bu talebi yerinde görerek şüphelinin kullandığı 
tespit edilen yeni telefonunun önceki karardaki sürenin bitiş tarihi olan 25.1.2006 tarihine kadar 
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Yönetmeliğin 7/6. maddesinde yer alan sürenin hesaplanmasına ilişkin bu hü-

kümlerin fiili imkânsızlık hallerinde de uygulanması gerektiği düşünülebilirse de, 

her iki durum arasında fark vardır. Gerçekten, şüpheli veya sanığın başka bir ileti-

şim aracını kullandığının belirlenmesi halinde, belirlenen bu yeni iletişim aracının 

denetlenmesi imkânı mevcuttur. Ancak, sabit telefonu dinlenen şüpheli veya sanı-

ğın bir veya birkaç ay süreyle evden ayrılması veya mobil telefonunun yerinin 

tespitine karar verilen şüpheli veya sanığın yurtdışına çıkması halinde bu tedbirle-

re devam etme imkânı yoktur. Fakat sabit telefonu dinlenip bir ay süreyle tatile 

çıkan kişinin tatilde başka bir sabit telefonu, örneğin yazlığındaki telefonu veya 

bir mobil telefonu kullandığı belirlenmiş ve bu telefonların dinlenmesine veya 

kayda alınmasına karar verilmiş ise, elbette ki bu durumda süre, İletişimin Denet-

lenmesi Yönetmeliğinin 7/6. maddesindeki hükümlere göre hesaplanacaktır. 

Acaba süreye ilişkin sınırlama getiren İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği-

nin 7/6. maddesindeki hüküm, denetim esnasında şüpheli veya sanığın başka tür 

bir iletişim araç ve ortamını kullandığının belirlenmesi halinde de gözetilecek 

midir? Örneğin, telefonları dinlenen ve kayda alınan şüpheli veya sanığın internet 

üzerinden iletişim kurduğunun belirlenmesi halinde, internet üzerinden yapılan 

iletişimin denetimine ilişkin alınacak kararın süresi telefon dinleme için verilen 

karardaki sürenin bitiş, tarihini geçemeyecek midir? 

Süreye ilişkin sınırlamanın, aynı iletişim türü bakımından geçerli olduğu ileri 

sürülerek bu soruya olumsuz yanıt verilebilir. Ancak, internet üzerinden yapılan 

sözlü iletişimin denetimi, iletişimin dinlenmesi; yazılı iletişimin ele geçirilmesi 

veya tespit edilmesi ise iletişimin kaydedilmesi; burada verilecek karar da, esas 

itibariyle tedbir kararında değişiklik yapan bir karar niteliğindedir.880Ayrıca, ileti-

şimde kullanılan araç ve ortamlar farklı olsa da netice itibariyle denetlenen, kişile-

                                                                                                                                                                                                          
denetlenmesine karar vermiştir. (Sözkonusu talep ve karar, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkeme-
sinin, 2006/62 E, 2006/233 K. sayılı dava dosyası içindedir.)  

880 Benzer görüş için bkz. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 706. Esasen, internet üzerinden 
yapılan yazışmalar ve elektronik posta içeriği, ancak okunabilir. CMK’nın 135. maddesinin 
Adalet Komisyonu Raporundaki gerekçesinde; “iletişimin kayda alınması (…) telli veya 
telsiz telefonla ya da internet üzerinden yapılan konuşmalardaki ses veya görüntüler açı-
sından sözkonusu olduğu gibi, elektronik posta yoluyla yapılan iletişimin içeriği hakkında 
da uygulanabilir” denilmektedir. Kanaatimizce, yazılı iletişimin ele geçirilmesi ve tespiti, 
iletişimin kaydedilmesi, sözlü yapılan iletişimin yalnızca dinlenmesi de iletişimin dinlenme-
si kapsamında değerlendirilmelidir. Ancak, iletişimin dinlenmesi de iletişimin kayda alın-
ması suretiyle gerçekleştiğine göre, (İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 9/1 md) bu tar-
tışma pek anlamlı da değildir.  
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rin telekomünikasyon araçlarıyla yapmış olduğu iletişimdir. Kanun koyucunun da 

temel ve hak özgürlüklerini sınırlayan telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişi-

min denetimine süre itibariyle bir sınır getirmek istediği anlaşılmaktadır. O neden-

le, telefonları dinlenen veya kayda alınan şüpheli veya sanığın internet üzerinden 

iletişim kurduğunun belirlenmesi halinde, internet üzerinden yapılan iletişimin 

denetimine ilişkin alınacak kararın süresi, telefon dinleme için verilen karardaki 

sürenin bitiş tarihini geçemeyecektir.881 Elbette ki koşullar mevcut ise yenileme 

kararı alınarak bu sürenin uzatılması mümkündür. 

dd. İki Tedbir Kararı Arasında 

İlk tedbir kararı uygulandıktan ve araya belli bir müddet geçtikten sonra, elde 

edilen yeni delillerle birlikte yapılan bir değerlendirme sonucunda yeniden tedbir 

kararı alınması ihtiyacı ortaya çıkabilir. Kişisel görüşümüz koşullarının mevcut 

olması ve kanunda yazılı azami sürenin dolmaması kaydıyla aynı soruşturma veya 

kovuşturma kapsamında birden fazla tedbir kararı verilebileceği şeklindedir. Bu 

görüşümüzün doğal sonucu olarak, birden fazla tedbir kararının uygulanması ara-

sında kesinti meydana gelebileceğini düşünmekteyiz  

Tedbirin uygulanmasına başlandıktan sonra kararda belirtilen süre dolmadan tedbi-

re son verilmesi gerekebilir. Örneğin, evindeki sabit telefonun dinlenmesi yönünde 

karar alınan şüpheli veya sanık iki-üç ay evden ayrılabilir. Bilindiği üzere mobil telefo-

nun yerinin tespitinde mobil telefonun baz istasyonu ile yaptığı sinyal alışverişi suretiy-

le şüpheli veya sanığın yerinin belirlenerek yakalanması amaçlanır. Kanunumuza göre, 

bu tedbirde yalnız şüpheli veya sanığın değil, şüpheli veya sanığın yakalanmasına kat-

kıda bulunabilecek olan kişilerin mobil telefonları da izlenebilir. Yurtdışında kullanıla-

mayan bir mobil telefon sahibi şüpheli veya sanığın yurtdışına çıkması halinde bu ted-

birin uygulanması suretiyle şüpheli veya sanığın yakalanması mümkün olmayacağın-

dan tedbire devam edilmesinin bir anlamı olmayacaktır.882 Özetle ifade etmek gerekirse, 

                                                                          
881 İnternet iletişiminin de esas itibariyle telefon hattı üzerinden gerçekleştiği unutulmamalıdır.  
882 Yurtdışında da iletişimde kullanılabilen mobil telefonlar bakımından tedbirin uygulanmasına 

devam edilmesi gerektiği düşünülebilir. Ancak, yurt içinden yapılacak bir izleme ile yurtdışında 
bulunan kişinin yerinin belirlenmesi mümkün değildir. İlgili devletin yetkili makamlarıyla işbirliği 
yapılarak bunun yapılabilmesi mümkün olabilir ki bu da devletler arasındaki adli yardımlaşma 
andlaşmalarına bağlıdır ve ilgili devletin iç hukukunu ilgilendirmektedir. 
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yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi veya başka nedenlerle tedbir kararında yazılı 

süre dolmadan tedbire son verilmesi gerekebilir. Bu gibi hallerde tedbirin uygulanması-

na son verme anında sürenin durması; fiili imkânsızlık ortadan kalkıp tedbirin uygu-

lanmasına başlanması ile sürenin işlemeye başlaması gerektiği düşünülebilir. Kanaati-

mize göre, bu gibi hallerde, yani fiili imkânsızlık nedeniyle tedbire son verildiği tarihte 

süre de işlememelidir.  

Yeniden tedbir kararı alınabilmesi için o tarihe kadar diğer soruşturma yöntem-

leri ve tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen deliller ışığında, tedbirin koşulla-

rının mevcut olup olmadığının yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulması lazımdır. 

Yapılacak değerlendirmede tedbir kararı verilmesine gerek olmadığı sonucuna ula-

şılabilir; bu nedenle, C.Savcısı tedbir talebinde bulunma ihtiyacı duymayabilir veya 

yapılan talep, tedbirin koşullarının mevcut olmadığı gerekçesiyle reddedilebilir. 

Talep yerinde görülerek tedbir kararı da verilebilir. Yeniden yapılacak değerlendir-

me sonucunda tedbir kararı verilmesine ilişkin karar da niteliği itibariyle yeni bir 

karar olacaktır. İşte, tekrar tedbire başvurulmasına karar verildiğinde, önceki tedbir 

kararına son verildiği tarih itibariyle arta kalan süre kadar tedbirin uygulanabileceği 

kabul edilmelidir. Örneğin, daha önce üç ay iletişimin dinlenmesine ve/veya kayde-

dilmesine karar verildiği halde fiili imkânsızlık nedeniyle 1 ay sonra tedbirin uygu-

lanmasına son verilmesine karar verilmiş ise, tekrar tedbire başvurulması ihtiyacı 

doğduğunda toplam dört ay süre ile tedbirin uygulanmasına karar verilebileceği 

kabul edilmelidir. Aksi halde, kanunda yazılı süre fiilen kısalmış olacaktır. Dikkat 

edilirse, önceki karardan arta kalan sürenin hesabında fiili olarak denetim yapılan 

süre değil, tedbire son verildiği tarih esas alınmaktadır.  

2. Sürenin Sona Ermesi  

CMK’nın 135/3. maddesine göre, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suç-

lar hariç, tedbir kararı en çok üç ay için verilebilir. Bu süre, bir defa daha uzatıla-

bilir. Dolayısıyla, bu suçlar bakımından eğer tedbir kararıyla daha kısa bir süre 

öngörülmemiş ve koşullarının ortadan kalkması sebebiyle daha önce son veril-

memiş ise üç ay sonra; yenileme kararı ile süre uzatılmış ise en geç altı ayın so-

nunda tedbir sona ermiş olacaktır. Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar 

bakımından ise bir üst sınır öngörülmemiştir. (CMK 135/3 md)  



 

 394

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimine ancak belli sürelerle 

başvurulabileceğine göre bu sürelerin dolmasıyla tedbir sona ereceğinden bu ko-

nuda fazla bir sorun yaşanmayacağı düşünülebilir.  

Ancak, belli bir süreç içinde uygulanması sözkonusu olmayan tedbirler veya 

belli bir zaman süreci içinde uygulanmakla beraber çeşitli nedenlerle tedbirin uy-

gulanmasına ara verilmesi veya son verilmesi gerekip, tekrar tedbire başvurulması 

ihtiyacı olan hallerde sürelerin ne şekilde hesaplanması gerektiğini ve dolayısıyla 

sürenin sona erip ermediğini tespit etmek her zaman kolay olmayabilir.883 

G. TEDBİRİN SONA ERMESİ 

1. Genel Olarak 

Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini sınırlayan telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin denetimi tedbirinin sınırsız ve süresiz olarak uygulanması 

mümkün değildir. Karşılaştırmalı hukukta olduğu gibi ülkemizde de tedbirin uy-

gulanması bir süreye tabi tutulmuş olup, sürenin sona ermesiyle tedbire ilişkin 

karar kendiliğinden sona erer. Ayrıca şüphenin sona ermesi ve tedbire ilişkin diğer 

koşulların ortadan kalkması halinde tedbire son verilmelidir.  

2. Sona Erme Nedenleri  

a. Sürenin Sona Ermesi 

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirine ancak belli 

bir süre için karar verilebileceğine göre, bu sürenin sona ermesiyle tedbir kararı 

kendiliğinden hükümsüz kalır. Tekrara neden olmamak bakımından bu konuda 

yukarıda “ sürenin sona ermesi” başlığı altında yapılan açıklamalara yollamada 

bulunmakla yetinmekteyiz.884   

b. Tedbire İlişkin Koşulların Ortadan Kalkması 

aa. Şüphenin Sona Ermesi 

Tedbire karar verilmesinin koşullarından biri suç işlendiğine dair kuvvetli 

şüphe sebeplerinin bulunması olduğuna göre, şüphe sona ermiş ise tedbire son 

                                                                          
883 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. 2.Bl., III, F, b ve c. 
884 Bkz. 2.Bl., III, F,2.  
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verilmelidir.885 Soruşturma aşamasında şüpheli veya sanığın suç işlediğine dair 

yeterli delillerin bulunmaması veya şüphelinin işlenen suçun faili olmadığının 

anlaşılması halinde, şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına 

karar verilir. CMK’nın 137/3. maddesinde, 135. maddeye göre verilen kararın uy-

gulanması sırasında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 

verilmesi halinde tedbirin uygulanmasına son verilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Kuşkusuz ki şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi halinde 

tedbire son verilmelidir. Ancak, CMK’nın 137/3. maddesinde tedbirin sona ermesi 

nedeni olarak yalnızca şüpheli hakkında kovuşturma yapmaya yer olmadığına 

karar verilmesinin belirtilmesi isabetli değildir. Gerçekten, kişi hakkında kamu 

davası açılmasına rağmen yargılama sonucunda beraatine karar verilen hallerde de 

artık tedbire devam edilmesinin bir anlamı olmayacağından tedbire son verilmeli, 

bu konuda karar verilmemiş olsa bile tedbirin kendiliğinden sona erdiği kabul 

edilmelidir.  

Kovuşturma aşamasında toplanan delillerden sanığın atılı suçu işlediği sonu-

cuna ulaşılabilir; yani bu konudaki şüphe yerini kesinliğe bırakabilir. Bu durumda 

da şüphe yenildiği için artık tedbire devam edilmesinin bir anlamı olmaz; eğer 

daha önce sona ermemiş ise sanığın atılı suçu işlediğinin sabit kabul edilerek ce-

zalandırılmasına karar verilmesiyle birlikte tedbire son verilmelidir. Unutkanlık 

sonucu mahkemece bu yönde bir karar verilmemiş olsa bile hüküm ile birlikte 

tedbirin kendiliğinden sona erdiği kabul edilmelidir.  

bb. Tedbire İlişkin Diğer Koşulların Ortadan Kalkması 

Yalnız sürenin veya şüphenin sona ermesi nedeniyle değil, tedbire ilişkin diğer 

koşulların ortadan kalkması halinde de tedbirin uygulanmasına son verilmelidir. Bi-

lindiği üzere, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirine başvu-

rulabilmesi için başka yöntemlerle amaca ulaşmanın mümkün olmaması gereklidir. 

Eğer yapılan soruşturma ve kovuşturma sürecinde başka yöntemlerle sonuca ulaşma 

imkânı doğmuş ise süre dolmasa bile artık tedbirin uygulanmasına devam edilmeme-

                                                                          
885 4422 sayılı yasanın 2/7. maddesinde de “iletişimin dinlenmesi ve tespiti sırasında bu Kanunda 

öngörülen suçların işlendiğine ilişkin şüphe ortadan kalkarsa, tedbir Cumhuriyet savcısı tara-
fından kaldırılır” denilerek, tedbire son verilmesi nedenlerinden biri şüphenin ortadan kalkması 
olarak kabul edilmiştir.  
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lidir.886 Tedbire karar verildiği sırada mevcut olan kuvvetli şüphe, elde edilen yeni 

delillerle birlikte değişebilir ve yerini daha düşük bir şüphe derecesine bırakabilir. 

Yapılan soruşturma ve kovuşturmada fiilin CMK’nın 135/6. maddesinde katalog şek-

linde sayılan suçları oluşturmadığı da ortaya çıkabilir. İşte bu gibi hallerde koşulları 

mevcut olmadığından tedbire devam etme olanağı yoktur. 21.12.2007 tarihinde kabul 

edilip 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren Alman CMK’nın yeni 100b/4. maddesinde 

de, bu kanunun 100 a maddesindeki koşulların artık mevcut olmaması halinde tedbire 

geciktirilmeden son verileceği belirtilmektedir.  

Yapılan soruşturma veya kovuşturmada fiilin tedbir kararında yazılı suçu de-

ğil de yine katalog kapsamında bir başka suçu oluşturduğu ortaya çıkabilir. Bu 

gibi hallerde tedbire son verilip, fiilin temas ettiği yeni suç bakımından yeni bir 

karar alınması gerekip gerekmediğinin açıklığa kavuşturulması lazımdır. Tedbir 

kararı verilebilmesi için fiilin katalogda yazılı bir suçu oluşturduğunun anlaşılma-

sı ve tedbir kararında da suç adının yazılması gerekli ise de soruşturma aşamasın-

da fiilin hangi suçu oluşturduğu esas itibariyle iddianame ile belirlenmektedir. 

Gerek tedbirin uygulanması ve gerekse de diğer yöntemlerle elde edilen deliller-

den fiilin başlangıçta düşünülen ve tedbir kararında da yazılı olan suçtan başka bir 

suçu oluşturduğu anlaşılabilir. Kanaatimizce bu husus soruşturmanın devamı 

aşamasında belirlenmişse ve eğer niteliği belirlenen yeni suç da katalog kapsa-

mında ise tedbirin uygulanmasına son verilmeden hâkimden bu hususta yeni bir 

karar istenmelidir. Kendisinden karar talep edilen hâkim, fiilin katalog kapsamın-

da bir suçu oluşturduğunu ve tedbire ilişkin diğer koşulların da mevcut olduğunu 

tespit ederse yeni bir tedbir kararı vermelidir. Bu durumda sürede bir kesinti ol-

maksızın sürenin önceki tedbir kararının bitimi tarihinde sona ereceği kabul edil-

melidir. (İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 7/6 md) Fiilin katalog kapsamında 

bir suçu oluşturmadığı veya tedbirin diğer koşullarının mevcut olmadığı kanaatin-

de olan hâkim tedbir kararı verilmesine ilişkin talebi reddedecektir. Bu durumda 

tedbirin uygulanmasına derhal son verilmesi lazımdır. Kanaatimize göre,  soruş-

turma sonunda fiilin katalog kapsamında bir suçu oluşturduğu tespit edilmişse 

                                                                          
886 Aynı yönde bkz. ŞAHİN, CMK Gazi Şerhi, s. 385. 
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tedbir kararına devam edilip edilmeyeceği veya yeni bir karar verilip verilmeye-

ceği hususu kamu davasının açıldığı mahkemece takdir edilmelidir.887 

Kovuşturma aşamasında da suçun niteliğinin değişmesi mümkündür. Bilindiği 

üzere hükmün konusu iddianamede gösterilen fiil ve fail ile sınırlı olup mahkeme 

fiili nitelendirmede serbesttir. (CMK 225 md) Yeni suç katalog kapsamında ise ve 

iddianamede anlatımı yapılıp çerçevesi çizilen olayın ve gösterilen maddi vakıala-

rın vücut verdiği bir suç ise, yani sanığa ek savunma hakkı verilerek yargılamaya 

devam edilmesi imkânı mevcutsa mahkemece ayrıca yeni bir tedbir kararı veril-

mesine gerek bulunmadığı ileri sürülebilir. Ancak, yeni suç katalog kapsamında 

bulunsa bile tedbire başvurulmasının diğer koşullarının mevcut olup olmadığının, 

örneğin, başka surette delil elde etme imkânının bulunup bulunmadığının, tedbire 

başvurulmasının gerekli ve yararlı olup olmadığının niteliği belirlenen yeni suç 

bakımından tekrar bir değerlendirilmeye tabi tutulması ve bu konuda yeni bir ka-

rarın verilmesi gerektiği kanısındayız.  

c. C.Savcısının Kararının Hâkim Tarafından Onaylanmaması 

Bilindiği üzere, gecikmesinde sakınca olan hallerde C.Savcısının kararıyla 

şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla yaptığı iletişim denetlenebilir. Bu 

kararın derhâl ve Anayasamızın 22/2. maddesine göre en geç 24 saat içinde hâki-

min onayına sunulması lazımdır. Hâkim de bu konudaki kararını en geç 24 saat 

içinde vermelidir. CMK’nın 135/1 maddesinde, 24 saatlik sürenin dolması veya 

hâkim tarafından aksine karar verilmesi, yani onaylanmaması halinde tedbirin 

Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılması gerektiği belirtilmektedir. Dokt-

rinde, yetkili hâkimin onayına sunulan tedbir kararıyla ilgili olarak 24 saat içinde 

hâkim tarafından bir karar verilmemesi veya onaylanmaması halinde C.Savcısının 

verdiği kararın kendiliğinden hükümsüz kalacağı belirtilerek bu düzenleme eleşti-

rilmiştir.888 Görüşümüze göre de C.Savcısı tarafından verilip yetkili hâkimin ona-

yına sunulan kararla ilgili hâkim tarafından yirmidört saat içinde bir karar veril-

memesi veya kararın onaylanmaması halinde tedbir kendiliğinden sona erer; bu-

nun için C.Savcısının ayrıca bir karar vermesine gerek yoktur. Ancak, tedbirin 
                                                                          
887 Görüşümüze göre, eğer süre dolmamış ise veya hâkim kararı ile daha önce son verilmemiş ise 

sırf kamu davasının açılması ile tedbir sona ermez. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. 2.Bl., III, 
G,2,b. 

888 ÖZTÜRK/ ERDEM, s. 638. 
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uygulanmasına son verilebilmesi için TİB’e bu durumun bildirilmesi lazımdır. 

İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 5/3. maddesine göre, bu durumun 

C.Savcısı tarafından derhal TİB’e bildirilmesi gereklidir. CMK’nın 135/1. madde-

sinin son cümlesinde yer alan “sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine ka-

rar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır” şek-

lindeki hüküm de, C.Savcısının bu gibi hallerde durumu TİB’e bildirerek889 tedbi-

rin uygulanmasına son verilmesini sağlaması gerektiği biçiminde anlaşılmalıdır. 

Gerçekten, hâkimin süresi içinde bir karar vermemesi veya kararı onaylamaması 

halinde tedbir kararının hükümsüz kalması ve uygulanmasına son verilebilmesi 

için ayrıca C.Savcısının bu tedbiri kaldırması yönünde bir karar vermesi gerekti-

ğinin kabulü; C.Savcısının vermiş olduğu kararın uygulanmaya devam edilebil-

mesi için hâkim onayı şartının aranması ile çelişki teşkil eder. Ancak, yine de 

maddede hâkimin onayına sunulan tedbir kararı ile ilgili 24 saat içinde bir karar 

verilmemesi veya kararın onaylanmaması halinde tedbirin kendiliğinden hüküm-

süz kalacağının belirtilmesi yararlı olurdu. TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hak-

kında Yönetmeliğinin 15/2. maddesinde, “Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen 

karar, süresi içerisinde hâkim tarafından onaylanarak Başkanlığa gönderilmemiş 

ise kararın uygulanmasına Başkanlık tarafından son verilir” denilerek bu yönde 

bir düzenleme yapılmıştır. Hüküm, lafzı itibariyle CMK’nın 135/1 maddesine 

uygun olmasa da, düzenleme esas itibariyle kanunun amacına uygundur. Ancak, 

bu şekildeki bir hükmün yönetmelikte değil, kanunda yer alması daha uygun olur-

du. 

C.Savcısı, tedbirin uygulanmasına son verilmesi yönünde TİB’den bir talepte 

bulunulmasa bile kararın verildiği tarihten itibaren kırksekiz saat içinde 

C.Savcısının kararının onaylandığına dair bir hâkim kararının TİB’e sunulmaması 

halinde,  TİB tarafından tedbirin uygulanmasına son verilip verilemeyeceği üze-

rinde de durulmalıdır.890 TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 

                                                                          
889 Tedbir kararları ilgili kolluk birimleri aracılığıyla yerine getirildiğine göre bu tedbirlere son veril-

mesine ilişkin karar ve taleplerin de ilgili kolluk birimi aracılığıyla TİB’e iletilmesi lazımdır.  
890 CMK. nun 135. maddesinde C.Savcısı kararının derhal hâkimin onayına sunulması gerektiği 

belirtilmekle beraber gün veya saat olarak bir süre öngörülmemiştir. Ancak Anayasanın 22/2. 
maddesinde Anayasada yer alan “sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hal-
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lerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez 
ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına 
sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kal-
kar”denilmektedir. Dolayısıyla CMK’nın 135/1. maddesine göre, bu konudaki yetkili C.Savcısı 
vermiş olduğu denetim kararını Anayasanın 22/2. maddesi uyarınca en geç yirmidört saat için-
de hâkim onayına sunmak zorundadır. C.Savcısı kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili 
hâkime sunmak, yetkili hâkim de en geç yirmidört saat içinde bir karar vermek durumunda ol-
duğuna göre toplam kırksekiz saat içinde bu konuda bir karar verilmesi lazımdır; aksi halde 
tedbir kendiliğinden hükümsüz hale gelir. Hükümsüz hale gelen tedbirin de TİB tarafından uy-
gulanmaması lazımdır. Sürelerin hesaplanması bakımından önem taşıdığı için C.Savcısının 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde vermiş oldukları tedbir kararlarında kararın alındığı ta-
rih yanında saatin de mutlaka belirtilmesi lazımdır. İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde de 
gecikmesinde sakınca olması nedeniyle C.Savcısının karar verdiği durumlarda, kararını verdiği 
ve hâkimden talepte bulunduğu saati göstermesi gerektiği belirtmektedir. (İletişimin Denetlen-
mesi Yönetmeliği 5/3 md) Saatin belirtilmediği tedbir kararlarına karşı TİB’in derhal itiraz etme-
si lazımdır. (TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik 17/c md)İletişimin Denet-
lenmesi Yönetmeliğinin 12/4. maddesinde, hâkim veya C.Savcısının kararı arasında bir ayırım 
yapılmadan “dinleme veya mobil telefonun yerinin tespiti kararlarında süre, kararın Başkanlıkta 
sisteme tanıtıldığı andan itibaren başlar” denilmesine rağmen (Danıştay 10.Dairesinin 
16.10.2007 tarih ve 2007/2795 E. sayılı kararı ile yönetmeliğin 12/4 maddesinin yürürlüğü dur-
durulmuştur. Davacı kurum ve davalı idarenin, kısmen red, kısmen kabul edilen yürütmeyi 
durdurma kararına karşı yapmış oldukları itiraz üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 
15.5.2008 tarih ve 2008/159 nolu kararı ile Danıştay 10. Dairesinin vermiş olduğu yürütmeyi 
durdurma kararının kısmen kabülüne ve kısmen reddine ilişkin kararı kaldırılmıştır. Danıştay 
10. Dairesi. 14.10.2008 tarihinde vermiş olduğu 2007/2795 E sayılı yürütme kararında, özetle, 
yargı sürecine ilişkin görev ve yetki alanına müdahalede bulunmamak kaydıyla, idarenin dü-
zenleme yetkisinin bulunduğunu kabul etmiş, ancak, daha önceki karardaki gerekçelerle yine 
yönetmeliğin 12/4. maddesinin yürürlüğünün durdurulmasına karar vermiştir.) aynı Yönetmeli-
ğin 5/3. maddesinde, gecikmesinde sakınca olan hallerde C.Savcısının vermiş olduğu kararlar-
la ilgili olarak sürenin talep veya kararın hâkim veya Başkanlığa ulaştığı anda başlayacağı be-
lirtilerek, C.Savcısının vermiş olduğu kararın uygulanması bakımından bir uyumsuzluğa neden 
olunmuştur. Gerçekten, Yönetmeliğin 5/3. maddesine göre, C.Savcısının vermiş olduğu tedbir 
kararının onaylanması için öngörülen kırksekiz saatlik süre, bu kararın TİB’de sisteme tanıtıl-
dığı andan itibaren değil, TİB’e ulaştığı andan itibaren başlamış olacaktır. TİB’e gönderilen ka-
rarın hemen uygulanması mümkün olmayıp, kararın incelenmesi ve sisteme tanıtılması lazım-
dır. Bu da belli bir zaman alacaktır. Tedbirin uygulanması bakımından sürenin kararın sisteme 
tanıtıldığı andan itibaren başlaması durumunda, kararın verilmesi ile onay için hâkim kararının 
alınması için öngörülen azami kırksekiz saat sürenin belki de büyük bir bölümü geçtiği halde 
tedbirin uygulanmasına başlanamayabilir. Böylece, kararın sisteme tanıtılması için meydana 
gelen gecikme nedeniyle kırksekiz saatlik süre TİB’de kararın uygulanmaya başlaması bakı-
mından geç başlamış olacaktır. Hâkim tarafından aksi yönde verilen kararın daha önce TİB’e 
ulaştırılmaması halinde yasal sürenin sonuna kadar tedbirin uygulanmasına devam edilece-
ğinden, hâkim tarafından onaylanmamakla hükümsüz hale gelen tedbirin uygulanmasına de-
vam edilmiş olacaktır. Örneğin, 1.1.2007 günü saat 12.00’de alınan kararın aynı gün saat saat 
14.00 de hâkim onayına sunulduğunu, saat 15.00’de de TİB’e ulaştığını ve saat 17.00’de de 
sisteme tanıtıldığını kabul edelim. Kararın sisteme tanıtıldığı andan itibaren başladığında, süre 
üç saat daha geç başlayacaktır. Hâkimin yirmidört saat sonra 2.1.2007 günü saat 14.00 de 
C.Savcısı tarafından verilen kararı onaylamaması ve bu kararın da TİB’e saat 16.00 de ulaştı-
rıldığını düşündüğümüzde, hâkim tarafından onaylanmaması nedeniyle hükümsüz kalan kara-
ra dayalı olarak iki saat tedbirin uygulanmasına hukuka aykırı şekilde devam edilmiş olacaktır. 
Kararın TİB’e daha geç gönderilmesi veya daha geç sisteme tanıtılması ve hâkim tarafından 
aksine verilen kararın derhal TİB’e bildirilmemesi durumunda hukuka aykırı denetimin süresi-
nin daha da uzama tehlikesi mevcuttur. Belirtelim ki aynı sakıncalar, sürenin, kararın TİB’e ve-
ya hâkime sunulması anından başlaması durumuna da mevcuttur. Gerçekten, hâkimin onayı-
na sunulan kararın TİB’e daha geç bildirilmesi ve hâkim tarafından aksine verilen kararın TİB’e 
geç bildirilmesi halinde yine hükümsüz hale gelen tedbirin uygulanmasına devam edilmiş ola-
caktır. Örneğin, 1.1.2007 tarihinde saat 12.00 de C.Savcısı tarafından verilen kararın aynı gün 
saat 14.00’de hâkimin onayına sunulduğunu ve saat 18.00’de de TİB’e ulaştırıldığını, hâkimin 
ertesi gün olan 2.1.2007 günü saat 14.00 de kararı onaylamadığını ve bu kararın 2.1.2007 gü-
nü saat 17.00 de TİB’e ulaştırıldığını düşünelim. TİB bakımından süre, kararın TİB’e ulaşması 
anından başlayacağından daha önce kararın hükümsüz hale geldiği bildirilmedikçe tedbirin 
uygulanmasına devam edilecektir. Dolayısıyla, kararın hükümsüz hale geldiği daha önce bildi-
rilmedikçe verdiğimiz örnekte 2.1.2007 günü saat 18.00’a kadar tedbirin uygulanmasına de-
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17. maddesine göre,  TİB’in tedbir kararlarının mevzuata uygun olup olmadığını 

incelemek ve gerektiğinde yetkili mercilere başvuruda bulunma görevi bulunmak-

tadır.891 Aynı yönetmeliğin 15/1. maddesinde; uygulanan tedbirin sona ermesi, 

kararın uygulanması sırasında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair 

karar verilmesi ya da gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda Cumhuriyet sav-

cısı tarafından verilen kararların hâkim tarafından onaylanmaması halinde, tedbi-

rin kaldırıldığının Cumhuriyet savcısı tarafından derhal TİB’e bildirilmesi gerek-

tiği belirtilmekte; aynı maddenin 2. fıkrasında da, “Cumhuriyet savcısı tarafından 

verilen karar, süresi içerisinde hâkim tarafından onaylanarak Başkanlığa gönde-

rilmemiş ise kararın uygulanmasına Başkanlık tarafından derhal son verilir” de-

nilmektedir. Bu hükümden, C.Savcısı kararının onaylandığına dair bir kararın en 

geç 48 saat içinde TİB’e gönderilmemesi halinde TİB tarafından tedbirin uygu-

lanmasına son verileceği sonucu çıkmaktadır.  

C.Savcısının gecikmesinde sakınca olan hallerde vermiş olduğu karar, hâkim 

tarafından yasal süre içinde onaylandığı halde, bu karar kırksekiz saatlik süre 

içinde TİB’e ulaştırılamayabilir. C.Savcısının kararı hâkim tarafından onaylandığı 

halde, sözkonusu kararın süresinde TİB’e ulaştırılamaması nedeniyle tedbirin uy-

gulanmasına son verilmesi, tedbirin uygulanması suretiyle elde edilebilecek delil-

lerin kaybolmasına sebep olabilir. O nedenle, C.Savcısının kararının mümkün 

olan en kısa zamanda hâkim onayına sunulması ve hâkim tarafından da yasal sü-

renin dolması beklenmeden bu hususta bir karar verilmesi büyük önem taşımakta-

dır. C.Savcısının vermiş olduğu kararın süresinin dolmasına yakın TİB görevlile-

rinin ilgili kolluk birimi veya C.Başsavcılığı ile irtibata geçerek C.Savcısının kara-

rının hâkim tarafından onaylanıp onaylanmadığını araştırıp tespit etmeleri yararlı 

olur. 

                                                                                                                                                                                                          
vam edilecektir. Bu durumda da hükümsüz hale gelen karar dört saat süreyle uygulanmış ola-
caktır. Bu ihtimal bakımından da kararın TİB’e daha geç gönderilmesi veya hâkim tarafından 
aksine verilen kararın derhal TİB’e bildirilmemesi durumunda hukuka aykırı denetimin süresi-
nin daha da uzama tehlikesi mevcuttur. Bu sakıncaların önüne geçmek bakımından 
C.Savcılarının vermiş oldukları kararları mümkün olan en kısa zamanda hâkime sunmaları ve 
TİB’e bildirmeleri, hâkimlerin de yasal sürenin dolmasını beklemeden karar vermeleri büyük 
önem taşımaktadır. Elbette ki hâkim tarafından verilen kararların da gecikmeksizin en seri şe-
kilde TİB’e bildirilmesi lazımdır. Bu arada TİB’in de süre dolmasına yakın tedbir kararının akı-
beti konusunda ilgili kolluk birimi ve C.Başsavcılığından bilgi istemesi yerinde olur.  

891 Bu düzenlemenin eleştirisi için bkz. aşağıda 3.Bl., VI, B, 1, b, aa. 
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Uygulamada, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C.Savcısının vermiş ol-

duğu karar TİB’de sisteme tanıtılırken yirmidört saatlik bir süre öngörülmekte, 

süresinde onama kararı intikal ettiğinde C.Savcısının daha önce vermiş olduğu 

karar ile irtibatlandırılarak denetime devam edilmekte, aksi halde sistem 24 saat 

sonra denetim kendiliğinden sonlandırılmaktadır.  

3. Tedbire Son Verme Yetkisi 

Soruşturma aşamasında fiilin tedbir kararında yazılı suçu veya katalog kap-

samında yer alan herhangi bir suçu oluşturmadığının anlaşılması veyahut tedbire 

ilişkin diğer koşulların ortadan kalkması halinde tedbire kimin son vermesi gerek-

tiği hususunda tereddütler bulunmaktadır. Görüşümüze göre, tedbir kararı veril-

mesinde olduğu gibi, kural olarak tedbirin uygulanmasına devam edilip edilmeye-

ceği hususu hâkim tarafından değerlendirilmeli ve bu husustaki karar hâkim tara-

fından verilmelidir. Ancak, soruşturma sonucunda C.Savcısının kovuşturma yap-

maya yer olmadığına karar vermesi halinde tedbirin artık kendiliğinden sona erdi-

ği kabul edilmeli ve bu durumda tedbirin ortadan kaldırılması için ayrıca hâkim 

kararı aranmamalıdır. Yine, C.Savcısının, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

vermiş olduğu kararın hâkim tarafından onaylanmaması durumunda da 

C.Savcısının vermiş olduğu kararın hükümsüz hale geldiği kabul edilmelidir. Bu 

gibi hallerde C.Savcısı zaman geçirmeden TİB’den tedbirin uygulanmasına son 

verilmesini istemelidir.892 Denetimi yapan görevlinin elde edilen delillerin başka 

bir suçla ilgili olduğunu tespit etmesi halinde tedbirin süresi dolmadan elde edilen 

delilleri derhal yetkili C.Savcısına göndermesi, C.Savcısının, elde edilen delillerin 

katalog kapsamında yer almayan bir suça vücut verdiğini belirlemesi halinde yet-

kili hâkimden tedbirin uygulanmasına son verilmesini talep etmesi lazımdır.  

C.Savcısının gecikmesinde sakınca olan hallerde vermiş olduğu kararın süre-

sinin dolması halinde, C.Savcısı tarafından tedbirin kaldırıldığının bildirilmesine 

gerek olmaksızın, TİB tarafından tedbirin uygulanmasına son verilir.893 Şüpheli 

                                                                          
892 Şen, herhangi bir ayırım yapmadan tedbire son verme yetkisinin C.Savcısına ait olduğunu 

belirtmektedir. ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 118. Aynı yönde bkz. 
KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 715. 

893 TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik 15/1 md. İdari bir makam olan TİB’e 
hâkim veya mahkeme tarafından verilen tedbir kararının uygulanmasına son verme görevi  ve-
rilmesinin yerinde olmadığı ileri sürülebilir. Ancak, tedbir kararı bulunmadan TİB’in telekomüni-
kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimine ilişkin işlemleri yapması mümkün olmadığı gibi, 
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veya sanığın yakalanması halinde, şüpheli veya sanığın yakalanması amacını taşı-

yan mobil telefonun yerinin tespiti tedbirinin konusu kalmayacağından tedbirin 

süresi dolmamış olsa bile tedbir sona ermiş olacaktır. 

Şüpheli hakkında kamu davası açılması halinde tedbirin kendiliğinden sona 

erip ermeyeceği üzerinde de durulmalıdır. Kanımızca, süre dolmamış ise veya 

C.Savcısının artık tedbirin uygulanmasına ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle yaptığı 

başvuru üzerine hâkim tarafından tedbirin sona ermesine karar verilmemiş ise, sırf 

kamu davasının açılması nedeniyle tedbir kararı kendiliğinden sona ermez, hü-

kümsüz hale gelmez. Kaldı ki, soruşturma aşaması kamu davasının açılması ile 

değil, mahkemece iddianamenin kabulü kararı ile sona ermektedir, (5271 CMK 

2/e-f md) iddianamenin reddi halinde soruşturma aşaması devam edecektir.894  

Görevsizlik kararı verilmesi halinde, fiilin vücut verdiği kabul edilen yeni suç 

da katalog kapsamında ise, görevsizlik kararı verilmesiyle tedbirin kendiliğinden 

sona ermeyeceğini, aksi halde, yani niteliği belirlenen yeni suç katalog kapsamın-

da değilse, görevsizlik kararı ile birlikte tedbirin hükümsüz hale geleceğini dü-

şünmekteyiz. 

4. Kayıtların Çözümü ve İlgili Makama Gönderilmesi  

Dinleme ve kayda alması sonucu esas veri taşıyıcısındaki tüm veriler Cumhu-

riyet savcısınca görevlendirilen adlî kolluk birimi personelince ayrı bir alt veri 

taşıyıcısına nakledilir ve tamamının çözümü yapılarak Yönetmeliğin ekinde yer 

alan EK-1 sayılı İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınmasına İlişkin Tutanağa 

                                                                                                                                                                                                          
TİB, tedbir kararında yazılı süreden fazla da denetime izin veremez. Aksi halde, karar bulun-
mamasına rağmen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim denetlenmiş olur ki, bu durumda 
TİB yetkisini aşmış ve görevini kötüye kullanmış olacaktır. Hukuka aykırı olarak kişilerin iletişi-
minin denetiminin suç olarak düzenlendiğini de hatırlamak gerekir. (Bkz. TCK 132 vd md) 
Özetle, tedbir kararında yazılı sürenin dolması ile tedbire devam etmenin yasal temeli ortadan 
kalkacağından, tedbirin kendiliğinden sona erdiği kabul edilmeli, tedbirin uygulanması için ge-
rekli işlemleri yapan ve denetime nezaret eden TİB de sürenin dolması ile tedbirin devamına 
imkân vermemelidir. 

894 Soruşturma aşamasında yeterli şüphe ve hatta kuvvetli şüphe nedenleri bulunsa bile eğer 
tedbirin uygulanması suretiyle maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından daha güçlü delil-
lerin elde edilmesi mümkün ise, C.Savcısının bu delilleri toplamadan dava açma yoluna git-
memesi uygun olur. Çünkü tedbirin uygulanmasına son verilmese bile kamu davası açılması 
ile sanıklar hakkındaki suçlamalar  ve delillerden bilgi sahibi olacaklarından, ayrıca haklarında 
tedbir uygulandığını öğreneceklerinden bu aşamadan sonra gizli olarak uygulanması gereken 
tedbirle delil elde edilmesi çok güçtür.  
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kaydedilir.895 Yabancı dildeki konuşmalar Türkçeye çevrilir. Kayıtların çözümü-

nün uzun süre alacağının anlaşılması halinde Cumhuriyet savcısı tarafından ilgili 

kolluk görevlilerine yeterli süre verilir. C.Savcısı kayıtların çözümü için bilirkişi 

de görevlendirebilir. Daha sonra bu tutanaklarla dinleme ve kayda almaya ilişkin 

alt veri taşıyıcısına nakledilen tüm kayıtlar, görevlendirilen kolluk birimi persone-

lince Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilir. (İletişimin Denetlenmesi Yönetme-

liği 9/6-7md) 

Uygulamada, kolluk görevlilerinin, tüm iletişime ilişkin kayıtları ayrı, suçla 

ilgili olduğunu düşündükleri iletişime ilişkin kayıtları ayrı CD’lere kayıt ettikleri 

ve yalnızca suça ilişkin olduğunu düşündükleri kayıtların çözümünü yaparak, 

C.Savcılıklarına gönderdikleri görülmektedir.896 Bazen de, yalnızca suç delili teş-

kil edebilecek kayıtlar ayrı bir alt veri taşıyıcısına aktarılarak bu kayıtlar ilgili 

C.Başsavcılığına gönderilmekte, suç delili teşkil etmeyen kayıtlar ise gönderilme-

den imha edilmektedir.897 Böylece yapılan iletişimin suç teşkil edip etmediği veya 

delil değerine sahip olup olmadığına ilişkin ilgili C.Savcılığına ve mahkemeye ait 

olan değerlendirme yetkisi, kolluk görevlileri tarafından kullanılmış olmaktadır. 

C.Savcılarının huzurunda imha işleminin gerçekleştiği, ilgili C.Savcısının suç 

delili teşkil eden veya etmeyen kayıtları inceleme imkânına sahip olduğu ileri sü-

                                                                          
895 4422 sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin yönetmelikte, özel hayatı ilgilendiren kısımlar hariç suça 

ve suçluya ilişkin kısımları ayrı bir veri taşıyıcısına nakledilir ve içeriği bir tutanağa geçirilir denmek-
teydi. (11/3 md) İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 9/6-7. maddelerine göre, denetim sonucu 
yapılan tüm kayıtların bir alt veri taşıyıcısına kayıt edilmesi ve tamamının çözümünün yapılarak ilgili 
yapılarak ilgili C.Başsavcılığına veya mahkemeye gönderilmesi lazımdır.  

896 Örneğin, Mardin Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçundan yapılan soruşturmada tedbirin 
uygulanması suretiyle elde edilip suç delili teşkil ettiği düşünülen kayıtlar ayrı bir CD’ye akta-
rılmış, tüm görüşmeler ise iki ayrı CD’ye aktarılarak, 15.4.2006 tarihli yazı ekinde ilgili 
C.Başsavcılığına gönderilmiştir. (Bu yazı Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2006/452 E, 
2007/197 K sayılı dava dosyası içerisindedir.) 4422 sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin yö-
netmelikte özel hayatı ilgilendiren kısımlar hariç suça ve suçluya ilişkin kısımları ayrı bir veri 
taşıyıcısına nakledileceği ve içeriğinin bir tutanağa geçirileceği belirtilmekteydi. (11 md) Bazı 
yerlerde, 4422 sayılı yasa dönemindeki bu uygulamanın hala sürdürüldüğü görülmektedir. 

897 Samsun C.Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yapılan bir soruşturmada 
(Soruşturma No: 2005/9864) tedbir kararının uygulanması sonucu yapılan kayıtlardan suçla il-
gili olmadığı düşünülen kayıtların imha edildiğine ilişkin Samsun Emniyet Müdürlüğünün ileti-
şim imha tutanağı başlıklı 27.1.2006 tarihli yazının bir bölümünde şöyle denilmektedir: “İletişi-
min dinlenilmesi neticesinde ….., ….., ….. numaralı telefonlara ait suç unsuru olabileceği de-
ğerlendirilen görüşmeler Samsun C.Başsavcılığınıza gönderilmek üzere muhafaza altına alın-
mış, diğer tüm görüşmeler Şube Müdürlüğümüzde hiçbir yedeği kalmayacak şekilde esas ana 
veri taşıyıcısından silme işlemi yapılarak imha edilmiştir.” Böylece, daha sonra çözümü yapıl-
mayan kayıtlarda suçun niteliğini değiştirebilecek veya şüpheli veya sanığın sorumluluğunu 
kaldıracak veya azaltacak görüşmelerin bulunduğu iddia edilse bile bu iddianın doğruluğu 
araştırılıp tespit edilemeyecektir. (Bu yazı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2006/62 E, 
2006/233 K. sayılı Dava dosyası içerisindedir.)  
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rülebilir. Ayrıca, suçla ilgili olduğu düşünülüp ayrı bir alt veri taşıyıcısına aktarı-

lan kayıtlarla birlikte tüm kayıtların yer aldığı alt veri taşıyıcısı da ilgili makamla-

ra gönderildiğinden, soruşturmayı yürüten C.Savcısı veya mahkemenin, bu kayıt-

ları inceleme imkânına sahip olduğu ve bu şekilde bir yorum yapmanın abartılı 

olduğu söylenebilir. Ancak, tüm kayıtların gönderildiği C.Savcısı veya mahkeme-

nin gerek iş yoğunluğu-ki ülkemizde hâkim ve C.Savcılarının yoğun iş yükü al-

tında adeta ezildikleri bilinen bir gerçektir- gerekse de suçla ilgili olan kayıtların 

kolluk görevlileri tarafından ayıklandığı ve çözüm tutanağına aktarılmış olduğu 

düşüncesiyle tüm kayıtları inceleme ihtiyacı duymaması mümkündür. Tüm kayıt-

ların değil, yalnızca suçla ilgili olduğu düşünülen kayıtların çözümünün yapılarak 

çözüm tutanağına aktarıldığı ve veri taşıyıcısındaki kayıtları incelemenin güçlüğü 

de dikkate alındığında, bu tehlikeyi göz ardı etmek mümkün değildir. Bu durumda 

ise, yalnızca kolluk görevlileri tarafından ayrı bir alt veri taşıyıcısına nakledilip, 

çözümü yapılan kayıtların soruşturma veya kovuşturmada delil olarak kullanılma-

sı sözkonusu olacak ve dolayısıyla hangi kayıtların delil değerine sahip olduğu 

veya olmadığı fiilen kolluk görevlileri tarafından değerlendirilmiş olacaktır.  

Adli makamlara ait olan bu değerlendirme yetkisinin kolluk görevlileri tara-

fından kullanılmasını kabul etmek mümkün olmadığı gibi, bu durum çeşitli sıkın-

tılara da neden olabilir. Gerçekten, denetime ilişkin kayıtları değerlendirme yetki-

sinin kolluk görevlileri tarafından kullanılması halinde suç delili teşkil eden veya-

hut da şüpheli veya sanığın lehine olabilecek bazı kayıtların adli makamlara gön-

derilmemesi tehlikesi mevcut olacaktır.  

AİHM, İspanya’ya karşı açılan bir davada duruşmada kullanılacak telefon 

dinlemeye ilişkin kayıtların çözümü ve tespitinin mahkeme yazı işlerine bırakıl-

masını sözleşmenin ihlali niteliğinde olduğuna hükmetmiştir.898 Kolluk görevlileri 

tarafından kayıtların içinde bir ayıklama yapılarak suçla ilgili olduğu veya delil 

teşkil ettiği düşünülen kayıtların ayrı bir alt veri taşıyıcısına kopyalanarak yalnız-

ca bu kayıtların çözümlerinin yapılıp C.Başsavcılıklarına veya mahkemelere gön-

                                                                          
898 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukuku ve Özel Hayatın Gizliliği -Telefonların Dinlenmesi-Prado 

Bugallo C.İspanya Davası, (Çev. Engin SELÇUK) Hukuk ve Adalet Dergisi, Yaz 2004, s. 247-248. 
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derilmesi şeklindeki ülkemizdeki uygulamanın da AİHS hükümlerine ve 

AİHM’nin içtihatlarına aykırı olduğunu belirtmek gerekir. Doğru olan ve mevzua-

tımıza göre de yapılması gereken, (İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 9/6-7 

md) tüm kayıtların ve kayıt çözümlerinin ilgili C.Başsavcılıklarına ve mahkemele-

re gönderilmesi, suçla ilgili olan veya olmayan iletişime ilişkin ayıklamanın bu 

makamlar tarafından yapılmasıdır.899  Böylece, delillerin ilgili C.Başsavcılığı veya 

mahkeme tarafından değerlendirilmesine olanak sağlandığı gibi, tahrifat iddiaları-

nın ve şüpheli veya sanığın lehine olan kayıtların çözümünün yapılmadığı şeklin-

deki iddiaların önüne geçilmiş olur. 

Denetim esnasında, iletişimin yasal koruma altında olup olmadığına, yapılan 

kayıtların silinmesinin gerekip gerekmediğine, yine yapılan kayıtların suç delili 

teşkil edip etmediğine karar vermek ve bu konuda ön denetim yapmak üzere ba-

ğımsız bir hâkimlik kurumunun oluşturulması gerektiği de ileri sürülmektedir. 

Böyle bir hâkimlik kurumunun oluşturulması halinde, tedbirin yerine getirilmesi 

sırasında hukuka aykırı uygulamaların önüne geçilebileceği gibi, tedbirin koşulla-

rının ortadan kalkması durumunda gecikilmeksizin tedbirin uygulanmasına son 

verilmesi de sağlanabilecektir.900   

H. TEDBİRE BİRDEN ÇOK KEZ BAŞVURULMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI  

Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında, tekrar tedbir kararı verilmesinin ve dolayı-

sıyla tedbir kararı alınması için tekrar başvuru yapılmasının mümkün olduğu gö-

rülmektedir. Örneğin, Amerika ve Avustralya’da telekomünikasyon yoluyla yapılan 

iletişimin denetimi için yapılacak başvuru evrakında daha önce yapılan başvurular 

ve bu başvuruların akıbeti ile ilgili bilgilerin yer alması gereklidir. (18 U. S. C. 

§2518 (1). (e); Avustralya Telekomünikasyonun Denetimi Kanunu 42 md) Kanada 

Ceza Kanunun 185. (1).(f) maddesine göre de, eğer daha önce başvuru yapılmış ise 

                                                                          
899 Uygulamada bu görüşe karşı olarak, denetim esnasında suçla ilgili olmayan da çok kayıt ya-

pıldığı, yapılan kayıtların bir kısmının şüpheli veya sanıkla tanıklıktan çekinme hakkına sahip 
kişiler arasındaki iletişime ilişkin olması nedeniyle imha edildiği, tüm kayıtların çözümünün ya-
pılmasının gereksiz zaman ve emek harcanmasına sebep olacağı, ayıklama yapılması suretiy-
le soruşturma ve kovuşturma makamlarına da yardımcı olunduğu, o nedenle, suçla ilgili kayıt-
ların ayıklanıp, çözümlerinin yapılarak ilgili makamlara gönderildiği belirtilmektedir. Ayrıca, çe-
şitli suç gruplarının kendi aralarında şifreli konuştukları, bu şifreli konuşmaların ancak bu ko-
nuda uzman kişilerce anlaşılabileceği, o nedenle de, kolluk görevlileri tarafından ayıklanan bu 
görüşmelerin çözümlerinin yapılarak ilgili makamlara gönderilmesinin gereksiz zaman kaybını 
da önlediği söylenmektedir.  

900 ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 343. 
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buna ilişkin bilgiler, daha önce yapılıp reddedilen başvurular, bu başvuruların tarihi 

ve başvuruların yapıldığı hâkimin adının da yer alması lazımdır.  

CMK’da kaç kez tedbir kararı verilebileceğine dair bir hüküm bulunmadığı gi-

bi, tedbir kararı verilebilmesi için kaç kez başvuruda bulunulabileceğine dair de 

açık bir hüküm mevcut değildir. CMK’nın 135. maddesinin 3. fıkrasının 2. cümle-

sinde yer alan “tedbir kararı en çok üç ay için verilebilir; bu süre, bir defa daha uza-

tılabilir” şeklindeki hüküm ilk bakışta tedbire bir kez başvurulabileceği ve bu süre-

nin de yenileme kararı ile bir kez uzatılabileceği şeklinde anlaşılmaya elverişli gö-

rünmektedir. Doktrinde Öztürk/Erdem de, sürenin dolması nedeniyle tedbire son 

verilen hallerde, koşulları gerçekleşmiş olsa bile tekrar tedbire başvurulamayacağını 

savunmaktadırlar.901 Ünver/Hakeri ise, eğer koşulları mevcut ise uzatmalarla birlikte 

tedbire bir kez başvurulabileceğini belirtmektedirler. Yazarlara göre, maddenin ifa-

de biçiminden aksi görüşün savunulması da aynı şekilde mümkündür.902 

Kanımızca, tedbirin süresinin düzenlendiği CMK’nın 135/3. maddesindeki 

hükmün amacı, tedbire kaç kez başvurulabileceği hususunu düzenlemek olmayıp, 

tedbirin süresini belirlemek ve buna üst bir sınır getirmektir. Diğer bir ifadeyle, 

burada vurgulanmak istenen, sürenin kaç kez uzatılabileceği olmayıp, tedbirin 

azami süresinin ne olduğudur. O nedenle, maddede yazılı azami süre aşılmamak 

ve tedbire ilişkin diğer koşullar mevcut olmak kaydıyla tedbire ikiden fazla kez 

başvurulmasının mümkün olduğu düşüncesindeyiz.   

Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak ise, gerekli görül-

mesi halinde, hâkimin bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar 

uzatılmasına karar verebileceği kanunda açıkça belirtilmiştir. (CMK 135/3.f, 2.c) 

Aksi görüşün, yani tedbire en fazla iki kez başvurulabileceğinin kabul edilmesi 

halinde, tedbirin uygulanma süresi bakımından kanunda bulunmayan bir sınırlama 

getirilmiş olacaktır. Şöyle ki; başlangıçta verilen karar ile bir aylık denetim süre-

sinin belirlendiğini ve bu sürenin bitiminde tedbire devam etme ihtiyacı duyuldu-

ğunu düşünelim. Tedbire en çok iki kez başvurulabileceğinden ve karar ile en çok 

                                                                          
901 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 636. 
902 ÜNVER/HAKERİ, s.215. 
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üç aylık bir denetim süresi öngörülebileceğinden toplam denetim süresi en çok 

dört ay olabilecektir. Kanun koyucunun bunu arzu ettiği söylenemez; bu şekilde 

bir düşünce, tedbir için kanunda bulunmayan bir üst sınırın yorum yoluyla kabul 

edilmesi anlamına gelecektir. Birden fazla tedbir ve yenileme kararı verilemeye-

ceğinin kabulü, tedbirin süresinin gereğinden fazla uzun belirlenmesi sonucunu da 

doğurabilir. Gerçekten, tedbire birden fazla başvurulamayacağını ve sürenin de 

birden fazla uzatılamayacağını düşünen soruşturma makamlarının, çok da gerekli 

olmadığı halde azami süre talebinde bulunması ve hâkimlerin de bu yönde karar 

vermesi tehlikesi mevcuttur. Aynı kaygılarla kovuşturma aşamasında da tedbirin 

süresi gereğinden daha uzun belirlenebilir. Kanun koyucunun, haklı bir gerekçesi 

bulunmadığı gibi, kişilerin temel hak ve hürriyetlerine gereğinden fazla müdahale 

edilmesine yol açacak olan ve pratik ihtiyaçlara da cevap vermeyen bu sonucu 

istediği düşünülemez. O nedenle, daha önce verilen tedbir kararı uygulanıp elde 

edilen yeni delillere göre tekrar tedbire başvurma ihtiyacı duyulduğunda, koşulları 

mevcut ise ve altı aylık azami süre dolmamış ise yeniden tedbir kararı verilebile-

ceğini düşünmekteyiz.  

Aynı suç sebebiyle tekrar yakalama tedbirinin uygulanmasına bir sınırlama 

getirme amacını taşıyan CMK’nın 91/5. maddesinde bile “gözaltı süresinin dol-

ması veya sulh ceza hâkiminin kararı üzerine serbest bırakılan kişi hakkında yaka-

lamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet 

savcısının kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle yakalama işlemi uygulanamaz” 

denilerek, yeni ve yeterli delillerin bulunması halinde aynı fiille ilgili yakalama 

tedbirine başvurulması kabul edilmiştir. O nedenle, tedbir için kanunda öngörülen 

azami süre dolmamış ise, gerek fiili imkânsızlık nedeniyle denetime ara verilen, 

gerekse de daha önce verilen tedbir kararında yazılı sürenin dolması ile tedbire 

son verilen hallerde, daha sonra tedbirin uygulanması suretiyle amaca ulaşılabile-

ceğine dair yeni şüphe nedenlerinin elde edilmesi, diğer bir ifadeyle tedbire baş-

vurmak için gerekli koşulların mevcut olması kaydıyla tekrar tedbire başvurulabi-

leceğini düşünmekteyiz.  

Bu görüşümüz, denetim şekillerinden olan mobil telefonun yerinin tespiti ted-

biri bakımından evleviyetle geçerlidir. Zira CMK’nın 91/5. maddesinde; gözaltı 

süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üzerine serbest bırakılan kişi 
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hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe 

ve Cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle yakalama işle-

minin uygulanamayacağı belirtildiğine göre, aynı fiil ile ilgili olarak yeni ve yeter-

li delillerin elde edilmesi halinde yakalama işlemine başvurulabileceğini, şüpheli 

veya sanığın yakalanabilmesi için mobil telefonun yerinin tespiti tedbirine de baş-

vurulabileceğini kabul etmek gerekir.  

Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından verilecek tedbir ka-

rarı ile üç aya kadar telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimine karar 

verilebilmekle beraber, koşulların mevcut olması halinde bu sürenin müteaddit 

defalar uzatılması mümkün olup, bu suçlar bakımından altı aylık bir üst sınır 

sözkonusu değildir.903 O bakımdan ilk tedbir kararından sonra araya fasıla girme-

sine rağmen daha sonra tedbire başvurmak için koşullar mevcut ise tekrar tedbir 

kararı verilebileceği, uygulanan tedbir kararları arasında bir kesinti olmasının tek-

rar tedbire başvurmaya engel teşkil etmeyeceği kanaatindeyiz.  

Soruşturma aşamasında henüz tedbirin süresi dolmadan kamu davası açılması 

halinde tedbirin sona erip ermeyeceği ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenmeyen 

katalog kapsamındaki suçlar bakımından altı aylık azami süre dolmadığı hallerde 

kovuşturma aşamasında tekrar tedbire başvurulup başvurulamayacağının açıklığa 

kavuşturulması lazımdır. Kanımızca, soruşturma aşamasında uygulanmakla bera-

ber altı aylık azami süre dolmamış ve koşulları da mevcut ise kovuşturma aşama-

sında tekrar tedbire başvurulabilmelidir. Örgütün faaliyeti kapsamında işlenen 

suçlar bakımından ise, altı aylık azami bir süre sözkonusu değildir. (CMK 135/3. 

son cümle)  

                                                                          
903 Suç örgütü veya terör örgütü kurmak suçunun, örgütün faaliyeti kapsamında işlenen bir suç 

olmadığını belirtmek gerekir. Esasen, örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçtan söz edile-
bilmesi için daha önce kurulmuş bir örgütün varlığı şarttır. CMK’nın 135/3. maddesinde, örgü-
tün faaliyeti kapsamında işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, sürenin, hâkim 
tarafından müteaddit defalar uzatılacağı belirtilmekle birlikte, suç işlemek için örgüt kurmak 
suçları bakımından, sürenin müteaddit defalar uzatılabileceğinden söz edilmemektedir. Bu du-
rumda katalog kapsamında bulunan suç işlemek için örgüt kurmak suçu bakımından iletişimin 
denetimi mümkün olmakla birlikte, bu suç bakımından tedbirin süresinin 6 ayı aşması mümkün 
olmayacaktır. Dolayısıyla, suç işlemek için daha önce kurulmuş örgütün amaçları doğrultusun-
da işlenen suçlar bakımından tedbirin süresinin müteaddit defalar uzatılması mümkün olduğu 
halde, bizatihi suç işlemek için örgüt kurma suçları bakımından tedbirin süresinin müteaddit 
defalar uzatılması mümkün olmayacaktır.  
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Tedbir talebi reddedilen hallerde tekrar aynı tür veya değişik bir denetim şek-

linin uygulanması için karar talep edilip edilemeyeceği üzerinde de durulmalıdır. 

İlk başvurunun yapıldığı tarihte, tedbir kararı verilebilmesi için gerekli koşullar 

bulunmamakla birlikte, soruşturmanın ileriki safhalarında bu koşullar oluşabilir. 

Gerçekten, önceki başvurunun yapıldığı tarihte, tedbire başvurulabilmesi için ka-

nunun aradığı derecede şüphenin bulunmaması, yani tedbirin koşullarının gerçek-

leşmemesi sebebiyle yapılan başvuru reddedilmesine rağmen, elde edilen yeni 

delillerle birlikte kanunun aradığı şüphe derecesine ulaşılmış olabilir. Yine, önce-

ki başvurunun yapıldığı tarihte, başka yöntemlerle delil elde imkânının bulunduğu 

düşünüldüğü halde, soruşturmanın ileriki dönemlerinde bu imkânın olmadığı or-

taya çıkmış olabilir. Daha önce, eylemin katalog kapsamında bir suçu oluşturma-

dığı gerekçesiyle talep reddedildiği halde, daha sonra elde edilen delillerle birlikte 

eylemin katalog kapsamındaki bir suçu oluşturduğu anlaşılabilir. O nedenle, ön-

ceki başvuru reddedilmiş olsa bile, tedbir kararı alınması için daha sonra tekrar 

başvuru yapılabileceği kabul edilmelidir.904 Kanaatimizce bu gibi hallerde, karşı-

laştırmalı hukukta olduğu gibi yeniden yapılacak talepte, daha önce yapılan ve 

reddedilen taleplere ilişkin bilgi de yer almalıdır. (18 U. S. C. §2518 (1). (e); 

Avustralya Telekomünikasyonun Denetimi Kanunu 42 md; Kanada Ceza Kanunu 

185. (1).(f) md) Böylece, talebin yapıldığı hâkim, bu durumu da göz önünde bu-

lundurarak daha sağlıklı bir değerlendirme yapabilecektir. Bu, C.Savcısını gerek-

siz taleplerde bulunmaktan da alıkoyabilecektir.  

Bilindiği üzere, ülkemizde tedbir kararı vermek ve tedbirin uygulanması esna-

sında yapılan işlemleri denetlemek üzere ayrı ve bağımsız bir hâkimlik kurumu 

bulunmamaktadır. Tedbir talepleri, soruşturmanın yapıldığı yerdeki sulh ceza 

mahkemelerine yapılmaktadır. Birden fazla sulh ceza mahkemesinin bulunduğu 

yerlerde bu talepler, talep tarihindeki nöbetçi sulh ceza mahkemesine yapılmakta-

dır. Dolayısıyla, bir sulh ceza hâkiminin tedbir talebini reddetmesi halinde, delil-

lerde herhangi bir değişiklik bulunmamasına rağmen bir başka sulh ceza mahke-

mesine tekrar talepte bulunma imkânı mevcuttur. Bu tür talepler, mahkemelerin 

değişik iş defterine kayıt edilip her bir mahkemenin defteri ayrı olduğundan, aynı 

soruşturma kapsamında daha önce bir başka mahkemeden talepte bulunulduğu 
                                                                          
904 Aynı görüş için bkz. TAŞKIN, s. 117-118. 
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fark edilmeyebilir.905 İşte, bu sakıncanın önüne geçilebilmesi ve gereksiz taleplerin 

önlenmesi bakımında da daha önce yapılan taleplere ilişkin bilginin talep yazısın-

da yer alması büyük önem taşımaktadır.  

Delillerde bir değişiklik bulunmasa bile, bir denetim şekli bakımından yapılan 

talebin reddedilmesi, başka bir denetim şekli bakımından karar talep edilmesine 

engel kabul edilmemelidir. Örneğin, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi talebi 

reddedilse ve delillerde bir değişiklik olmasa bile bu durum iletişimin tespiti veya 

mobil telefonun yerinin tespiti tedbirinin talep edilmesine bir engel oluşturmaz. 

Çünkü bu tedbirlerin nitelikleri ve uygulanma biçimleri farklıdır. Ancak, iletişi-

min dinlenmesi ile kaydedilmesi tedbiri bakımından farklı düşünmekteyiz. Çünkü 

hem iletişimin dinlenmesi, hem de iletişimin kaydedilmesi tedbirinde iletişimin 

içeriğinin elde edilmesi sözkonusudur. Her iki tedbir de aynı şekilde yerine geti-

rilmektedir. Gerçekten, iletişimin dinlenmesi de iletişimin kaydedilmesi suretiyle 

yerine getirilmektedir. (İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 9/1 md) O nedenle, 

iletişimin kaydedilmesi talebinin reddedildiği ve delillerde de bir değişiklik mey-

dana gelmeyen hallerde, bu defa iletişimin kaydedilmesi tedbiri kararı istenmesi-

nin doğru olmayacağını düşünmekteyiz.  

                                                                          
905 TAŞKIN, s. 117. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TEDBİRİN UYGULANMASI SONUCU ELDE EDİLEN KAYITLARIN 

MUHAFAZA EDİLMESİ, PAYLAŞILMASI, İMHA EDİLMESİ, 
İLGİLİLERE HABER VERİLMESİ VE DENETİMİN DENETLENMESİ 

I. KAYITLARIN MUHAFAZA EDİLMESİ  

A. GENEL OLARAK 

 Gerek tedbir kararının uygulanması sırasında, gerekse de tedbirin sona erme-

sini müteakip, yapılan kayıtların muhafaza edilmesi büyük öneme sahiptir. Tedbir 

kararı alınması için yapılan başvuruya ilişkin belgeler ile tedbir kararları da muha-

faza edilmelidir. Muhafaza; hem yapılan işlemlerin ve kayıtların gizliliğinin sağ-

lanması, hem de kayıtların korunması ve değiştirilmesinin önlenmesi bakımından 

gereklidir. Böylece, kayıtların muhafazası ile hem gizlilik sağlanmış olacak, hem 

de tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen delillerin gerçek durumu yansıtması 

ve değiştirilmemesi garanti altına alınmış olacaktır.906  Tedbir kararının alınması, 

uygulanması ve sona ermesi sürecinde ilgili mercilerin her biri gizlilik ilkesine 

uymak, tedbire ilişkin yapılan işlem, kayıt ve belgeleri saklamak ve korumakla 

yükümlüdür. Bu yükümlülük, CMK’nın 135 ve devamı maddeleriyle ilgili yönet-

meliklerde açıkça düzenlenmemiş olsa bile, yapılan görevin gereği olarak mevcut-

tur. Kaldı ki, CMK’nın 135/5. maddesinde, telekomünikasyon yoluyla yapılan 

iletişimin denetimine ilişkin kararlar ve yapılan işlemlerin tedbir süresince gizli 

tutulacağı belirtilmektedir. Gizliliğin sağlanması bakımından tedbire ilişkin alınan 

kararlar ve yapılan işlemler ile tedbirin uygulanması suretiyle yapılan kayıtların 

uygun bir yerde, saklanması ve korunması lazımdır.  

B. YETKİLİ MERCİ  

1. Tedbir Kararının Alınması Sürecinde 

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbiri doğası gere-

ği gizli olarak uygulanan bir tedbirdir. O nedenle, tedbir kararı verilmesi için 

                                                                          
906 An overview Of Electronic Surveillance, D.1.2. 
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yapılacak talepler ve verilecek kararlar bakımından da gizlilik ilkesine uyul-

malıdır.  

CMK’nın 135/5. maddesinde “bu madde hükümlerine göre alınan kararlar ve 

yapılan işlemler, tedbir süresince gizli tutulur” denilmekle beraber, bu gizliliğin 

ne şekilde sağlanacağına dair bir hüküm öngörülmemiştir. Gizlilik” ile “muhafa-

za”907 farklı kavramlardır. “Gizlilik”, bir ölçüde muhafazayı,  “muhafaza”da bir 

ölçüde gizliliği gerektirmekle birlikte, muhafaza edilen her belge veya kaydın 

gizli olması gerekli değildir. Aynı şey muhafaza için de söylenebilir. CMK’nın 

135. maddesinde, bu madde hükümlerine göre alınan kararlar ile yapılan işlemle-

rin gizli tutulacağına dair yetersiz de olsa bir hüküm mevcut olmakla beraber, ted-

bir kararına ilişkin talep ve kararlar ile diğer belge ve kayıtların nerede ve ne şe-

kilde korunup saklanması gerektiğine dair bir hüküm yoktur. TİB Kuruluş, Görev 

ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 5/4. maddesinde, “…verilen karar, tutanakla 

Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir ve mahkeme kaleminde kalan suretinin 

gizli tutulması için ilgili hâkim tarafından gerekli tedbir alınır. Söz konusu karar-

lar tedbir süresince değişik iş kartonuna takılmaz. Tedbirin sona erdiği öğrenildi-

ğinde ilgili kartonuna ilave edilir. Bu maddedeki tüm işlemler sırasında gizliliğe 

uyulur” denilmekte, ancak tedbir kararlarının nerede ve ne şekilde korunması ge-

rektiğine dair maddede bir düzenleme yer almamaktadır. Uygulamada, muhafaza 

konusunda bir yeknesaklık olduğunu söylemek mümkün değildir. Tedbir kararları 

ile tedbirin uygulanması sonucu elde edilen deliller imkânlar ölçüsünde emanete 

alınan diğer suç delillerinden daha farklı bir şekilde muhafaza edilmeye çalışıl-

maktadır.908 Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinin 

Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte, telekomünikasyon yo-

luyla yapılan iletişimin denetimi sonucu ve diğer gizli koruma tedbirlerinin uygu-

                                                                          
907 Kelime olarak “muhafaza” koruma, saklama anlamına, “muhafaza altına almak” ise, koru-

mak, saklamak, bir yerde tutmak, kapatmak anlamına gelmektedir. Türkçe Sözlük, TDK, 
C.2, s.1039. 

908  Adam öldürmek suçundan yapılan bir soruşturma kapsamında verilen iletişimin denetlenmesi 
kararının kapalı zarf içinde mahkeme yazı işleri müdürlüğünce muhafaza edilmesine karar ve-
rilmiştir. (Elazığ 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 19.6.2006 tarih ve 2006/890 müt sayılı karar. 
Sözkonusu karar Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 19.2.2008 tarih, 2006/571 E, 2008/93 K. 
sayılı dava dosyası içerisindedir.)  
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lanması sonucu elde edilen verilerin muhafazasına ilişkin olarak ayrıca bir düzen-

leme yapılması yararlı olacaktır.909  

2. Tedbirin Uygulanması Sürecinde 

Tedbir kararının alınması sürecinde olduğu gibi uygulanması sürecinde de te-

lekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi sonucu yapılan kayıtlar ve 

bunların çözümlerinin nerede ve ne şekilde korunması gerektiğine dair CMK’da 

bir hüküm mevcut değildir. TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetme-

lik ile tedbir devam ettiği süre içinde yapılan kayıtları saklama ve güvenliğini sağ-

lama görevi TİB’e verilmiştir. Sözkonusu yönetmeliğin 21/f maddesine göre, TİB 

bünyesindeki teknik uzmanın görevleri arasında; “yapılan kayıtları, iletişimin 

içeriği ve içeriğin dışında kalan iletişime ait bilgilerle birlikte tedbir devam ettiği 

sürece saklamak” da sayılmıştır.910 Aynı maddenin (i) bendine göre, TİB bünye-

sindeki teknik uzmanın kurulan ve işletilen sistemlerin ve kaydedilen verilerin 

güvenliğini sağlama görevi de bulunmaktadır.  

TİB’e verilen bu görevler TİB bünyesindeki kayıtlara ilişkindir. C.Başsavcılıkları 

veya mahkemelerce verilen tedbir karlarında, denetimi öngörülen iletişim aracına ait 

bilgiler TİB’ de sisteme tanıtıldıktan sonra dinleme ve kayıt işlemleri suçun işlendiği 

yer itibariyle ilgili kolluk birimlerinde yapılmaktadır. Kolluk birimlerince yapılan kayıt-

larda gizlilik ilkesine uyulacağı ve dolayısıyla kayıtların muhafaza edilmesi gerektiğin-

de kuşku yok ise de mevzuatımızda buna ilişkin bir hüküm de mevcut değildir. İletişi-

min Denetlenmesi Yönetmeliğinin 11/3. maddesinde; tedbirin uygulandığı yerlerin 

gizliliği, düzeni ve güvenliğine ilişkin esas ve usullerin ilgili kolluğun merkez birimince 

düzenleneceği belirtilmekle beraber, yapılacak düzenlemede tedbirin uygulanması sure-

                                                                          
909 Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinin Kalem Hizmetlerinin Yürü-

tülmesine Dair Yönetmelikte C.Başsavcılığında tutulan defterler ile çeşitli işlemlere ilişkin bel-
gelerin ve kararların yer aldığı kartonların saklanmasından söz edilmektedir. Yönetmeliğin 5. 
maddesinde; kalem hizmetlerinin, ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, mahkeme başkanı ve-
ya hâkimin denetimi altında, yazı işleri müdürünün yönetiminde kalemde görevlendirilen zabıt 
kâtipleri, memurlar ve mübaşirler tarafından yürütüleceği belirtilmektedir. Kabul etmek gerekir 
ki, yönetmelikteki bu hükümler, tedbir kararlarına ilişkin işlemlerin ve bu konuda yapılacak ta-
lepler ile verilecek kararların gizliliğinin sağlanması ve muhafaza edilmesi bakımından yeter-
sizdir. C.Başsavcılıkları ve mahkemelerde soruşturma evrakının gerektirdiği gizlilik dışında, te-
lekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi ve diğer gizli soruşturma tedbirlerine ilişkin 
işlemler ile kararların gizliliği ve muhafaza edilmesi hususunun ayrıca düzenlenmesi lazımdır.  

910 Günümüz için TİB, tedbir süresince ve tedbirin sona ermesinden itibaren on gün kadar bu 
kayıtları muhafaza etmekte, tedbirin sona ermesini müteakip on gün sonra sistem otomatik 
olarak bu kayıtları imha etmektedir. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/ 9065181.asp?gid= 
229&sz =59170 (Erişim tarihi: 31.5.2008).  
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tiyle yapılan kayıtların gizliliği, muhafazası ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hü-

kümlere yer verileceği belirtilmemiştir.911   

Tedbirin idarenin bünyesindeki kolluk görevlileri tarafından yerine getirildiği 

ülkemizde, kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin tedbir ile amaçlanandan daha 

fazla ihlal edilmemesi, yapılan kayıtların kötüye kullanılmasının önlenmesi bakı-

mından, özellikle yapılan kayıtların kolluk birimlerinde ne şekilde ve kimlerin 

sorumluluğu altında muhafaza edilmesi gerektiğinin yasa ile düzenlenmesinde 

büyük fayda vardır. Bu konu, yönetmelik, genelge veya tebliğ gibi her kurumun 

kendi bünyesinde çıkaracağı düzenlemelere konu olamayacak kadar önemlidir.  

3. Tedbirin Uygulanmasından Sonra 

CMK’da tedbir kararının uygulanmasından sonra da yapılan kayıtların nasıl 

muhafaza edileceğine dair bir düzenleme yapılmamıştır. CMK’nın 135/5 madde-

sinde yer alan “bu madde hükümlerine göre alınan kararlar ve yapılan işlemler, 

tedbir süresince gizli tutulur” şeklindeki yetersiz hüküm de, maddenin açık ifade-

sinden anlaşılacağı üzere “tedbir süresince” alınan karar ve yapılan işlemlere iliş-

kindir. İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde tedbir kararlarına ilişkin talep ve 

tedbir kararları bakımından gizliliğin ne şekilde sağlanacağı ve tedbir kararlarının 

ne şekilde saklanacağına dair hükümlere yer verilmiş ise de, (5. md) iletişimin tespi-

ti dışında, (İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 9/3 md) tedbir kararlarının uygu-

lanması sonucu elde edilip C.Başsavcılıklarına ve mahkemelere teslim edilen kayıt-

ların ne şekilde korunması gerektiğine dair bir hüküm mevcut değildir. (İletişimin 

Denetlenmesi Yönetmeliği 5/4 md) Ancak ilginçtir ki, yönetmelikte elde edilen 

bilgi, belge ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesine riayet 

edileceği, bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında görev sırasında 

veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruş-

turma yapılacağı belirtilmektedir.912 (İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 27 md) 

                                                                          
911 Yönetmeliğin 11/3 maddesi şu şekildedir: “Bu Yönetmelik kapsamında yapılan işlemlerin ve yapıl-

dığı yerlerin gizliliği, düzeni ve güvenliği ile kolluk görevlilerinin aidiyet numaralarının belirlenmesine 
ve muhafazasına ilişkin esas ve usuller ilgili kolluğun merkez birimlerince düzenlenir.” 

912 Denetim sonucu yapılan kayıtlar ve elde edilen delillerin gizliliğinin ihlal edilmesi görevlilerin 
ihmalinden ileri gelmiş ise görevi ihmal suçu sözkonusu olabilir. (TCK 257/2 md) Ancak yapı-
lan kayıtların başkalarına verilmesi TCK’nın 136. maddesinde yazılı suçu oluşturur.  
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tedbirin uygulanması sonucu yapılan kayıt-

ların gizliliği ve korunması ile ilgili koşulların belirli olmamasını AİHS’nin 8. 

maddesinin ihlali olarak değerlendirmektedir.913 Mevzuatımızda, tedbir kararları-

nın uygulanması aşamasında ve uygulanmasından sonra tedbirin uygulanması 

sonucu elde edilip, ilgili kolluk birimlerinde muhafaza edilen veya tedbirin sona 

ermesini müteakip C.Başsavcılıklarına ve mahkemelere teslim edilen kayıtların ne 

şekilde korunması gerektiğine dair yeterli hükümler bulunmaması nedeniyle yapı-

lacak bir başvuru halinde AİHM’nin Türkiye aleyhine benzer bir karar vermesi 

kuvvetle muhtemeldir.  

Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında, kayıtların muhafazası konusunda ayrıntı-

lı düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Örneğin, Amerika’da iletişimin bant 

veya benzeri araçlara kayıt edilmesi, kayıtların değiştirilmesi, silinmesi veya ek-

leme yapılmasına karşı korunması, tedbir kararının uygulanmasından hemen son-

ra, bu kayıtların kararı veren hâkime sunulması ve hâkimin talimatı doğrultusunda 

mühürlenmesi öngörülmüştür. Kayıtlar, hâkimin kontrolü altında muhafaza edilir 

ve hâkim kararı ile en erken on yıl sonra imha edilebilir. Kayıtların kopyaları da 

ancak başka suçların soruşturulması bakımından bu kanuna göre yetkili olan kol-

luk kuvvetlerine verilebilir veya açıklanabilir. (18 U.S.C. § 2518. (8)) Görüldüğü 

üzere, Amerika’da kayıtların muhafazası kanunla ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş 

ve muhafaza görevi de tedbir kararını veren hâkime verilmiştir. 

 Mevzuatımızda, tedbirin uygulanması suretiyle yapılan kayıtların hangi 

mercii veya merciler tarafından muhafaza edileceği belirtilmemiş ise de, tedbirin 

uygulanmasından sonra yapılan kayıtlara ilişkin çözüm tutanakları ve alt veri 

taşıyıcısına nakledilen kayıtlar ilgili C. Başsavcılığına veya mahkemeye gönde-

rileceğine göre, (İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 9/7-8 md) bu aşamaya 

kadar muhafaza görevinin ilgili kolluk birimine, kayıtların tesliminden sonra ise 

kayıtların teslim edildiği C.Başsavcılıkları ve mahkemelere ait olduğunu kabul 

etmek gerekir. 

                                                                          
913 Kruslin/Fransa, pg.35; http://cmiskp.echr.coe. int/tkp 197/view. asp?item=1&portal 

=hbkm&action =html&highligh t=kruslin&sessionid =1650805&skin=hudoc-en. (Erişim tarihi: 
22.3.2007). Aynı yönde bkz. Huvig/Fransa, pg.34 http://cmiskp. echr.coe. 
int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=huvig&sessionid 
=1650896&skin=hudoc-en) (Erişim tarihi: 22.3.2007). 
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Yine, kanunda ve yönetmelikte914 bu konuda bir hüküm yer almamakta ise de, 

gerek gizliliğinin sağlanması, gerekse de kayıtlara ekleme yapılması, kayıtların 

değiştirilmesi ve silinmesinin önüne geçmek bakımından, ilgili kolluk birimince 

mühürlenmesinde büyük fayda vardır. Kayıtların teslim edildiği C.Başsavcılığı 

veya mahkemelerce de bu kayıtlar ayrıca mühürlenmelidir.  

Yukarıda, İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde iletişimin tespiti dışında, 

tedbir kararlarının uygulanması sonucu elde edilen kayıtların muhafazası konu-

sunda bir hükmün yer almadığını belirttik. Gerçekten, yönetmeliğin 9/3. madde-

sinde, diğer tedbirlerin uygulanması sonucu elde edilen kayıtlarla ilgili bir hüküm 

öngörülmemesine rağmen, iletişimin tespitine ilişkin verilerin ceza muhakemesin-

de kullanılmak üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda belirlenen dava zamana-

şımı hükümleri dikkate alınmak suretiyle TİB tarafından arşivleneceği belirtil-

mektedir. Maddenin ifade biçiminden, soruşturma konusu olsun veya olmasın tüm 

iletişim araçlarına ait iletişimin tespiti kayıtlarının muhafaza edilmesi gerektiği 

sonucu çıkarılabilir. Bu durumda, ülkedeki tüm iletişim araç ve ortamlarına ilişkin 

iletişimin tespitine ilişkin veriler TİB’de muhafaza edilmiş olacaktır. Bu verilerin 

muhafaza süresi konusunda da bir belirsizliğin olduğunu belirtmek gerekir. Ger-

çekten, iletişimin tespitine ilişkin verilerin 5237 sayılı TCK’da belirlenen zamana-

şımı hükümleri dikkate alınarak TİB’de arşivleneceği belirtilmektedir. Maddede, 

belli bir suçla ilgili olarak bu kayıtların muhafaza edileceğine dair bir hüküm bu-

lunmadığından, iletişimin tespitine ilişkin verilerin hangi suçun zamanaşımı süresi 

dikkate alınarak saklanacağı da belirsizdir. Burada, TCK’daki en ağır suçun ge-

rektirdiği suçun zamanaşımı süresinin dikkate alınması gerektiği düşünülebilir. 

TCK’da öngörülen en uzun zamanaşımı süresi 30 yıl olup, bu süre en fazla yarısı-

na kadar uzatılabilir. Bu durumda iletişimin tespitine ilişkin tüm verilerin TİB’de 

45 yıla kadar saklanacağı sonucuna ulaşılır ki, bu hem gereksiz, hem de sakıncalı-

dır.915 İletişimin tespitine ilişkin kayıtların bu kadar uzun süre sonra delil olarak 

                                                                          
914 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 19. maddesinde, teknik araçlarla izleme tedbiri sonucu 

elde edilen ses ve görüntü kayıtlarının tümünün mühürlenerek Cumhuriyet savcısına teslim 
edileceği belirtilmekte, ancak yönetmelikte iletişimin denetlenmesi bakımından benzer bir 
hükme yer verilmemektedir.  

915  Bazı suçların zamanaşımına tabi olmadığı da unutulmamalıdır. (TCK 66/7 md) 
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kullanılması pek mümkün olmadığı gibi, bu kayıtları saklamanın maliyeti de yük-

sek olacaktır. Keza, kişilerin özel hayatlarının gizliliğinin bir parçası olan bu ka-

yıtların uzun süre muhafaza edilmesi, özel hayata müdahalenin devamı anlamına 

gelir ve ayrıca kötüye kullanımlara açık kapı bırakır. Ceza yargılamasında kullanı-

lacak kayıtların idari bir kurumda muhafaza edilmesi ve arşivlenmesi ise ayrı bir 

isabetsizliktir. 

 Ceza yargılamasında kullanılacak verilerin saklanması ve imha edilmesi gibi 

önemli bir konunun yönetmelik hükümleriyle değil, kanunla düzenlenmesi ve 

CMK’nın 137/3. maddesindeki kayıtların yok edilmesine ilişkin yetersiz ve isa-

betsiz hükmün değiştirilerek, tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen delillere 

ihtiyaç duyulmayan hallerde ve en geç tedbirin uygulandığı suçun kovuşturulması 

için öngörülen zamanaşımı süresinin dolması ile imha edilmesi gerektiği şeklinde 

bir düzenleme yapılması isabetli olacaktır. 

C. MUHAFAZA ŞEKLİ VE SÜRESİ  

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sonucu elde edilen 

kayıtların delil olarak değerlendirilebilmesi için, bu kayıtlara güven duyulabilme-

si, bunun için de iletişimin olduğu gibi kayıt edilmesi; ayrıca, denetim sonucu elde 

edilen verilerin ve yapılan kayıtların güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi lazım-

dır. Mevzuatımızda telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimine iliş-

kin kayıtların ne şekilde muhafaza edileceğine dair bir hüküm mevcut değilse de, 

gizliliğin korunması ve kayıtların imha edilmesi ve değiştirilmesinin önüne geçi-

lebilmesi bakımdan, bu kayıtların adliyelerde suç eşyası ve delillerinin saklandığı 

emanet odalarından ayrı bir yerde koruma altına alınmasında büyük yarar vardır. 

Kayıtların koruma altına alındığı yerlerin fiziki bakımından daha güvenli olması, 

kapı ve pencerelerinin dayanıklı malzemelerden yapılması lazımdır. Kayıtlar bu 

odalarda da çelik kasa veya benzeri bir yerde saklanmalı, bu oda ve kasaların 

anahtarı tayin edilen bir görevli dışında kimseye verilmemelidir. İş yükünün el-

verdiği ölçüde bu görevlinin İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 5/4-son 

cümlesine göre tayin edilen katiplerden biri olması yararlı olur. Böylece, tedbir-

den ve yapılan kayıtlardan mümkün olduğunca az kişi haberdar olmuş olur. 
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Kayıtların değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi bakımından mühürlenmeleri 

gerekir. Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi, elde edilen kayıtların zamanında 

mühürlenip ilgili hâkime sunulmaması nedeniyle elde edilen delilleri değerlen-

dirmemiştir.916 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 19. maddesinde, teknik 

araçlarla izleme tedbiri bakımından ses ve görüntü kayıtlarının tümünün mühürle-

nerek Cumhuriyet savcısına teslim edileceği belirtilmesi rağmen, telekomünikas-

yon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi bakımından bu şekilde bir hükme yer 

verilmemiş ise de, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi so-

nucu elde edilen kayıtlar bakımından da aynı şekilde uygulama yapılmalıdır.  

İlgili C.Başsavcılığı veya mahkemelere teslim edilen kayıtlardan suçun aydın-

latılması bakımından bir değere sahip olmayanlar imha edilmeli, maddi gerçeğin 

ortaya çıkarılması bakımından yararlı görülen kayıtlar ise dava zamanaşımı süresi 

dolana kadar muhafaza edilmelidir. Hüküm verildikten sonra kayıtların imha 

edilmesi gerektiği düşünülebilirse de, verilen hükmün temyiz edilmesi, ayrıca 

kesinleşen hükümlere karşı olağanüstü yasa yollarına başvurulması ihtimal dahi-

lindedir. Bu durumda, dosyayı inceleyecek olan Yüksek Mahkemenin denetim 

görevi kapsamında bu delilleri de incelemesi gerekli olduğu gibi, dosyayı tekrar 

inceleme durumunda kalması halinde yerel mahkemenin de diğer delillerle bera-

ber bu delilleri de tekrar bir değerlendirmeye tabi tutarak yeni bir karar vermesi 

gerektiğinden, tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen delillerin ve yapılan ka-

yıtların zamanaşımı süresi dolana kadar saklanmasında yarar vardır.  

II. KAYITLARIN PAYLAŞIMI  

Kolluk görevlilerinin, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlen-

mesi sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan, 

ancak 135/6. maddesinde sayılan suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabi-

lecek bir delil elde etmeleri halinde, bu delili muhafaza altına alıp durumu derhal 

Cumhuriyet Savcılığına bildirmeleri lazımdır. (CMK 138/2 md) Burada sözü edi-

len C.Savcılığı uygulanmakta olan tedbir kararına konu suçun soruşturulduğu 

                                                                          
916 Unıted States v. Ojeda Rıos, 495 U.S. 257 (1990) http://supreme.justia.com/us/ 

495/257/case.html (Erişim tarihi:19.7.2007). 
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C.Savcılığıdır. Delillerin teslim edildiği C.Savcılığı işlendiği belirlenen yeni su-

çun kendi yetki alanında işlenmiş olması halinde bu suçla ilgili olarak ayrıca so-

ruşturma yapmalı, kendi yetki alanı dışında işlenmiş olması halinde ise, bu suça 

ilişkin kayıtların birer kopyasını gizlilik ilkesine uygun olarak ilgili yer 

C.Başsavcılığına göndermelidir.917 Uygulanmakta olan tedbirin başarısı bakımın-

dan, bilgi verme işleminin hemen değil, bir süre sonra yapılmasının mümkün ve 

hatta gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Tedbirin uygulanmasından sonra, yapılan 

kayıtların incelenmesi esnasında da başka bir suçun işlendiği anlaşılabilir. Bu du-

rumda da aynı şekilde işlem yapılmalıdır.  

Denetim sonucu elde edilen delillerin, başka bir yerde halen soruşturması ve-

ya kovuşturması devam etmekte olan katalog kapsamındaki bir suçun aydınlatıl-

ması bakımından da yararlı olması mümkündür. Acaba bu gibi hallerde denetim 

sonucu elde edilen deliller, bu suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmada kulla-

nılmak üzere ilgili mercilere gönderilebilecek midir? Kanunumuzda denetim so-

nucu elde edilen delillerin diğer C.Başsavcılıkları ve mahkemelerle paylaşımı 

konusunda bir hüküm mevcut değildir. Yukarıda değinilen CMK’nın 138. madde-

si hükümleri de esas itibariyle delillerin paylaşımına ilişkin olmayıp, tesadüfen 

elde edilen delillerin değerlendirilmesine ilişkindir. Kanunumuzda tedbirin uygu-

lanması suretiyle elde edilen delillerin paylaşımına ilişkin bir hüküm mevcut de-

ğilse de, tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen delillerin başka yerde yapıl-

makta olan soruşturma ve kovuşturmalarda kullanılmasına bir engel de yoktur. 

Nasıl ki, denetim esnasında katalog kapsamındaki bir başka suçun işlendiğine 

işaret eden deliller ilgili C.Başsavcılığına gönderilecek ise, halen soruşturulan 

veya kovuşturulan suçu aydınlatmaya elverişli deliller de ilgili C.Başsavcılığına 

veya mahkemeye gönderilmelidir. Bu söylediklerimiz, aynı yerde yapılmakta olan 

soruşturma ve kovuşturmalar bakımından evleviyetle geçerlidir. 

Tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen kayıtların henüz taraflarla payla-

şılmadığı bir aşamada, başka yer C.Başsavcılıkları veya mahkemelerin bu tedbir 

veya tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen delillerden haberi bulunmayaca-

                                                                          
917 Hemen bilgi verilmesi gereken hallerde de, yapılmakta olan bir soruşturmayla ilgili olarak tedbi-

rin halen devam ettiğinin ve uygulanmakta olan tedbirin gizliliğini ortadan kaldıracak şekilde iş-
lem yapılmasından kaçınılması hususunun hatırlatılmasında yarar vardır.  
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ğından, tedbirin uygulanması sonucu elde edilen kayıtların paylaşılması sorunu-

nun fiilen ortaya çıkacağını zannetmiyoruz. Ancak, tedbir kararının verildiği suçla 

ilgili soruşturma veya kovuşturmayı yapan C.Savcılığı veya mahkemenin, elde 

edilen delillerin başka bir yerde soruşturulan veya kovuşturulan bir suçla ilgili 

olduğunu tespit etmesi güç de olsa mümkündür. Bu gibi hallerde, durum, ilgili 

C.Başsavcılığı veya mahkemeye bildirilmeli, ilgili C.Başsavcılığı veya mahkeme-

nin talebi halinde çözüm tutanaklarının ilgili sayfalarının birer sureti talep eden 

C.Başsavcılığı veya mahkemeye gönderilmelidir.918 Bu işlemler sırasında gizlilik 

kurallarına uyulmalıdır. Kuşkusuz ki, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi suretiyle elde 

edilen delillerin başka suçların soruşturulması ve kovuşturulmasında kullanılabil-

mesi için bu suçların katalog kapsamında bulunması lazımdır.  

Tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen deliller tarafların bilgisine sunul-

duktan sonra başka bir yerdeki C.Başsavcılığı veya mahkemenin yapmış olduğu 

soruşturma ve kovuşturma sırasında, bu delillere ihtiyaç duyarak yapılan kayıtla-

rın kendileri ile paylaşılmasını talep etme ihtimali az da olsa mevcuttur. Acaba bu 

gibi hallerde denetim sonucu elde edilen deliller talep eden her C.Başsavcılığı 

veya mahkemeye verilecek midir? CMK’nın 138/2. maddesinin amacı dikkate 

alındığında delillerin başka C.Savcılıkları veya mahkemelere verilmeyeceği söy-

                                                                          
918 Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi sonucu elde edilen delillerin başka 

C.Başsavcılıkları veya mahkemelerle paylaşılabilmesi için, bu delilleri talep eden mahkemece 
tedbir kararı alınması veya talep eden C.Başsavcılığınca yetkili hâkimden tedbir kararı almasının 
gerekli olup olmadığı üzerinde de durulmalıdır. Dikkat edilirse burada, yeniden bir denetim yapıl-
ması sözkonusu olmayıp, daha önce usulüne uygun verilmiş bir tedbir kararına dayalı olarak ya-
pılan kayıtların birer suretinin elde edilmesi sözkonusudur. O nedenle, delillerin paylaşılabilmesi 
için, talep eden mahkemece bir tedbir kararı alınmasının veya talep eden C.Başsavcılığının yet-
kili hâkimden bir tedbir kararı almasının gerekli olmadığını düşünmekteyiz.  
Bir şüpheli veya sanık hakkında yapılan soruşturma ve kovuşturma kapsamında tedbir kararı verilip 
uygulandığını, daha önce de aynı şüpheli veya sanıkla ilgili olarak başka bir soruşturma kapsamın-
da tedbirin uygulandığını düşünelim. Acaba sonraki tedbir kararına dayalı olarak daha önce başka 
bir soruşturma ve kovuşturma kapsamında dinleme veya kaydetme suretiyle yapılan kayıtların is-
tenmesi mümkün müdür? Sonraki tedbir kararını veren merciin, daha önce dinleme veya kaydetme 
suretiyle elde edilen delillerden yararlanmasının ilke olarak mümkün olmaması gerektiğini ifade 
eden Mahmutoğlu, iletişimin tespitine ilişkin kayıtların ise paylaşılması gerektiğini belirtmektedir. 
(MAHMUTOĞLU, s. 415-416) İletişimin dinlenmesi ve/veya kaydedilmesi için verilen tedbir kararı, 
ancak ilgili kişinin karardan sonraki iletişimi dinlenmesine ve/veya kaydedilmesine yetki verir. Geç-
mişe dönük olarak bu tedbirin uygulanması mümkün değildir. Esasında önce yapılmış kayıtların is-
tenmesi tedbir kararının konusu değildir, bu konu kayıtların paylaşılmasının mümkün olup olmadığı 
sorunuyla ilgili olup, kişisel görüşümüz, katalog kapsamındaki bir suça ilişkin olması halinde bir ka-
rara gerek bulunmadan bu kayıtların ilgili makamlarla paylaşılması gerektiği şeklindedir. 
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lenemez. CMK’nın 138/2. maddesinde tedbirin uygulanması sırasında başka bir 

suçun işlendiği şüphesini uyandıran delillerin muhafaza altına alınarak durumun 

C.Savcılığına bildirileceği belirtildiğine göre, başka C.Başsavcılıklarının veya 

mahkemelerin tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen delillerin yapmakta ol-

dukları soruşturma veya kovuşturmada suçun aydınlatılması bakımından yararlı 

olabileceğini ileri sürerek bu konuda talepte bulunabileceklerini kabul etmek ge-

rekir.919 

 Tedbirin uygulanması sonucu elde edilen delillerin, talep eden her adli ma-

kama gönderilmesi bu delillerin gizliliğini ihlal edebileceği gibi, sözkonusu delil-

lerin amaç dışı kullanımına da yol açabilir. O nedenle, talep eden her makama bu 

delillerin verilmesinin doğru olmayacağı, delillerin talep eden C.Başsavcılığı veya 

mahkemenin soruşturduğu ve kovuşturduğu katalog kapsamındaki suçla ilişkili 

olduğunun anlaşılması halinde verilmesi gerektiği haklı olarak savunulabilir. Bu 

durumda ise bu değerlendirme yetkisinin kime ait olması gerektiği sorunu ortaya 

çıkar. Bu değerlendirmeyi en iyi yapacak olan, kayıtları talep eden C.Savcılığı 

veya mahkeme olmakla birlikte, delillerin paylaşımına ilişkin olarak ortaya çıka-

bilecek bu ve benzeri sorunların yapılacak yasal düzenlemelerle çözümlenmesi en 

isabetli yol olacaktır.920 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde yalnızca iletişi-

min tespitine ilişkin kayıtların paylaşımı bakımından bir düzenleme yapılmıştır. 

Yönetmeliğin 9/3. maddesinde, iletişimin tespitine ilişkin verilerin ceza muhake-

mesinde kullanılmak üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda belirlenen dava 

zamanaşımı hükümleri dikkate alınmak suretiyle TİB tarafından arşivleneceği 

belirtilmektedir. Bu hükümden, iletişimin tespitine ilişkin kayıtların başka soruş-

turma ve kovuşturmalarda kullanılabileceği sonucu çıkmaktadır. 

Koruma tedbiri olarak uygulanan telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

denetimi sonucu elde edilen delillerin, önleme amaçlı olarak kullanılmak üzere 

kolluk görevlileri ile paylaşılması şeklinde bir sorunun ortaya çıkmayacağı; çünkü 

                                                                          
919 Başka yer C.Başsavcılıkları veya mahkemelerin gizli olarak uygulanan tedbirden ve tedbirin 

uygulanması sonucu elde edilen delillerden bilgi sahibi olmalarının mümkün olmadığı ileri sü-
rülerek bu ihtimalin olmadığı düşünülebilir. Ancak, yargılama aşamasında gizlilik sözkonusu 
olmadığından, güç de olması başka mahkemeler veya C.Başsavcılıklarının bu bilgilerden ha-
berdar olmaları mümkündür.  

920 Örneğin, Amerika’da tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen delillerin kimlerle ve ne şekilde 
paylaşılacağı kanunla düzenlenmiştir. (18.U.S.C. § 2517 md)  
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tedbir kararları kolluk görevlileri tarafından yerine getirildiğinden kolluk görevli-

lerinin bundan haberdar olacağı düşünülebilir. Gerçekten, tedbir kararları ilgili 

kolluk birimindeki bu işle görevlendirilen memurlar tarafından yerine getirilmekte 

ise de, kolluk görevlilerinin öğrenmiş oldukları delilleri ne şekilde ve ne ölçüde 

diğer kolluk birimleriyle paylaşacaklarına dair mevzuatımızda bir düzenleme 

mevcut değildir.921 O nedenle, bu konuların yapılacak bir yasal düzenleme ile açık-

lığa kavuşturulmasında yarar vardır.  

III. KAYITLARIN İMHA EDİLMESİ VE USULÜ  

A. KAYITLARIN İMHA EDİLMESİ GEREKEN HALLER  

Denetim sonucu elde edilen delillerin kötüye kullanılmasının önlenmesi açı-

sından, ceza muhakemesinde artık ihtiyaç duyulmayan delillerin imha edilmesi 

şarttır. O nedenle, denetim sonucu elde edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması 

bakımından artık ihtiyaç duyulmayan deliller imha edilmelidir. Kabul etmek 

gerekirki, kayıtlara ihtiyaç olmayan hal ve zamanı belirlemek kolay değildir.  

Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi başlığını taşı-

yan CMK’nın 137/3. maddesine göre, şüpheli hakkında kamu adına kovuşturma 

yapılmasına yer olmadığına karar verilmesi ve C.Savcısı tarafından verilen kararın 

hâkim tarafından onaylanmaması halinde tedbire son verilmesi ve bu durumda 

yapılan kayıt ve tespitlerin imha edilmesi lazımdır.922 İletişimin Denetlenmesi Yö-

netmeliğinin 13 ve TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 15. 

maddesinde de benzer düzenlemeler yer almaktadır.923  

                                                                          
921 Mevzuatımızda bu konuda bir hükmün yer almamasından, tedbirin uygulanması sonucu elde 

edilen delillerin hiç paylaşılmadığı sonucuna ulaşılmamalıdır. Resmen ilgili yerlere gönderilme-
se ve bu işlemler resmi yazışmalara konu olmasa bile, bu bilgilerden gerek suçun önlenmesin-
de ve gerekse de başka suçların aydınlatılmasında yararlanılmaktadır. Kolluk görevlilerinin öğ-
renmiş oldukları bilgileri göz ardı etmeleri çok zordur.  

922 Kühne, doktrinde, kamu adına kovuşturma yapmaya yer olmadığına dair verilen karar üzerine 
elde edilen delillerin yok edilmesi gerektiği savunulmasına rağmen, hiçbir Avrupa ülkesinde bu 
yönde bir düzenleme yapılmadığını, CMK’nın bu düzenlemesi Avrupa için bir örnek olduğunu 
ifade etmektedir. (KÜHNE, Hans-Heiner, “Türk Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Koruma Ted-
birleri”, Hukuki Perspektifler Dergisi, S.3, Nisan 2005, s.47). Kamu adına kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verilmesi halinde yapılan kayıtların imha edilmesi isabetli olmakla birlikte, 
imha için kararın kesinleşmesinin aranmaması doğru değildir. Aynı yöndeki eleştiriler için bkz. 
ÜNVER/HAKERİ, s. 182-183.  

923 TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesine göre, uygulanan tedbi-
rin sona ermesi, kararın uygulanması sırasında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı-
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Görüldüğü üzere, CMK’nın 137/3. maddesinde, kayıtların yok edilmesi, ted-

bire son verilmesi; tedbire son verilmesi de, kamu adına kovuşturma yapmaya yer 

olmadığına dair karar verilmesi ve gecikmesinde sakınca olan hallerde C.Savcısı 

tarafından verilen kararın hâkim tarafından onaylanmaması koşuluna bağlanmış-

tır. CMK’nın 137/3. maddesindeki düzenlemeden, bunun dışındaki hallerde tedbi-

rin uygulanması suretiyle yapılan kayıtların yok edilmesi yükümlülüğünün bu-

lunmadığı düşünülebilir. Ancak, bunun dışında da kayıtların yok edilmesi gereken 

haller vardır. Bu hallerden biri CMK’nın 135/2. maddesinde belirtilmiştir. Ger-

çekten, CMK’nın 135/2. maddesinde, şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebile-

cek kişilerle arasındaki iletişiminin kayda alınamayacağı belirtildikten sonra, 

“Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıt-

lar derhâl yok edilir” denilmektedir.924   

Açılan kamu davası sonucunda sanığın veya sanıkların beraatine karar verilen 

hallerde de imha yükümlülüğünün olduğu kabul edilmelidir.925 Aynı şekilde, yar-

gılama sonucu mahkûmiyet kararı verilen hallerde de, kararın kesinleşip, ceza 

muhakemesinde bu kayıtlara ihtiyaç olmayan bir aşamada926 iletişimin denetlen-

mesi suretiyle elde edilen kayıtlar imha edilmelidir.  

                                                                                                                                                                                                          
na dair karar verilmesi ya da gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tara-
fından verilen kararlar hakkında hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde, tedbirin kaldı-
rıldığı Cumhuriyet savcısı tarafından derhal Başkanlığa bildirilir. 
Cumhuriyet savcısı tarafından verilen karar, süresi içerisinde hâkim tarafından onaylanarak 
Başkanlığa gönderilmemiş ise kararın uygulanmasına Başkanlık tarafından derhal son verilir. 
Yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar, 26. maddede belirtilen yetkili ve görevli mahke-
me nezdindeki Cumhuriyet savcısının denetimi altında en geç on gün içinde yok edilerek du-
rum bir tutanakla tespit edilir. İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 13/1 maddesinde de, 
“tedbir kararının uygulanması sırasında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair 
karar verilmesi ya da gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından 
verilen kararın hâkim tarafından onaylanmaması hâlinde, tedbirin uygulanmasına Cumhuriyet 
savcısı tarafından derhâl son verilir ve durum Başkanlığa bildirilir. Bu durumda yapılan tespit 
veya dinlemeye ilişkin kayıtlar, Cumhuriyet savcısının denetimi altında en geç 10 gün içinde 
yok edilir ve durum bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 sayılı İmha Tutanağına kaydedilir” 
denilmektedir.  

924 CMK’nın 135/2. maddesinin ifadesi, bu halde kayıtların tedbir kararını uygulayan görevli tara-
fından hemen imha edilmesi gerektiği şeklinde anlaşılmaya elverişli ise de, CMK’nın 137/3 ve 
İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 13/1. maddesi uyarınca bu kayıtların da C.Savcısının 
denetiminde imha edilmesi gerektiğini kabul etmek gerekir. Ayrıca, kayıtların imha edilmesinin 
kamu adına kovuşturma yapmaya yer olmadığına karar verilmesi ve C.Savcısı tarafından veri-
len kararın hâkim tarafından onaylanmaması ile sınırlı olduğu şeklinde anlaşılmaya elverişli 
CMK’nın 137/3. maddesinde ve ilgili yönetmeliklerde yer alan düzenlemelerin isabetli olmadığı 
da belirtilmelidir. 

925 Sanık hakkında beraat kararı verilmesi halinde kayıtların yok edilmesi gerektiğine dair bkz. 
ÖZTÜRK/ERDEM, s. 639. 

926 Bu konuda bkz. aşağıda 3.Bl., III, D.  
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CMK’nın 138/2. maddesinin ifade biçimi nedeniyle, katalog kapsamında bu-

lunmayan suçlara ilişkin kayıtların muhafaza edilip edilmeyeceği ve dolayısıyla 

imha edilip edilmeyeceği hususunda tereddütler bulunmaktadır. CMK’nın 138/2. 

maddesinde, denetim esnasında katalog kapsamında bir suça ilişkin tesadüfen elde 

edilen delillerin muhafaza altına alınacağı ve durumun C.savcılığına derhal bildi-

rileceği belirtildiğine göre, katalog kapsamında yer almayan suçlara ilişkin tesadü-

fen elde edilen delillerin muhafaza altına alınmayacağı ve dolayısıyla imha edile-

ceği düşünülebilir.927 Ancak, kişisel görüşümüz, kolluk görevlilerinin katalog kap-

samında bulunmayan suçlara ilişkin kayıtları da imha etmeyip, ilgili 

C.Başsavcılığına bildirmeleri gerektiği şeklindedir.928 

Denetim esnasında yapılıp suçla ilgili olmayan kayıtların imha edilmesi ge-

rektiği düşünülebilir. Ancak, yapılacak kayıtların suçla ilgili olup olmadığını de-

ğerlendirecek olan, soruşturma aşamasında C.Savcısı, kovuşturma aşamasında ise 

yetkili mahkemedir. O nedenle, CMK’nın 135/ ve 136. maddesindeki istisnalar 

dışında, tüm kayıtlar soruşturma ve kovuşturma makamlarına gönderilmelidir. 

Şüpheli veya sanığın, çözüm tutanağına yansımayan konuşmalarının lehine oldu-

ğunu veya suçun niteliğini değiştirecek mahiyette olduğunu ileri sürmesi veya 

kayıtlarda ekleme ve çıkarmalar yapıldığının iddia edilmesi halinde, bu durumun 

incelenmesi, kayıtlarda bir tahrifat yapılıp yapılmadığının tespiti bakımından, ka-

nunda belirtilen haller hariç kayıtların olduğu gibi muhafaza edilmesi lazımdır. 

Kişilerin özel hayatının gizliliğine ilişkin kayıtların ise, tedbir kararının sona 

ermesini müteakip, soruşturmanın sağlığını tehlikeye sokmayacak bir aşamda,  

şüpheli veya sanığa haber verilip görüşleri de alınarak, hakim kararıyla imha 

edilmesi yararlı olur. Gerçekten, suçun aydınlatılması bakımından bir değere sa-

hip olmayıp, kişilerin özel hayatığının gizliliğine ilişkin kayıtların dosyada yer 

alması özel hayata müdahalenin devamı anlamına gelir. Üstün bir menfaat olma-

dan kişilerin özel hayatının gizliliğinin ihlali ise hukuka aykırı olur. Ancak, kişile-

                                                                          
927 Bu yöndeki görüş için bkz. TAŞKIN, s. 180.  Taşkın imha işleminin kolluk görevlileri tarafından 

değil, bu kayıtların gönderilmiş olduğu C.Savcısı tarafından yerine getirilmesi gerektiğini ifade 
etmektedir. 

928 Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. aşağıda 4.Bl.,V, C. 
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rin bu kayıtların lehlerine olduğu şeklinde itirazda bulunmaları ihtimali bulundu-

ğundan, kişilerin görüşlerinin alınması ve verilecek imha kararına karşı itiraz im-

kânı tanınmasında yarar vardır.   

 Belirtelim ki, uygulamada bazen bu tür veya suçla ilgili olmayan diğer kayıt-

ların ilgili makamlara gönderilmeden tedbir kararını yerine getiren kolluk biri-

minde C.Savcısının da katılımıyla imha edildiği görülmektedir.929 

 

B. İMHA EDİLMESİ GEREKEN KAYIT TÜRLERİ 

Yukarıda da açıklandığı üzere; CMK’nın 137/3. maddesinde şüpheli hakkında 

kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi ve C.Savcısının gecikmesinde sa-

kınca bulunan hallerde vermiş olduğu kararın hâkim tarafından onaylanmaması 

halinde, yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. CMK’nın 135/2 maddesinde de; “ şüpheli veya sanığın tanıklıktan 

çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz. Kayda alma gerçek-

leştikten sonra bu durumun anlaşılması halinde, alınan kayıtlar derhal yok edilir” 

denilmektedir. İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 13, TİB Kuruluş, Görev 

ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesinde de, CMK’nın 137/3. madde-

sine benzer düzenlemeler yapılmıştır.  

Burada şu hususların açıklığa kavuşturulması lazımdır: Acaba, “tespit” ve 

“kayıtlar” ile ne kastedilmiştir? Eğer bilinçli bir tercihin sonucu ise, acaba kanun 

koyucu neden CMK’nın 137/3 ve 135/2 maddelerinde imha edilecek kayıtlar ba-

kımından farklı bir düzenleme yapma gereği duymuştur? Ayrıca, “tespit” ile yal-

nızca iletişimin tespiti kastedilmiş ise, acaba kanun koyucu neden sinyal bilgileri-

                                                                          
929  Örneğin, Malatya C.Başsavcılığınca adam öldürmek suçundan yapılmakta olan bir soruşturma 

kapsamında (Soruşturma No: 2006/890) telefon dinlenmesi suretiyle elde edilip suç unsuru ta-
şımadığı düşünülen kayıtlar imha edilmiş; imha tutanağı C.Savcısı ve ilgili kolluk görevlileri ta-
rafından imzalanmıştır. Kelkit C.Başsavcılığında adam öldürmek suçuyla ilgili yapılan bir so-
ruşturma kapsamında (Soruşturma No: 2006/273) telefon dinleme suretiyle elde edilip suç teş-
kil etmediği düşünülen veriler, aynı şekilde herhangi bir karar verilmeden imha edilmiş, buna 
ilişkin tutanak kolluk görevlileri tarafından imzalanmıştır. Samsun C.Başsavcılığınca uyuşturu-
cu ticareti yapmak suçundan yapılan soruşturma kapsamında telefonların dinlenmesi ve kayda 
alınması tedbiri sonucu elde edilip suç teşkil etmeyen kayıtların CMK’nın 137. maddesi gere-
ğince yasal süresi içinde imhasının sağlanması için ilgili kolluk birimine yazı yazılmış, 
(24.1.2006 tarih, Soruşturma No: 2005/9864), kayıtlar C.Savcısının da imzaladığı tutanak eşli-
ğinde 27.1.2006 tarihinde imha edilmiştir.  
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nin değerlendirilmesi ve mobil telefonun yerinin tespitine ilişkin kayıtların imha 

edilmesini arzu etmemiştir? 

Öncelikle belirtelimki biz, CMK’nın 137/3. maddesinde sayılmayan denetim 

şekilleri sonucu elde edilen verilerin ve bu maddede sayılmayan veri türlerinin 

imha edilmemesi gerektiği düşüncesiyle bu şekilde bir düzenleme yapıldığı ka-

naatinde değiliz. Maddenin ifade biçiminin başarılı olduğunu söylemek mümkün 

değildir; bütün denetim şekillerinin uygulanması sonucu yapılan kayıt ve elde 

edilen veri türlerinin imha edileceği şeklinde açık bir düzenleme yapılmamış ola-

bileceği gibi,930 CMK’nın 137/3 maddesindeki “tespit” kelimesinin geniş bir an-

lamda kullanılmış olması nedeniyle, diğer kayıt ve veri türlerinin imhasına ilişkin 

bir hüküm maddede yer almamış olabilir. Kanımızca, bu hükümler amaca göre 

yorumlanarak, ceza muhakemesinde ihtiyaç bulunmayan tüm kayıtlar ve veriler 

bakımından imha yükümlülüğünün olduğu kabul edilmelidir.931  Kaldı ki madde-

                                                                          
930 Şahin, maddede, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin kayıtların imha edilmesine dair 

bir hükmün bulunmamasını, bu denetim şeklinin sonradan CMK’nın 135. maddesine ilave 
edilmesine bağlamaktadır. ŞAHİN, Ceza Muhakemesi, s. 273. 

931 Maddenin özenli bir şekilde kaleme alındığını ve maddenin gerekçesiyle uyumlu olduğunu 
söylemek güçtür. Zira, CMK’nın 137/3 maddesinde, yapılan tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtla-
rın yok edileceği belirtildiği halde, maddenin bu fıkraya ilişkin Adalet Komisyonu Raporundaki 
gerekçede, “iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması işlemine son verilmesi ve iletişimin 
içeriğine ilişkin kayıtların yok edilmesi hususunda hükümlere yer verilmiştir” denilmektedir. Gö-
rüldüğü üzere, madde metninde iletişimin kaydedilmesi suretiyle elde edilen delillerin veyahut 
iletişimin içeriğinin imha edilmesinden söz edilmemiş iken, gerekçede iletişimin kaydedilmesi 
sonucu elde edilen delillerin ve iletişimin içeriğine ilişkin kayıtların imha edileceği belirtilmekte-
dir. (Maddenin gerekçesi için bkz. NOYAN, s. 304) Esasında sorun, şüpheli veya sanığın ta-
nıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle yaptığı iletişimin kaydedilmesi (CMK 135/2 md) ile 
şüpheli hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi ve C.Savcısının 
vermiş olduğu kararın hâkim tarafından onaylanmaması haliyle sınırlı olarak kayıtların imha 
yükümlülüğü olduğu şeklinde anlaşılmaya elverişli düzenleme yapılması ile başlamaktadır.  
CMK’nın 137/3. maddesindeki “tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtlar”a geniş bir anlam verilmesi 
de ihtimal dahilindedir. CMK’nın 135. maddesinde düzenlenen iletişimin tespiti ve mobil telefo-
nun yerinin tespiti tedbirlerinde “tespit” sözcüğü yer almaktadır. Sinyal bilgilerinin değerlendi-
rilmesi tedbirinde esas itibariyle tespit edilen sinyal bilgilerinin bir değerlendirmeye tabi tutul-
ması sözkonusudur. Dikkat edilirse, maddede, iletişime ilişkin bağlantı verileri anlamında, de-
netim şekillerinden olan “iletişimin tespiti”nin kastedildiğini düşündürecek veyahut yalnızca 
mobil telefonun yerinin tespiti tedbiri anlamına gelecek şekilde bir ibare kullanılmamıştır. Sinyal 
bilgilerinin de esas itibariyle tespit edilebileceği dikkate alınırsa, iletişimin tespiti, mobil telefo-
nun yerinin tespiti ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirleri sonucu yapılan tespitlerin ve 
elde edilen kayıtların, CMK’nın 137/3. maddesinde yer alan “tespit” kapsamında kabul edilmesi 
gerektiği iddia olunabilir. Öte yandan, iletişimin dinlenmesi, iletişimin kayda alınması suretiyle 
gerçekleşeceğine ve iletişimin dinlenmesi suretiyle elde edilen kayıtlar imha edileceğine göre, 
iletişimin kaydedilmesi suretiyle elde edilen delillerin evleviyetle imha edilmesi lazımdır. Aksini 
iddia etmenin makul bir gerekçesi yoktur. O nedenle, imha yükümlülüğünün kabul ediliş ama-
cına göre maddenin yorumlanarak, tüm denetim şekilleri ve denetim sonucu elde edilen tüm 
veriler bakımından imha yükümlülüğünün bulunduğu kabul edilmelidir. 
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nin ifade biçiminden bu sonuca ulaşmak mümkündür. Zira 137. maddenin 3. fık-

rasında, “135 nci maddeye göre verilen kararın” uygulanması sırasında kamu adı-

na kovuşturma yapmaya yer olmadığına karar verilmesi veya C.Savcısının vermiş 

olduğu kararın hâkim tarafından onaylanmaması halinde tedbirin uygulanmasına 

son verilmesinden söz edilmekte, yapılan kayıt ve veri türleri arasında bir ayırım 

yapılmamaktadır. Denetim şekillerinin hepsi de CMK’nın 135. maddesinde dü-

zenlendiğine göre, maddede belirtilen hallerde uygulanmasına son verilecek dene-

tim şekillerinin CMK’nın 135. maddesinde sayılan tüm denetim şekilleri, imha 

edilecek kayıtların da bu tedbirlerin uygulanması suretiyle elde edilen kayıtlar 

olduğu sonucuna ulaşılabilir.  

Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle yaptığı ileti-

şimle ilgili olarak ise, tüm denetim şekilleri sonucu elde edilen kayıtların imha 

yükümlülüğünün bulunmadığı düşüncesindeyiz.932 Kaydedilen iletişimin imha 

edileceğinde kuşku yoktur. (CMK 135/2 md) Dinlenmeden iletişimin tanıklıktan 

çekinme hakkına sahip kişilerle yapılıp yapılmadığını belirlemek mümkün değilse 

de, bu durumun anlaşılması halinde dinlemeye son verilip yapılan kayıtların imha 

                                                                          
932 Şüpheli veya sanığın, tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle yaptığı iletişimin tespitine 

ilişkin kayıtların imha edilmesi gerektiğini savunmanın haklı bir nedeni yoktur. Gerçekten, kişi-
nin, avukatıyla, eşiyle, çocuklarıyla, akrabalarıyla görüşme yapmasından daha doğal bir şey 
olamaz. Şüpheli veya sanığın, tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle yaptığı iletişimin tes-
piti, şüpheli veya sanığın başka kişilerle yaptığı iletişimin tespitinden daha fazla özel hayatın 
gizliliğini ihlal etmez. O nedenle, sırf şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinme hakkına sahip 
kişilerle iletişim kurduğunun tespit edilmesi nedeniyle bu kayıtların imha edilmesinin isabetsiz 
olacağını düşünmekteyiz.  
Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ise, esas itibariyle şüpheli veya sanığın kim veya kimlerle 
görüştüğünü tespite yönelik bir tedbir değildir. Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ile belli bir 
zaman diliminde ve belli bir yerde kimlerin iletişimde bulunduğu tespit edilerek bundan bazı 
sonuçlar çıkarılmaya çalışılır. (Bu tedbir ve bu tedbirin uygulanma yeteneği konusunda geniş 
bilgi için bkz. 1.Bl., V, E)  O nedenle, şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinme hakkına sahip 
kişilerle yaptığı iletişime ilişkin sinyal bilgilerinin imha edilmesi şeklinde bir düzenleme yapıl-
ması anlamsız olurdu. Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle yaptığı 
iletişimin tespitine ilişkin kayıtların imha edilmesi şeklinde bir düzenleme yapılması sözkonusu 
olabilir ki, yukarıda da belirttiğimiz üzere, bu şekilde bir düzenleme yapılması anlamlı değildir. 
Kanunun gerekçesinde ve hazırlık çalışmalarında bu konuda bir açıklık bulunmamakla birlikte, 
kanun koyucunun da bu nedenle CMK’nın 135/2 maddesinde, iletişimin tespiti veya sinyal bil-
gilerinin değerlendirilmesi sonucu elde edilen verilerin imha edilmesi yönünde bir hükme yer 
vermemesi muhtemeldir. 
Tanıklıktan çekinme hakkına sahip olanlar, mobil telefonun yerinin tespiti tedbirinden muaf de-
ğildir. İsabetli bulmamakla birlikte, kanunumuza göre şüpheli veya sanığa ulaşılması bakımın-
dan başka kişilerin, bu arada tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerin de mobil telefonlarının 
yeri tespit edilebilir. Muhtemelen bu nedenle, CMK’nın 135/2 maddesinde mobil telefonun ye-
rinin tespitine ilişkin verilerin yok edilmesi gerektiğine dair bir hüküm sevk edilmemiştir. Açık-
lamalarımızdan, bu kayıtların süresiz olarak muhafaza edilmesi gerektiği sonucu çıkarılmama-
lıdır. Ceza yargılaması bakımından artık ihtiyaç duyulmayan bir aşamada bu kayıtların da imha 
edilmesi gerektiğinde kuşku yoktur. 
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edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Kanaatimize göre, iletişimin tespiti ve sinyal 

bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin kayıtların imha edilmesi yükümlülüğü 

mevcut değildir.933 CMK’nın 135/4. maddesinin ifadesi, şüpheli veya sanığın ya-

kalanabilmesi için tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerin mobil telefonlarının 

yerini tespit etmenin mümkün olduğu şeklinde anlaşılmaya elverişli ise de,  sa-

vunma hakkının gereği gibi kullanılabilmesi amacıyla tanıklıktan çekinme hakkı-

na sahip kişilerin mobil telefonların yerinin tespit edilemeyeceği ve buna ilişkin 

kayıtların da imha edilmesi gerektiği görüşündeyiz.934 

Tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerin suça iştirak etme şüphesi altında 

bulunmaları halinde ise, CMK’nın 135/2 ve 136. maddesindeki koruyucu hüküm-

lerin uygulanması mümkün olmayacağından, yapılan kayıtların imha yükümlüğü 

de sözkonusu olmayacaktır.  

İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 9/3. maddesindeki iletişimin tespitine 

ilişkin verilerin ceza muhakemesinde kullanılmak üzere 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununda belirlenen dava zamanaşımı hükümleri dikkate alınmak suretiyle Baş-

kanlıkça arşivleneceğine ilişkin hükmü CMK’nın 137/3. maddesi ile birlikte de-

ğerlendirmek gerekir. Gerçekten, artık ihtiyaç olmayan bir aşamada tüm kayıtlar 

gibi iletişimin tespitine ilişkin kayıtlar da imha edilmelidir.  

                                                                          
933 İletişimin tespitine ilişkin kayıtların imha edilmesi ile iletişimin dinlenmesi ve/veya kaydedilmesi 

sonucu yapılan kayıtların imha edilmesi arasında bazı farklılıklar olduğunu belirtmek gerekir. 
Bilindiği üzere, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sonucu yapılan tüm 
kayıtlar ilgili makama teslim edilir. Tedbir kararını yerine getiren ilgili kolluk biriminde tedbirin 
uygulanması sonucu elde edilen hiçbir kaydın muhafaza edilmemesi lazımdır. İletişimin tespiti 
hariç bu söylenenler TİB bakımından da geçerlidir. Gerçekten, düzenlemeyi isabetli bulma-
makla birlikte, İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 9/3. maddesinde; “İletişimin tespitine 
ilişkin veriler ceza muhakemesinde kullanılmak üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda belir-
lenen dava zamanaşımı hükümleri dikkate alınmak suretiyle Başkanlıkça arşivlenir” denilmek-
tedir. İlgili kolluk birimi veya C.Savcılıkları ile mahkemeler nezdindeki kayıtlar imha edilse bile 
iletişimin tespitine ilişkin veriler ilgili servis sağlayıcılarında belli bir müddet saklanmaktadır. 
Sinyal bilgisi, bir şebekede haberleşmenin iletimi veya faturalama amacıyla işlenen her türlü 
veri anlamına gelmektedir. (İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 4/h md) Sinyal bilgilerinin de-
ğerlendirilmesi tedbiri de esas itibariyle mobil telefonların görüşme sırasında kapsamı alanında 
bulundukları baz istasyonu ile yaptığı sinyal alışverişi sırasında bıraktığı izlere, tespitlere da-
yandığına göre, bu söylediklerimiz sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbiri için de geçerlidir. 
İletişimin dinlenmesi ve/veya kaydedilmesine ilişkin veriler ise, ilgili servis sağlayıcılarında, 
TİB’de ve tedbiri yerine getiren kolluk biriminde bulunmayacağından-daha doğrusu bulunma-
ması gerektiğinden- soruşturma ve kovuşturma aşamasında bu kayıtlar imha edildiğinde, geri-
de hiçbir kopyası olmayacak şekilde yok olacak ve tekrar bu kayıtlara ulaşma imkânı bulun-
mayacaktır. Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirine başvurulmasının mümkün olup olma-
dığı hususunda bkz. 1.Bl., V, E.  

934 Bu konuda geniş bilgi için bkz. 2.Bl., II, C, 3, b, bb.  
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C. İMHA KARARI VERME YETKİSİ 

Kanunumuzda imha işleminin C.Savcısının denetimi altında yapılacağı belir-

tilmekle beraber, imha konusunda hangi merciin karar vermesi gerektiği hususun-

da bir düzenleme yer almamaktadır. CMK’nın 137/3. maddesinin ifadesinden, 

kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmesi ve 

C.Savcısının gecikmesinde sakınca olan hallerde vermiş olduğu tedbir kararının 

hâkim tarafından onaylanmaması halinde, tedbire son verilerek, imha konusunda 

bir karar verilmesine gerek bulunmadan kayıtların en geç 15 gün içinde imha 

edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılabilir. Ancak, nasıl ki tedbirin uygulanması için 

bir karar gerekiyorsa, tedbirin uygulanması sonucu elde edilen kayıtların yok 

edilmesi veya silinmesi için bu konuda bir karar verilmesi lazımdır.  

Kanaatimize göre, soruşturma aşaması bakımından bu yetki C.Savcısına, ko-

vuşturma aşamasında ise yargılamayı yapan mahkemeye aittir. Her iki halde de 

imha işlemi C.Savcısının denetimi altında gerçekleşmelidir. (CMK 137/3 md)935 

Uygulamada,  denetim sonucu elde edilen kayıtlar, genellikle imha konusunda 

herhangi bir karar verilmeden, bazen de C.Savcısının bu yöndeki talebin içeren bir 

yazısı üzerine936 yine C.Savcısının katılımıyla imha edilmekte, imhaya ilişkin dü-

zenlenen tutanak C.Savcısı ile ilgili kolluk görevlileri tarafından imzalanmakta-

dır.937 

                                                                          
935 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 13/1. maddesine göre, tedbir kararının uygulanması 

sırasında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ya da gecikme-
sinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararın hâkim tarafından 
onaylanmaması hâlinde, tedbirin uygulanmasına Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl son ve-
rilir ve durum Başkanlığa bildirilir. Bu durumda yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar, 
Cumhuriyet savcısının denetimi altında en geç on gün içinde yok edilir ve durum bu Yönetme-
liğin ekinde yer alan EK-2 sayılı İmha Tutanağına kaydedilir.  

936 İmha işlemi sırasında C.Savcısı da hazır bulunduğuna göre, bu gibi yazılarla imha konusunda 
hazırlık yapılması istenmiş olmaktadır. 

937 Örneğin, Malatya C.Başsavcılığınca adam öldürmek suçundan yapılmakta olan bir soruşturma 
kapsamında (Soruşturma No: 2006/890) telefon dinlenmesi suretiyle elde edilip suç unsuru ta-
şımadığı düşünülen kayıtlar imha konusunda herhangi bir karar verilmeden imha edilmiş; imha 
tutanağı C.Savcısı ve ilgili kolluk görevlileri tarafından imzalanmıştır. Kelkit C.Başsavcılığında 
adam öldürmek suçuyla ilgili yapılan bir soruşturma kapsamında (Soruşturma No: 2006/273) 
telefon dinleme suretiyle elde edilip suç teşkil etmediği düşünülen veriler, aynı şekilde herhan-
gi bir karar verilmeden imha edilmiş, buna ilişkin tutanak kolluk görevlileri tarafından imzalan-
mıştır. Samsun C.Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yapılan soruşturma 
kapsamında telefonların dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri sonucu elde edilip suç teşkil et-
meyen kayıtların CMK’nın 137. maddesi gereğince yasal süresi içinde imhasının sağlanması 
için ilgili kolluk birimine yazı yazılmış, (24.1.2006 tarih, Soruşturma No: 2005/9864), kayıtlar 
C.Savcısının da imzaladığı tutanak eşliğinde 27.1.2006 tarihinde imha edilmiştir.  
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D. İMHA ZAMANI  

Yukarıda telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi sonucu elde edi-

lip ceza muhakemesinde kullanılan kayıtların amaç dışı kullanımının önlenmesi ba-

kımından bu kayıtlara ihtiyaç olmayan bir aşamada imha edilmesi gerektiğini belirt-

tik. AİHM de, ihtiyaç olmadığı takdirde, tedbirin uygulanması suretiyle yapılan kayıt-

ların yok edilmesi gerektiği görüşünde olup, Fransa’ya karşı açılan bir davada, 

(Huvig/Fransa) Fransız hukukunda kayıtların hangi hallerde imha edileceğine ve 

silineceğine dair bir açıklığın bulunmamasını, AİHS’nin 8. maddesine aykırı bulmuş-

tur.938 Kruslin/Fransa davasında da aynı şekilde karar verilmiştir.939  

Belirtelim ki, yapılan kayıtlara artık ihtiyaç duyulmayacak aşamayı ve dolayı-

sıyla kayıtların ne zaman imha edilmesi gerektiğini belirlemek önemli olduğu 

kadar, güç bir sorundur. Yukarıda da belirtildiği üzere, imha için uzun bir sürenin 

öngörülmesi, kayıtların amaç dışı kullanımına neden olabileceği gibi, kayıtların 

imha edilmemesi, özel hayatın gizliliğine müdahalenin devamı anlamına da gelir. 

İmha için kısa bir sürenin öngörülmesi halinde ise, ceza muhakemesinde ihtiyaç 

duyulduğunda bu kayıtlardan yararlanılamaması sonucunu doğurabilir. İşte, imha 

zamanı belirlenirken bu menfaatlerden biri üstün tutulabilir veya bu menfaatlerin 

bağdaştırılması yolu seçilebilir.  

Karşılaştırmalı hukukta kayıtların imha zamanı bakımından çeşitli çözüm 

yöntemlerinin benimsendiği görülmektedir. Örneğin, Avusturya’da şüpheliye en 

erken dosyayı inceleme hakkının tanınmasından, İsviçre’de yargılamaya kesin 

hükümle son verilmesinden sonra kayıtların yok edilmesi öngörülmüştür.940 Ame-

rika’da ise tedbirin uygulanması sonucu elde edilen kayıtlar kararı veren hâkimin 

kararı ile en erken 10 yıl sonra imha edilebilir.(18 U. S. C. §2518 .8) Bazı ülkeler-

de ise zamanaşımı süresinin dolması ile birlikte kayıtların imha edilmesi yüküm-

lülüğünün bulunduğu görülmektedir.941 

                                                                          
938 Huvig/Fransa, pg.34-35.http://cmiskp.echr.coe. int/tkp197/view. asp?item=1&portal =hbkm&action 

=html&highlight=H UVIG&sessionid= 1637440&skin= hudoc-en) Erişim tarihi: 22.3.2007). 
939 Kruslin/Fransa, pg.35-36. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item= 1&portal= hbkm&action 

=html&highlight=kruslin&sessionid=1637716&skin=hudoc-en (Erişim tarihi: 22.3.2007). 
940 ERDEM/ÖZBEK, s. 291-292.  
941 MEYER-GOβNER, s. 339; ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 350. 
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Yürürlükten kaldırılan Alman CMK’nın 101 b/5 maddesinde; “tedbirler yolu ile el-

de edilen veriler bir ceza kovuşturması için artık gerekli bulunmadıkları takdirde, savcı-

lığın gözetimi altında imha edilmelidir” denilmekte,942 imha yükümlülüğü bakımından 

kesin bir zaman dilimi öngörülmemekteydi. Bu hükmün yürürlükte olduğu dönemde 

Alman doktrininde hâkim olan bir görüş; muhakemenin yenilenmesinde olduğu gibi, 

hükmün kesinleşmesinden sonra bu kayıtlara ihtiyaç duyulabileceği, hükmün kesinleş-

mesinden sonra kayıtların hemen imha edilmemesi gerektiği şeklindeydi.943 

Hukukumuzda tedbirin ilk kez düzenlendiği 4422 sayılı yasada tedbirin uygu-

lanması sırasında şüphenin ortadan kalkması halinde tedbire son verileceği ve bu gibi 

hallerde tedbirin uygulanması sonucu elde edilen delillerin derhal ve en geç on gün 

içinde yok edileceği belirtilmekteydi. (4422/2-7 md) CMK Tasarısında dava zamana-

şımı gerçekleştiğinde kayıtların imha edilmesi öngörülmüştü. (Tasarı, 108/4 md) 

CMK’nın 137/3. maddesine göre, kovuşturmaya yer olmadığına karar veril-

mesi ve C.Savcısının gecikmesinde sakınca olan hallerde vermiş olduğu kararın 

hâkim tarafından onaylanmaması halinde tedbire son verilerek yapılan kayıtların 

en geç on gün içinde imha edilmesi lazımdır. CMK’nın 135/2. maddesinde, şüp-

heli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişiminin kayda 

alınamayacağı belirtildikten sonra, “kayda alma gerçekleştikten sonra bu duru-

mun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl yok edilir” denilmektedir.  

Kayıtların imha edilmesi için kamu adına kovuşturma yapmaya yer olmadığı-

na ilişkin kararın kesinleşmesinin beklenmemesi isabetli değildir. Zira CMK’nın 

173/1. maddesine göre suçtan zarar görenin, kovuşturmaya yer olmadığına dair 

kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren 

Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en 

yakın ağır ceza mahkemesi başkanına itiraz etme hakkı vardır. İtirazı değerlendi-

ren mahkeme başkanının itirazı yerinde bulması halinde C.Savcısının kamu davası 

açmak dışında bir seçeneği yoktur. Denetim sonucu yapılan kayıtlar ve tespitler 

                                                                          
942 İÇEL/YENİSEY, s. 250. 21.12.2007 tarihinde kabul edilip, 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren 

Alman CMK’nın iletişimin denetlenmesine ilişkin 100a ve 100b maddelerinde bu hususta her-
hangi bir düzenleme yapılmamış; yalnızca 100a maddesinin 4. fıkrasında özel hayatın çekir-
dek alanına ilişkin bilgilerin delil olarak değerlendirilemeyeceği ve bu kayıtların geciktirilmeksi-
zin silineceği belirtilmiştir. (1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren Alman CMK’nın 100a maddesi 
Feridun Yenisey tarafından çevrilmiş olup, yayınlanmamıştır.)  

943 ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 348. 
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daha önce imha edilmiş olacağından bu kayıtların soruşturmada ve kovuşturmada 

delil olarak kullanılması mümkün olmayacaktır. Kararın kesinleşmesi beklenme-

den kayıtların imha edilmesi ile kamu adına kovuşturma yapmaya yer olmadığına 

dair karara yapılan itirazı değerlendiren en yakın ağır ceza mahkemesi başkanının 

da karar verirken bu kayıtlardan yararlanmasının önüne geçilmiş olacaktır. 

CMK’nın 135/2. maddesinin ifadesi, şüpheli veya sanıkla tanıklıktan çekinme 

hakkı bulunan kişiler arasındaki iletişime ilişkin kayıtların tedbir kararını uygula-

yan görevli tarafından hemen imha edilmesi gerektiği şeklinde anlaşılmaya elve-

rişli ise de, İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 7/4. maddesi uyarınca bu ka-

yıtların C.Savcısının huzurunda imha edilmesi gereklidir. Bu da belli bir zaman 

alacaktır. O nedenle, CMK’nın 135/2 maddesindeki “derhal yok edilir” şeklindeki 

hükmün, “hemen” değil, “mümkün olan en kısa zaman” olarak anlaşılması lazım-

dır. 

İmha yükümlülüğü bulunan hallerin CMK’nın 135/2 ve 137/3 maddesinde sa-

yılanlarla sınırlı olduğu kabul edilemez. Beraat kararı944 veya mahkûmiyet kararı 

verilen hallerde kayıtların süresiz olarak saklanması düşünülemeyeceğine göre, 

belli bir süre sonra bu kayıtların imha edilmesi lazımdır. Kanunda imha zamanına 

ilişkin bir hüküm olmadığına göre bu konuda çeşitli görüşler ileri sürülebilir.  

Hükmün verilmesinden veya verilen hükmün kesinleşmesinden sonra denetim 

sonucu elde edilen delillere artık ihtiyaç duyulmayacağı ve imha edilmesi gerekti-

ği düşünülebilir. Ancak, yasa yollarına başvurulması halinde yapılacak denetimde 

tedbirin uygulanması sonucu elde edilen delillerin de incelenmesi sözkonusudur. 

Hükmün bozulması halinde mahkemece yeniden yapılacak yargılamada bu delil-

lerin tekrar bir değerlendirilmeye tabi tutulması gerekecektir. O nedenle, hükmün 

verilmesinden hemen sonra kayıtların imha edilmesi isabetli değildir. 

Bilindiği üzere, Yargıtay C.Başsavcısının aleyhe itirazı bakımından bir aylık 

süre öngörülmüş ise de, lehe itirazda süre sınırlaması sözkonusu değildir. İşte, 

olağanüstü yasa yollarından olan Yargıtay C.Başsavcısının itirazı üzerine Yargı-

                                                                          
944 Beraat kararı verilmesi halinde kayıtların yok edilmesi gerektiğine dair bkz. ÖZTÜRK/ERDEM, 

s. 639. 
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tay Ceza Genel Kurulunca yapılacak denetimde; Yargıtay Ceza Genel Kurulun-

ca hükmün bozulması halinde ise yeniden yapılacak yargılamada, tedbirin uygu-

lanması sonucu elde edilen delillerin de yeniden bir değerlendirmeye tabi tutul-

ması lazımdır. Hükmün kesinleşmesinden sonra, muhakemenin yenilenmesi de 

ihtimal dahilinde olup, muhakemenin yenilenmesi halinde mahkemece yeniden 

yapılacak yargılamada bu delillerin de değerlendirilmesi gerekeceğinden, tedbi-

rin uygulanması suretiyle elde edilen delillerin hükmün kesinleşmesinden hemen 

sonra imha edilmemesi lazımdır.945  Beraat kararının kesinleşmesi ile kayıtların 

imha edilmesi gerektiği düşünülebilirse de, beraat eden sanık veya hükümlünün 

aleyhine de yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilebileceği unutulmamalıdır. 

(CMK 314 md)  

Kanımızca, zamanaşımının dolması halinde tedbirin uygulanması suretiyle 

elde edilen delillere artık ihtiyaç olmayacağından, kesin bir süre olarak suçun 

kovuşturulması için öngörülen dava zamanaşımı süresinin dolması halinde 

kayıtların imha yükümlülüğünün bulunduğu kabul edilebilir. Esasen, kanunu-

muzda, mahkûmiyet ve beraat kararı verilmesi halinde kayıtların ne zaman 

imha edilmesi gerektiğine dair bir hükmün bulunmaması sebebiyle, suç delili 

niteliğindeki bu kayıtların dava zamanaşımı dolmadan imha edilmesi mümkün 

görünmemektedir. 

CMK’nın 138/2. maddesinin ifade biçimi nedeniyle, katalog kapsamında bu-

lunmayan suçlara ilişkin kayıtların hemen imha edileceği düşünülebilir.946 Ancak, 

kolluk görevlilerinin bu tür kayıtları da imha etmeyip, ilgili C.Başsavcılığına bil-

dirmesi gerektiği görüşündeyiz. C.Savcısı yapacağı değerlendirme sonunda 

sözkonusu kayıtların katalog kapsamında bir suça ilişkin olmadığı sonucuna ulaş-

tığında bu kayıtlar imha edilmelidir.947  

1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren yeni Alman CMK’nın 100a/4. madde-

sinde özel hayatın çekirdek alanına ilişkin bilgilerin geciktirilmeden silinmesi 

                                                                          
945 Bkz. ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 348. Almanya’da da, muhakemenin yenilenmesi ha-

linde bu kayıtlara ihtiyaç olabileceğinden, tedbirin uygulandığı suçla ilgili karar verilmesinden hemen 
sonra bu kayıtların imha edilmemesi gerektiği kabul edilmektedir. MEYER-GOβNER,s. 339 

946 Bu yöndeki görüş için bkz. TAŞKIN, s. 180. 
947 Bu kayıtların ihbar kabul edilerek, katalog kapsamında bulunmayan suç için soruşturmaya 

başlanılıp başlanamayacağı hususu ise tartışmalıdır. Bu konuda daha fazla bilgi için bkz aşa-
ğıda, 4.Bl., V, C. 
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gerektiği belirtilmektedir.948 Kanunumuzda, kayıtların şüpheli veya sanığın 

tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle yapmış olduğu iletişime ilişkin ol-

duğunun anlaşılması halinde bu kayıtların derhal yok edileceği belirtilmesine 

rağmen, özel hayatın çekirdek alanına ilişkin kayıtların derhal imha edilmesi 

gerektiğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda, eğer özel hayatın 

çekirdek alanına ilişkin bilgiler, şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinme hak-

kına sahip kişilerle yaptığı iletişime ilişkin değilse, belli bir süre muhafaza 

edilmiş olacaktır. Özel hayatın çekirdek alanına ilişkin kayıtların imha kararı 

verilene kadar muhafaza edilmesi, bu kayıtların kötüye kullanılmasına zemin 

hazırlayabilir. O nedenle, yapılan kayıtların özel hayatın çekirdek alanına iliş-

kin olduğunu tespit eden görevlinin durumu derhal C.Savcısına bildirmesi, 

C.Savcısının yapacağı değerlendirme sonucunda kayıtların özel hayatın çekir-

dek alanına ilişkin olduğunu ve suç delili teşkil etmediğini tespit etmesi halin-

de, tedbirin sona ermesi beklenmeden bu kayıtların C.Savcısının huzurunda 

imha edilmesi yararlı olacaktır.  

E. İMHA USULÜ  

Kayıtların imha işlemi C.Savcısının denetiminde yerine getirilmeli (CMK 

137/3 md) ve imha edilen kayıtların hangi tedbir kararına dayalı olarak elde edil-

                                                                          
948 Alman Anayasa Mahkemesi, genel kişilik hakkına ilişkin Anayasanın 1/1 maddesindeki düzen-

lemenin, özel hayatın çekirdek alanını mutlak bir şekilde koruduğuna ve konutta gizli gözetle-
me yapılmasını yasakladığına hükmetmiştir. (BVerfG, BvR, 1 (2004), 2378 (2398)) Yüksek 
Mahkemeye göre, konutta yapılacak gözetlemeyle ihlal edilen kişisel hak ile maddi gerçeğin 
ortaya çıkarılmasındaki kamu yararı arasında bir karşılaştırma yapılması da mümkün değildir. 
O nedenle, Yüksek Mahkeme, konutta gizli gözetlemeye imkân veren Alman CMK’nın 100/c 
maddesinin Anayasa hükümleriyle uyumlu olmadığına hükmetmiştir. 
Anayasa Mahkemesinin bu kararı üzerine Alman CMK’da değişiklik yapılmış, telekomünikas-
yon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine ve gizli gözetlemeye ilişkin kabul edilen yeni hü-
kümler 1.1.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren yeni kanun maddelerinde 
Anayasa Mahkemesinin kararı dikkate alınarak özel hayatın çekirdek alanına ilişkin bilgi elde 
edileceğini gösteren fiili tutamak noktalarının bulunması halinde gerek telekomünikasyon yo-
luyla yapılan iletişimin denetlenmesi, gerekse de gizli gözetleme tedbirine başvurulamayacağı 
belirtilmektedir. (Alman CMK 100 c/4-5 md) Yeni Alman CMK’nın 100a/4. maddesine göre de, 
iletişimin denetlenmesi tedbiri ile sadece özel hayatın çekirdek alanına ilişkin bilgiler elde edi-
leceğini gösteren fiili tutamak noktaları varsa, tedbirin uygulanması hukuka aykırı olacaktır. 
Özel hayatın çekirdek alanına ilişkin bilgilerin delil olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, 
bu kayıtların geciktirilmeden silinmesi lazımdır. Alman Anayasa Mahkemesi Kararının İngilizce 
çevirisi için, (Çeviren: Tony Weir) bkz. http://www.utexas.edu/law/academics/centers 
/transnational /work_new/german/case.php?id=6 (Erişim tarihi: 7.4.2008). Kararın genel bir 
değerlendirmesi için bkz. STENDER-VORWACHS, Jutta,”The Decision of the 
Bundesverfassungsgericht of March 3, 2004 Concerning Acoustic Surveillance of Housing 
Space” http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=514 (Erişim tarihi: 7.4.2008). 
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diği, imha edilen materyalin cinsi, adedi ve ne şekilde imha edildiği İletişimin 

Denetlenmesi Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-2 sayılı imha tutanağına kayde-

dilmelidir. (İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 13/1 md) Yönetmeliğin 13/1 

maddesindeki hüküm CMK’nın 137/3. maddesindeki hallere ilişkin ise de, 

CMK’nın 135/2. maddesine göre imha edilmesi gereken kayıtlar949 ve ceza yargı-

lamasında artık muhafaza edilmesine ihtiyaç bulunmayan diğer kayıtların imha 

edilmesi halinde de benzer bir tutanak düzenlenmelidir.  

Yönetmelik hükümlerinden, imha işleminin bu kayıtların henüz ilgili makama 

gönderilmediği bir aşamada ilgili kolluk biriminde gerçekleşebileceği gibi, 

C.Başsavcılığına gönderilmesinden sonra da gerçekleşebileceği anlaşılmaktadır. 

(İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 13/2 md) İmha işlemi C.Savcısının deneti-

minde yapılacağı belirtildiğine göre her iki halde de C.Savcısı bu imha işlemi sı-

rasında fiilen hazır bulunmalıdır. İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği hükümle-

rinden de bu sonuç çıkmaktadır.950  

                                                                          
949 Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle yaptığı iletişime ilişkin kayıtlar 

benzer bir şekilde imha edilmekte ve tutanağa bağlanmaktadır. Örneğin, uyuşturucu ticareti 
yapmak suçundan yapılan bir soruşturma kapsamında (Samsun C.Başsavcılığı Soruşturma 
No: 2005/10519) iletişimi denetlenen şüphelinin telefonla eşiyle yaptığı görüşmenin kaydına 
ilişkin tutanak şu şekilde imha edilmiştir.  
“3. Sulh Ceza Mahkemesinin 7.7.2005 gün ve 2005/798 D.İş sayılı kararına istinaden iletişimi 
dinlenilen …. numaralı telefonun dinlenmesi esnasında 22.7.2005 tarihinde saat 00.4007’de 
şüpheli/sanık (A.H) ile tanıklıktan çekinebilecek yakını olan eşi (HH) arasındaki görüşmenin 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135/2 maddesi gereğince silme yöntemiyle derhal 
imha edildiğine dair tutanak düzenlenmiştir. 

 İş bu iletişim imha tutanağı tarafımızdan tanzimle okunup doğruluğu anlaşıldıktan sonra birlikte 
imza altına alınmıştır.” 22.7.2005 
C.Savcısı    Kolluk Görevlisi   Kolluk Görevlisi 
  İmza           İmza                   İmza 

950 CMK’nın 137/3, İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 13/1, TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Yönetmeliğin 15/3. maddesinde kayıtların C.Savcısının denetiminde imha edileceği 
belirtildiği halde, İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 7/4. maddesinde kaydedilen iletişimin, 
şüpheli veya sanıkla tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişiler arasında gerçekleştiğinin anla-
şılması halinde, alınan kayıtların Cumhuriyet savcısının huzurunda derhâl imha edileceği belir-
tilmektedir. Yukarıda sözü edilen kanun ve yönetmelik hükümlerinden farklı olarak İletişimin 
Denetlenmesi Yönetmeliğinin 7/4 maddesinde, “huzurunda” kelimesinin kullanılması nedeniyle 
her iki imha işlemi arasında fark olacağı ileri sürülmüştür. (TAŞKIN, s. 146) Kanaatimize göre, 
gerek CMK’nın 135/2 ve İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 7/4 maddesi ve gerekse de 
CMK’nın 137/3 ve yukarıda sözü edilen yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak imha işlemi 
ve usulü arasında bir fark yoktur. Her iki halde de C.Savcısı fiilen hazır bulunmalı ve tutanağı 
da imha işlemine katılan kolluk görevlileri ile birlikte imzalamalıdır. Farklılık, imha zamanı ba-
kımındandır. Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle yaptığı iletişimin 
kaydedildiğinin fark edilmesi halinde, bu kayıtların derhal imha edilmesi gerekli iken, diğer hal-
lerde tedbire son verildikten ve en geç on gün içinde imha edilmesi lazımdır. 
Bazı kayıtların C.Savcısının huzurunda imha edilmesi, diğerlerinin ise C.Savcısının denetimin-
de imha edilmesi gerektiği belirtildiğine göre, “C.Savcısının denetiminde” ibaresine daha farklı 
bir anlam yüklenmesi gerektiği düşünülebilir. Örneğin, C.Savcısının denetiminde imha halinde 
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Veri taşıyıcılarındaki bilgiler bakımından imha işlemi, verilerin silinmesi,  ve-

ri taşıyıcılarının kırılması, ezilmesi vb. yöntemlerle; kayıtların ve belge şeklindeki 

delillerin imhası ise kayıt çözümlerinin yakılması vb. yöntemlerle gerçekleşebilir. 

Kayıtların C.Başsavcılığına gönderilmesinden sonra, gerekmesi halinde imha iş-

lemi C.Savcısının belirleyeceği başka bir yöntemle de gerçekleşebilir. (İletişimin 

Denetlenmesi Yönetmeliği 13/2-3 md)  

İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 13/1 maddesi ve Yönetmeliğin ekin-

deki Ek-2 nolu tutanak örneğinden de anlaşılacağı üzere imha işlemi sonucunda 

düzenlenecek tutanak ilgili C.Savcısı ve kolluk görevlileri tarafından imzalana-

caktır. İmha işlemine C.Savcısı ve kolluk görevlileri dışında başka kişilerin ve 

görevlilerin katılması halinde bunlar da tutanağı imzalamalıdır. Özellikle, hakkın-

da tedbir uygulanan kişiler veya vekillerinin imha işleminde hazır bulunma talep-

lerinin kabul edilmesi ve bu kişilerin de tutanağı imzalamaları önemlidir. Mevzua-

tımızda bu yönde bir düzenleme mevcut değilse de, ilgililere imha günü, yeri ve 

saatinin tebliğ edilerek imha işleminde hazır bulunabileceklerinin bildirilmesinde 

ve imha işleminin bu kişilerin huzurunda yapılmasında yarar vardır.  

IV. İLGİLİLERE BİLGİ VERİLMESİ 

A. GENEL OLARAK 

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbiri gizli olarak 

başvurulan bir tedbirdir. Dolayısıyla, hakkında tedbir uygulanan kişilerin bundan 

haberdar olması sözkonusu değildir. Ancak, uygulanan tedbirin hukuka uygun 

olup olmadığının da denetlenmesi, hakkında tedbir uygulanan kişilere, tedbire 

karşı yasal yollara başvuru imkânının sağlanması lazımdır. Kişilerin, hukuka aykı-

rı olduklarına inandıkları tedbir kararlarına karşı hukuksal yollara başvurmaları, 

ancak tedbirden bilgi sahibi olmaları ile mümkündür. Diğer bir ifadeyle, kişilerin 

                                                                                                                                                                                                          
C.Savcısının imha esnasında fiilen hazır bulunmasının gerekli olmadığı; imha işlemine ilişkin 
tutanağı inceleyerek sonradan tutanağı imzalayabileceği iddia olunabilir. Ancak, bu halde, 
C.Savcısının yapacağı iş imha işleminin denetimi değil, tutanağın denetimi olacaktır. Gerçek-
ten, burada C.Savcısının kolluk görevlilerinin düzenlemiş olduğu tutanağı uygun görüp gör-
memesi sözkonusudur. “Denetiminde” sözcüğüne bu anlamın verilmesi halinde C.Savcısının 
tutanağı düzenleyen olarak değil, denetleyen olarak imzalaması gerekir. İmha tutanağı örne-
ğinden de anlaşılacağı üzere, C.Savcısı diğer kolluk görevlileri ile birlikte tutanak düzenleyici-
sidir ve imha işlemi de huzurunda gerçekleşmelidir. 
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Anayasada öngörülen hukuksal korunma güvencesinden (AY 36 md) etkin bir 

şekilde yararlanabilmeleri, tedbirin uygulanmasından sonra ilgili kişilere hakkında 

tedbir uygulandığına dair bilgi verilmesini gerekli kılmaktadır.951 Anayasanın 

40/1. maddesine göre, Anayasa ile tanınan hak ve hürriyetleri ihlal edilen herke-

sin, yetkili makamlara geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme 

hakkı olduğundan, bu hakkın kullanılabilmesi için ilgililerin tedbirden haberdar 

olmaları lazımdır.952 Tedbir hakkında ilgililere bilgi verilmesi, Anayasanın 36 ve 

AİHS’nin 6. maddesinde öngörülen adil yargılama ilkesinin de bir gereğidir.953 

Gerçekten, hakkındaki muhakemeye aktif olarak katılma hakkı bulunan sanığın 

hakkındaki delillerden bilgi sahibi olmaması adil yargılama ilkesine aykırı olur.954  

O nedenle, doğası gereği gizli olarak uygulanan tedbirin amacına zarar vermemek 

koşuluya, kişilere uygulanan tedbirlere karşı yasal yollara başvuru imkânının sağ-

lanması amacıyla tedbir hakkında bilgi verilmesi gereklidir.  

Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında bazı ülkelerde tedbirin muhataplarına bil-

gi verilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı görülmektedir. Örneğin, Fran-

sa’da ve İngiltere’de tedbirin muhataplarına bilgi verilmesine ilişkin bir düzenle-

me yoktur.955 Bilgi verme yükümlülüğünün kabul edildiği ülkelerin bazılarında 

tedbirin sona ermesinden itibaren belli bir süre içinde ilgilisine bilgi verilmesi 

öngörülmüş iken, diğerlerinde belirli bir süre öngörülmeksizin soruşturmanın 

amacının tehlikeye girmeyeceği bir aşamada bilgi verilmesi öngörülmüştür. İlk 

gruba giren ülkelerden Amerika’da, Federal Kanununun 18. Bölümünün 2518. (8) 

                                                                          
951 ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.105. 
952 YOKUŞ SEVÜK, İletişimin Denetlenmesi, s. 116. 
953 ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.105; ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 432. 
954 Bu düşüncelerden dolayıdır ki Amerika da bazı istisnalar hariç, denetim sonucu elde edilen 

delillerin yargılamada ileri sürülmesi veya herhangi bir şekilde kullanılabilmesi için en az on 
gün öncesinden taraflara tedbir kararı ve buna ilişkin başvurunun bir kopyasının verilmesi ön-
görülmüştür. (18.U.S.C. § 2518.(9) md) 
United States v Donovan davasında, 18. Bölümün yasalaşma sürecine atıfta bulunulmuş ve  
iletişimin  denetlenmesinden sonra ilgilisine haber verilmesinin temel amacının, iletişimin de-
netlenmesinin haklı gerekçelere dayandığı hususunda topluma güvence verilmesi olduğu vur-
gulanmıştır. Ayrıca, özel hayatının gizliliği ihlal edilen kişinin, müdahalenin haksız olduğu ka-
naatine ulaştığında, yapılan işlemlere karşı hukuksal yollara başvurma imkânı da  sunmuş 
olacağı belirtilmiştir. United States v. Donovan, 429 U.S. 413 (1977) 
http://supreme.justia.com/us/429/413/case.html (Erişim tarihi.15.6.2008). (Ayrıca bkz. 
ÖZDOĞAN, s. 19; YARDIMCI, s. 59-60)  Berger v. New York, 388 U.S. 41 (1967) davasında 
New York kanununda dinleme sonrası sanığa dinlendiği hususunda bilgi verilmemesi ve kendi 
aleyhinde kullanılacak delillerden bilgi sahibi olmaması, silahların eşitliği ilkesine aykırı bulun-
muştur.  http://supreme.justia.com/us/388/41/index.html (Erişim tarihi:15.6.2008). 

955 ERDEM/ÖZBEK, s. 287; SÖZÜER, Özel Haberleşmenin, s. 94 vd. 
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maddesine göre, tedbirin sona ermesin müteakip makul bir sürede ve en geç dok-

san gün sonra tedbir kararında adı yazılı olan kişilere, hâkim tarafından gerek gö-

rülmesi halinde ilgili üçüncü kişilere tedbirin uygulanmaya başladığı tarih, tedbi-

rin süresi ve bu süre boyunca dinleme ve/veya kaydetme işlemi yapılıp yapılma-

dığının bildirilmesi lazımdır.956 Hâkimin uygun görmesi halinde tedbirin muhatap-

ları talep ve karar suretleriyle yapılan kayıtları inceleyebilir. Haklı nedenlere da-

yanılarak tedbirin muhataplarına bilgi verilmesi ertelenebilir. Amerika’da Dış 

Güvenlik İstihbarat Kanununa (FİSA)957 göre, verilen tedbir kararlarında tedbirin 

muhataplarına bilgi verilmesi gerekli değildir.958  

Kanada Ceza Kanunun 196. maddesine göre de, tedbirin sona ermesinden itiba-

ren doksan gün içinde tedbirin muhataplarına bilgi verilmesi lazımdır. Ancak, soruş-

turmaya veya tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen delillerle ortaya çıkarılan 

katalog kapsamındaki başka bir suçun soruşturmasına devam edilen hallerde üç yılı 

aşmamak üzere bilgi verilmesi ertelenebilir. (Kanada Ceza Kanunu 196. (3). md)  

İsviçre Federal Kanunlarında, tedbirin muhataplarına bilgi verilip verilmeye-

ceğine dair bir hüküm mevcut değildir. Ancak, uygulamada AİHM kararları ve 

AİHS’nin 13. maddesinde düzenlenen hukuksal yollara başvurma hakkı gerekçe 

gösterilerek soruşturmanın amacının tehlikeye düşmeyeceğinin anlaşıldığı anda 

ilgililere bilgi verilmesi gerektiği kabul edilmektedir.959 

Alman CMK’nın 101. maddesine göre soruşturmanın amacını tehlikeye dü-

şürmeyecek bir zamanda tedbirin muhataplarına bilgi verilmesi gerekli olup, bu-

nun için belirli bir süre öngörülmemiştir.960 Organize şekilde işlenen suçlar bakı-

mından haber verme yükümlülüğünün on yıl sonra yerine getirilmesi veya hiç 
                                                                          
956 Tedbirin uygulanmasından sonra ilgilisine bilgi verilmemesi, esasında elde edilen delilin hukuka 

aykırı olmasına neden olur. Ancak, United States v Donovan davasında,  devlet görevlilerinin 
kasıtlı olmayarak bu yükümlülüğü ihlal etmeleri nedeniyle elde edilen delillerin mahkemede 
sanık aleyhine kullanılmaması için yeterli bir sebep oluşturmadığına hükmolunmuştur. United 
States v. Donovan, 429 U.S. 413 (1977) http://supreme.justia.com/us/429/413/case.html (Eri-
şim tarihi.15.6.2008). Ayrıca bkz. ÖZDOĞAN, s. 19; YARDIMCI, s. 59-60.  

957 1978 yılında kabul edilen Dış İstihbarat Güvenlik Kanunu (The Foreign İntelligence 
Surveillance Act of 1978:FİSA), toplu bir kanun niteliğindeki Amerika Birleşik Devletleri Federal 
Kanununun 50. bölümünün 36. kısmını oluşturmaktadır. 

958 WONG, s. 30.  
959 SÖZÜER, Özel Haberleşmenin, s. 105. 
960 SÖZÜER, Özel Haberleşmenin, s. 90; ERDEM/ÖZBEK, s. 288.  
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yerine getirilmemesi mümkündür.961 AİHM, Almanya’ya karşı açılan bir davada 

soruşturmanın amacının tehlikeye girmemesi bakımından haber verme yükümlü-

lüğüne getirilen sınırlamaların AİHS’e aykırı olmadığına hükmetmiştir.962 

Hukukumuzda tedbirin ilk kez düzenlendiği 4422 sayılı yasada hakkında 

tedbir uygulanan kişilere tedbir uygulandıktan sonra bilgi verileceğine dair hü-

küm mevcut değildi.963 Dolayısıyla, hakkında tedbir uygulanan kişilerin, hukuka 

aykırı olduğunu düşündükleri tedbir kararına karşı yargı yoluna başvurmaları 

mümkün olmamaktaydı. CMK Tasarısında da tedbirin muhataplarına bilgi ve-

rilmesine ilişkin bir hükme yer verilmemişti; ancak kanunda, ilgililere tedbir 

hakkında bilgi verilmesi gerektiği belirtilerek hukuka aykırı uygulamalara karşı 

bir koruma sağlanmıştır.  

B. BİLGİ VERİLECEK ZAMAN 

5271 sayılı CMK’nın 137/3. maddesine göre, tespit ve dinlemeye ilişkin ka-

yıtların yok edilmesi halinde soruşturma964 evresinin bitiminden itibaren, en geç 

onbeş gün içinde, Cumhuriyet Başsavcılığınca tedbirin nedeni, kapsamı, süresi 

                                                                          
961 ERDEM/ÖZBEK, s. 288, dipnot. 170.  
962 ERDEM/ÖZBEK, s. 288. AİHM, bazı hallerde tedbirin muhataplarına bilgi verilmemesini 

13. maddede yazılı etkili hukuk yoluna başvurma hakkının ihlali olarak değerlendirmemek-
tedir. Klass/Almanya davasında başvurucular, ‘etkili bir hukuki yola başvurma’ kavramının, 
sonradan bilgilendirme yoluyla, ilgili kişinin teminat altına alınmış haklarına kabul edile-
mez bir saldırıya karşı, kendisini savunma durumunda bulunabilmesini gerektirdiğini ileri 
sürmüşlerdir. Gizli izleme ve uzantılarının, ulusal güvenlik ile düzensizliğin ve suçun ön-
lenmesi amacıyla günümüzdeki koşullarda demokratik bir toplumda gerekli olduğuna işa-
ret eden mahkemeye göre; “sözleşme bir bütün olarak okunmalıdır; bu nedenle, Komisyo-
nun raporunda da belirtildiği gibi, 13. maddenin her türlü yorumu, Sözleşmenin mantığı ile 
ahenkli olmalıdır. Mahkeme 13. maddeyi, izleme önlemlerinin etkinliğini güvence altına 
almak için ilgili kişilere bildirim yapılmamasını 8. maddeye uygun bulurken yaptığı tespiti 
fiilen hükümsüz kılan bir sonuca götürecek biçimde yorumlayamaz ve uygulayamaz.”  
Mahkeme, 8. maddeyle ilgili olarak ulaştığı sonuçlara uygun olarak, bildirim yapılmaması-
nın, bu koşullarda 13. maddeye aykırılık oluşturmadığına hükmetmiştir. Klass/Almanya 
davası için bkz. DOĞRU, C.I, s.265.  

963 Tedbir kararını veren hâkim ve soruşturmayı yürüten makamları aşağılayıcı yayınlar ya-
pılması tehlikesi nedeniyle 4422 sayılı yasada ilgililere haber verilmesine ilişkin düzenle-
meye yer verilmediği anlaşılmaktadır. Dönmezer; bizdeki yerleşik itiyatlar karşısında tele-
vizyona, radyolara çıkılması, kolluğu ve dolayısı ile o kararı vermiş olan hâkimi, savcıyı 
aşağılayacak etkilere neden olunması ihtimali karşısında bu yönde bir düzenlemenin ka-
bul edilmediğini belirtmektedir. (DÖNMEZER, 4422 Sayılı Kanunla Kabul Edilen Koruma 
Tedbirleri, s. 553) Hâkimlerin vermiş olduğu her kararın doğru olması mümkün değildir. O 
nedenledir ki mahkeme kararlarına karşı yasa yolları kabul edilmiştir. Bu şekildeki bir dü-
şünce ile kişilerin hak arama hürriyetinden mahrum edilmesi isabetli olmamıştır. Benzer 
eleştiri için bkz. ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 360.  

964 2559, 2803 ve 2937 sayılı yasada önleme ve istihbarat amaçlı yapılan denetim bakımından 
tedbirin muhataplarına bilgi verilmesi öngörülmemiştir.  
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ve sonucu965 hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verilmesi lazımdır.966 

CMK’nın 137/3. maddesinin ilk halinde, “tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların 

yok edilmesi durumunda”, en geç onbeş gün içinde ilgilisine bilgi verilmesi ön-

görülmekteydi. Ancak, tedbirin amacının, özellikle iştirak halinde işlenen suçlar 

bakımından soruşturmanın başarısının tehlikeye girmesinin önlenmesi amacıy-

la967 maddeye “soruşturma evresinin bitiminden itibaren" ibaresi eklenerek, so-

ruşturma evresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde ilgilisine bilgi 

verilmesi öngörülmüştür.968  

Kanunumuzda “soruşturma”ya, kamu davası açılmasına göre bir sınır çizile-

rek, “soruşturma”nın kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesin-

den iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi ifade ettiği belirtilmiştir. Bilindiği 

üzere, her soruşturma kamu davasının açılması ile sonuçlanmayabilir; şüpheli 

hakkında kamu davası açılmasına yer olmadığına da karar verilebilir. Bu ihtimal 

bakımından soruşturma evresinin kamu davasının açılmasına yer olmadığına karar 

verilmesi ile son bulduğunun kabul edilmesi halinde bazı sıkıntılar ortaya çıkabi-

lecektir. Gerçekten, suçtan zarar görenin, kovuşturmaya yer olmadığına dair kara-

rın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren 

Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en 

                                                                          
965 CMK Tasarısı üzerinde Bakanlık Komisyonunda yapılan görüşmelerde, tedbirin sona ermesin-

den sonra tedbire muhatap olan kişilerin tedbirin hukuka uygunluğunu denetlemesini talep 
edebileceklerine dair kanuna bir hüküm konulması önerilmiş, ancak bu öneri kabul görmemiş-
tir. ÜNVER/HAKERİ, s. 184.  

966 Amerika’da makul bir sürede, fakat tedbirin sona ermesinden en geç 90 gün içinde tedbirin 
muhataplarına bilgi verilmesi gereklidir. Fakat haklı nedenlerle bilgi verilmesi ertelenebilir. (18. 
U.S.C. § 2518.(8).(d)) 

967 5353 sayılı yasayla CMK’nın 137/3. maddesinde yapılan değişikliğin gerekçesi için bkz. 
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss903m.htm (Erişim tarihi.1.5.2008). 

968 Gizlilik ve ilgililere bilgi verilmesi bakımından CMK’nın 135/5 maddesi ile 137/4 maddesi ara-
sında bir uyumsuzluk olduğunu söylemek gerekir. Gerçekten CMK’nın 135/5. maddesinde, bu 
madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan işlemler tedbir süresince gizli tutulur denile-
rek gizliliğin tedbir süresi ile sınırlı olduğu vurgulanmıştır. Tedbir sona erdikten hemen sonra 
gizlilik ortadan kalkacağına göre şüpheli veya sanığın tedbirden ve tedbirin uygulanması sure-
tiyle elde edilen delillerden haberdar olmasına engel bir halin bulunmadığı ve gizlilik ortadan 
kalktığına göre ilgililere tedbirin uygulanmasından hemen sonra tedbir hakkında bilgi verilmesi 
gerektiği düşünülebilir. Ancak CMK’nın 137/4. maddesinde tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların 
yok edilmesi halinde, soruşturma evresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde tedbir 
hakkında ilgililere bilgi verilmesi öngörülmüştür. Diğer bir ifadeyle ilgililere bilgi verilmesi kayıt-
ların yok edilmesi koşuluna tabi tutulmuştur. O nedenle, CMK’nın 135/5 maddesinin 137/4 ve 
hatta 137/3. maddesi ile birlikte değerlendirilmesi ve gizliliğin de kayıtların yok edilmesine ka-
dar sürdüğünün kabul edilmesi lazımdır.  
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yakın ağır ceza mahkemesi başkanına itiraz etme hakkı vardır. İtirazı inceleyen 

mahkeme başkanı talebi yerinde bulduğunda C.Savcısının kamu davası açması 

gerekecektir. (CMK 173 md) Bu durumda ise daha önce tedbirin uygulanması 

suretiyle yapılan kayıtlar imha edilmiş olacağından bu kayıtların yargılamada delil 

olarak kullanılması mümkün olmayacaktır. Ayrıca kovuşturmaya yer olmadığına 

dair kararın verilmesinden itibaren en geç on beş gün içinde tedbirin muhatabına 

bilgi verilmesi halinde, şüpheli, doğal olarak aleyhine olan ve o ana kadar toplan-

mamış delilleri karartma yoluna gideceğinden, kovuşturmaya yer olmadığına dair 

kararın kaldırılmasından sonra suçla ilgili delil elde edilmesi çok güç olacaktır. O 

nedenle, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren 

en geç on beş gün içinde hakkında tedbir uygulanan kişilere bilgi verilmesi daha 

isabetli olurdu. Ayrıca, aynı suçla ilgili olarak birden fazla şüpheli hakkında yapı-

lan soruşturmada bazı şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapmaya yer 

olmadığına karar verilip, diğerleri hakkında soruşturmaya devam edilen veya ka-

mu davası açılan durumlarda, haklarında kamu adına kovuşturma yapmaya yer 

olmadığına karar verilen tedbirin muhataplarına bilgi verilmesi, diğer şüpheliler 

hakkındaki soruşturmada delil toplanmasını tehlikeye sokmayacak bir aşamaya 

gelinene kadar ertelenebilmelidir.969 

Tedbirin uygulandığı suç ile ilgili olarak kamu adına kovuşturma yapılmasına 

yer olmadığına karar verildiği halde, tedbirin uygulanması sırasında katalog kap-

samında bir başka suçun işlendiği tespit edildiğinde, bu delilin muhafaza altına 

alınarak, soruşturma yapılması maksadıyla durumun derhal ilgili C.Başsavcılığına 

bildirilmesi lazımdır. Bu durumda tedbirin uygulandığı suçla ilgili kamu adına 

kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmesi nedeniyle tedbirin muha-

taplarına bilgi verilmesi durumunda tedbirin uygulanması suretiyle işlendiği belir-

lenen suçla ilgili yapılan soruşturmanın başarısı tehlikeye girecektir. Bu gibi hal-

lerde ilgililere bilgi verilmesi yeni başlatılan soruşturmanın sonuçlanmasına kadar 

ertelenmelidir. Özetlemek gerekirse, tedbirin uygulanmasından hemen sonra gizli-

liğin kalkması, bu aşamadan sonra delil toplanmasını güçleştireceği gibi, henüz 

yakalanmamış şüphelilerin yakalanmasını tehlikeye düşürebilir. O nedenle, 

CMK’nın 135/5. maddesinde yer alan “bu madde hükümlerine göre alınan karar 
                                                                          
969 ÜNVER/HAKERİ, s. 222-223. 
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ve yapılan işlemler, tedbir süresince gizli tutulur” şeklindeki hükmün, CMK’nın 

137/3. maddesi hükümleriyle birlikte değerlendirilmesi, tedbirin soruşturma ve 

kovuşturmanın sağlıklı bir şekilde yürümesini tehlikeye düşürmeyecek bir aşama-

ya kadar gizli tutulması amaca daha uygun olacaktır.970  

Acaba kamu davası açılan hallerde tedbirin muhataplarına hangi aşamada bilgi 

verilecektir? CMK’nın 137/3. maddesinde yer alan “soruşturma evresinin bitiminden 

itibaren en geç onbeş gün içinde” bilgi verilmesi gerektiği şeklindeki ifadeden, mah-

kemece iddianamenin kabulü kararından itibaren en geç on beş gün içinde tedbirin 

muhataplarına bilgi verilmesi gerekeceği şeklinde anlaşılmalıdır. CMK’nın 137/3. 

maddesinde yer alan “tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde” 

soruşturma evresinin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde ilgilisine bilgi ve-

rilmesi gerektiği şeklindeki ifadeden tedbirin muhataplarına bilgi verilebilmesi için 

kayıtların yok edilmesi gerektiği düşünülebilir. Nitekim doktrinde bilgi verme yü-

kümlülüğünün kayıtların yok edilmesi haline ilişkin olduğu, tedbire ilişkin kayıtların 

kullanılması halinde soruşturma devam ediyor olacağı için soruşturmanın geleceği 

bakımından ilgililere bilgi verilmemesi gerektiği savunulmuştur.971  

Ancak bilgi verilmesi olgusunun, kayıtların yok edilmesi koşuluna bağlanma-

sının soruşturma aşamasıyla ilgili olduğu, kovuşturma aşamasında kural olarak 

aleniyet ilkesi geçerli olduğundan kovuşturma aşamasında tedbirle ilgili bilgi ve-

rilmesi bakımından böyle bir koşula gerek duyulmadığı iddia olunabilir. Gerçek-

ten, CMK’nın 137/4. maddesinin ilk halinde tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların 

yok edilmesi halinde en geç on beş gün içinde ilgilisine bilgi verileceği belirtil-

mekte iken, iştirak halinde işlenen suçlarda soruşturmanın başarısının tehlikeye 

girmemesi amacıyla maddeye “soruşturma evresinin bitiminden itibaren” ibaresi 

eklenmiştir. Bu değişikliği yorumlayan Şahin, gizliliğin asıl olduğu soruşturma 

evresi devam ettiği sürece bilgi verilmesinin uygun görülmediğini ifade ettikten 

sonra, kural olarak aleniyetin geçerli olduğu kovuşturma aşamasında bu bilginin 

gizlenmesine gerek bulunmadığını belirtmektedir. Şahin’in bu görüşlerine göre, 

                                                                          
970 ÜNVER/HAKERİ, s. 217. 
971 ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 433.  
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mevcut düzenleme uyarınca kovuşturma aşamasında tedbirin muhataplarına bilgi 

verilmesi herhangi bir koşula bağlı değildir.972  

Bu konuda ortaya çıkan tereddütler, maddenin özenli bir şekilde kaleme alınma-

masından ve tedbirin yalnızca soruşturma aşamasında uygulanması ihtimali nazara 

alınarak düzenleme yapılmasından kaynaklanmaktadır. Gerçekten, kamu adına ko-

vuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmesi veya C.Savcısı tarafından veri-

len kararın hâkim tarafından onaylanmaması halinde yapılan kayıtların yok edilmesi 

gerektiği belirtilerek, konu yalnızca soruşturma aşaması bakımından ele alınmıştır. 

Tedbirin muhataplarına bilgi verilmesinin kayıtların yok edilmesi koşuluna bağlan-

ması isabetli olmadığı gibi, konunun yalnızca soruşturma aşaması bakımından ele 

alınması da doğru değildir. Ayrıca, eğer kanun koyucunun iradesi, kovuşturma aşa-

masında herhangi bir koşula bağlı olmadan tedbirin muhataplarına bilgi verilmesi 

yönünde olsaydı bu husus kanunda açıkça düzenlenirdi. Kaldı ki aşağıda açıklayaca-

ğımız nedenlerle kovuşturma aşamasında tedbirin muhataplarına bilgi verilmemesi 

gereken haller de mevcut olduğundan, kovuşturma aşamasında herhangi bir istisna 

kabul edilmeden tedbirin muhataplarına bilgi verilmesi isabetli de değildir.  

Kovuşturma aşamasında, tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen delillerin 

suçun aydınlatılması bakımından hiçbir değeri bulunmayabilir ve bu kayıtların imha 

edilmesi gerekebilir. Bu ihtimal dikkate alınarak maddede kovuşturma aşaması ba-

kımından da kayıtların imha edilmesi ve tedbirin muhataplarına bilgi verilmesine 

ilişkin düzenleme yapılmalıydı. Kovuşturma aşamasında yapılan kayıtların akıbeti 

ile ilgili olarak kanunda bir hükmün yer almamasından yola çıkılarak yapılan kayıt-

ların hiç imha edilmeyeceği, kayıtların yok edilmemesi nedeniyle de tedbirin muha-

taplarına bilgi verilmeyeceği savunulabilir mi? Kayıtların yok edilmesi ve tedbirin 

muhataplarına bilgi verilmesini öngören hükümlerin amacı dikkate alındığında bu 

soruya olumlu yanıt verilemeyeceğini düşünüyoruz. Gerçekten, suçun aydınlatılma-

sı bakımından bir değer taşımayan, kişilerin özel yaşamlarına ilişkin kayıtların mu-

hafaza edilmesinin hiçbir yararı ve mantığı yoktur. Bu kayıtların muhafaza edilmesi 

bireylerin özel hayatının gizliliğinin ihlalinin devamı anlamına gelir ki, üstün bir 

yarar olmadan kişilerin özel hayatına müdahale edilmesi hukuka aykırı olur. 

                                                                          
972 ŞAHİN, CMK Gazi Şerhi,s. 385. 
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Bazen de yapılan kayıtlar yargılamada delil olarak kullanıldığı ve imha edil-

mediği halde ilgilisine bilgi verilmesi gerekebilir. Gerçekten, tedbir uygulanan 

kişiler hakkında kamu davasının açılması halinde delil değeri taşıyan tedbire iliş-

kin kayıtların diğer deliller gibi hüküm verilmesinden sonra da dava dosyasında 

yer alması lazımdır. Tedbire ilişkin kayıtlar yok edilmedi diye tedbirin muhatapla-

rına bilgi vermekten kaçınılamaz. Yargılamanın ve delil toplama faaliyetinin hala 

devam ettiği ileri sürülerek bilgi verilmemesi gerektiği düşünülebilirse de, bu si-

lahların eşitliği ilkesine ve delillerin müşterekliği ilkesine aykırı olur. Çünkü si-

lahların eşitliği ilkesi uyarınca yargılama makamının sahip olduğu delillerden 

muhakemenin diğer sujelerinin de bilgi sahibi olması, bu delillerin ortaya konula-

rak tartışılması lazımdır. Delillerin müşterekliği ilkesi uyarınca, hâkim kişisel 

bilgisine veya duruşmada ortaya konup tartışılmamış delillere dayanarak hüküm 

veremez. (CMK. 217 md)973 O nedenle, tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen 

delillerin muhakemenin sujelerine ve en önemlisi sanığın bilgisine de sunulması 

gerekir.974 Kısaca, kovuşturma aşamasında, tedbir süresince tedbirin ve elde edilen 

delillerin gizli tutulması gerekli ise de, tedbire son verildikten sonra suçu aydın-

latmaya elverişli olmayan delillerin imha edilmesini müteakip tedbirin muhatapla-

rına bilgi verilmelidir.  

                                                                          
973 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 172. Delillerin müşterekliği ve duruşmada tartışılmasının tek istis-

nası suçu aydınlatmaya elverişli bilgilerin devlet sırrı olmasıdır. Devlet sırrı, açıklanması, Dev-
letin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek; anayasal düzeni 
ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgilerdir. Devlet sırrına ilişkin bilgilerin gizli 
tutulabilmesi için bu bilgilerin ilgili olduğu suçun gerektirdiği hapis cezasının alt sınırının beş yıl 
veya daha fazla olması lazımdır. Tanıklık konusu bilgilerin Devlet sırrı niteliğini taşıması halin-
de; tanık, sadece mahkeme hâkimi veya heyeti tarafından zâbıt kâtibi dahi olmaksızın dinlenir. 
Hâkim veya mahkeme başkanı, daha sonra, bu tanık açıklamalarından, sadece yüklenen suçu 
açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olan bilgileri tutanağa kaydettirir. (CMK 47 md) Her ne kadar 
maddede yapılacak tanıklığın devlet sırrı ile ilgili olması halinde mahkemece ne şekilde işlem 
yapılması gerektiği belirtilmekte ise de, devlet sırrının gizliliğinin tanıklıkla sınırlanması doğru 
değildir. Hükmün amacı, yapılacak tanıklığın devlet sırrına ilişkin olması halinde sırrın açığa 
çıkmaması için ne şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirtmektir. Belge şeklindeki deliller ve 
bu arada tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen kayıtlar bakımından da bu belge ve kayıt-
ların içeriğinin devlet sırrı olması halinde yalnızca bu belge ve kayıtların suçu aydınlatmaya el-
verişli bölümleri tutanağa geçirilerek yargılamada kullanılmalıdır. Doktrinde CMK’nın 47. mad-
desinde tanıklık konusu bilgilerin devlet sırrı niteliği taşıması halinde mahkemenin hareket tar-
zını düzenleyen hükümden yola çıkılarak belge ve belirti delili bakımından bir gizliliğin olmadığı 
ileri sürülmüştür. SARIBEYOĞLU/KARAKAYA, s. 230.  

974  Amerika Birleşik Devletleri Federal Kanununun 2518. (9). Maddesine göre, tedbirin uygulan-
ması suretiyle elde edilen delillerin duruşmada ileri sürülebilmesi için en az on gün önce taraf-
ların tedbir konusunda bilgilendirilmeleri lazımdır.    
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Yukarıda, kovuşturma aşamasında tedbirin muhataplarına bilgi verilmemesi 

gereken hallerin mevcut olduğunu, bu nedenle kovuşturma aşamasında herhangi 

bir istisna kabul edilmeden tedbirin muhataplarına bilgi verilmesinin isabetli ol-

madığını belirttik. Gerçekten, kovuşturma aşamasında uygulanan tedbir sonucu 

elde edilen delillere dayalı olarak sanık veya başka kişilerin kovuşturma konusu 

olmayan başka suçları işledikleri ortaya çıkabilir. İşte bu gibi hallerde, tedbirin 

muhatabına hemen bilgi verilmemeli, başlatılan soruşturmanın selameti açısından 

belli bir aşamaya kadar tedbirin muhatabına bilgi verilmesi ertelenmelidir. 

 CMK’nın 137/4. maddesinde, “tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edil-

mesi halinde” bilgi verileceğinden söz edilmektedir. CMK’nın 137/4. maddesinde 

kullanılan “tespit” ile yalnızca iletişimin tespitinin kastedildiği düşünülebilirse de, 

burada kullanılan “tespit”ten yalnızca iletişimin tespiti suretiyle elde edilen kayıtlar 

değil, dinleme dışındaki975 yöntemlerle elde edilen kayıt ve deliller anlaşılmalıdır. 

CMK’nın 137/3. maddesinin ifadesi de bu görüşümüzü doğrulamaktadır. Gerçek-

ten, 137. maddenin 3. fıkrasının ilk cümlesinde, CMK’nın 135. maddesine göre 

verilen tedbir kararının-ki bunun içine iletişimin dinlenmesi, kaydedilmesi, mobil 

telefonun yerinin tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve iletişimin tespiti 

girmektedir; çünkü 135. maddede bu tedbirlerin hepsi düzenlenmiştir-

uygulanmasından, son cümlede ise yapılan tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok 

edilmesinden söz edilmektedir. Ancak, yine de bu konudaki tereddütlerin gideril-

mesi ve karışıklığa neden olunmaması bakımından hangi hallerde ilgililere bilgi 

verilmesi gerektiğinin daha açık bir şekilde ifade edilmesi yararlı olacaktır.  

Yukarıda, bireylerin Anayasada öngörülen hak arama özgürlüğünden (AY 36 

md) yararlanabilmeleri, hak ve hürriyetlerinin ihlaline karşı geciktirilmeden yetki-

li makamlara başvurma imkânının sağlanması (AY 40 md) bakımından ve ayrıca 

                                                                          
975 Çünkü, maddede tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtlar denildiğine göre, dinleme suretiyle elde 

edilen deliller “tespit”in dışında tutulmuş demektir. Esasen, dinleme halinde bilgilerin tespiti 
değil, öğrenilmesi sözkonusu olur. “Tespit” ile bilgilerin kayıt edilmesi veya başka yöntemlerle, 
iletişimin gerçekleştiğinin veya içeriklerinin görülmesi veya okunmasının kastedildiği anlaşıl-
maktadır. 4422 sayılı yasanın 2/1. maddesinde de; “bu Kanunda öngörülen suçları işleme ve-
ya bunlara iştirak yahut işlendikten sonra faillere her ne suretle olursa olsun yardım veya ara-
cılık veya yataklık etme kuşkusu altında bulunan kimselerin kullandıkları telefon, faks ve bilgi-
sayar gibi kablolu, kablosuz veya diğer elektromanyetik sistemlerle veya tek yönlü sistemlerle 
alınan veya iletilen sinyalleri, yazıları, resimleri, görüntü veya sesleri ve diğer nitelikteki bilgileri 
dinlenebilir veya tespit edilebilir. Tespit edilenler mühürlenerek yetkililerce zapta bağlanır” de-
nilerek, tespit kelimesine benzer bir anlam verilmekteydi. Bu konuda bkz. 
KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 701. 
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adil yargılanma ilkesinin gereği olarak (AİHS 6 md) tedbirin uygulanmasından 

sonra muhataplarına bilgi verilmesinin zorunlu olduğunu belirttik. Kabul etmek 

gerekir ki, haber verildiği anda tedbir uygulanmış olduğundan etkin bir koruma 

sağlanması mümkün olmamaktadır. Tedbirin uygulanmasından sonra açılacak  tali 

bir dava ile ancak tedbirin hukuka aykırı olduğunun tespiti ve elde edilen delille-

rin hüküm verilirken kullanılmaması talep edilebilir. Özetlemek gerekirse, tedbi-

rin gizliliği, başlıbaşına kişilerin hukuki korunma olanaklarından fiilen yararla-

namaması sonucunu doğurmaktadır.976  

C. BİLGİ VERİLECEK KİŞİLER  

Yürürlükten kaldırılan Alman CMK’nın 100a/1 maddesine göre şüpheli veya 

sanık yanında, suç şüphesi altında olmasa bile şüpheliye yöneltilmiş olduğu anla-

şılan veya şüpheliden sadır olan bildirimleri aldığı veya başkasına ilettiği anlaşılan 

veya şüphelinin telefonlarından faydalandığı şahıslar hakkında da tedbirin uygu-

lanması mümkündü. Almanya doktrininde baskın görüş, tedbir ile temel hakları 

ihlal edilen üçüncü kişiler bakımından haber verme yükümlülüğünün bulunduğu 

yönündeydi. Alman Anayasa Mahkemesi de, denetlenen iletişim aracının sahibi, 

bu iletişim aracını kullanan kişiler ile iletişimin karşı tarafındaki üçüncü kişilere 

de977 tedbir hakkında bilgi verilmesinin gerekli olduğuna hükmetmiştir.978 1.1.2008 

tarihinde yürürlüğe giren yeni Alman CMK’nın 100a/1. maddesinde de, “ilgili-

nin” iletişiminin denetiminden söz edildiğine göre, şüpheli veya sanık dışındaki 

kişilere tedbir hakkındaki bilgi verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılabilir.  

Amerika’da tedbir kararında yazılı olanların dışındaki kişilere bilgi verilip ve-

rilmemesi mahkemenin takdirine bağlıdır. Mahkeme adaletin gerçekleşmesi ba-

kımından yararlı gördüğü takdirde üçüncü kişilere de tedbirle ilgili bilgi verilebi-

lir. (18. U.S.C § 2518. (8)) 

CMK’nın 137/4. maddesinde, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkın-

da “ilgilisine” bilgi verileceği belirtilmekte, ancak ne maddenin gerekçesinden, ne de 
                                                                          
976 ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 351. 
977 Avusturya’da üçüncü kişilerin belirlenmesindeki güçlük nedeniyle üçüncü kişilere bilgi verilmesi 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 354.  
978 ERDEM/ÖZBEK, s. 288, dipnot.169; SÖZÜER, Özel Haberleşmenin, s.90.  
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hazırlık çalışmalarından buradaki “ilgilisi”nden kimin veya kimlerin kastedildiği an-

laşılamamaktadır. Doktrinde bu konuda fikir beyan yazarların genelde, bilgi verilecek 

“ilgili” kapsamına, hakkında tedbir uygulanan şüpheli veya sanıkla birlikte, iletişim 

aracı kullanılan kişiler, şüpheli veya sanığın denetlenen iletişim aracını kullananlar ile 

tedbire maruz kalan üçüncü kişilerin de dahil olduğu ve bu kişilere de bilgi verilmesi 

gerektiği görüşünde oldukları görülmektedir.979  Maddenin ifade biçiminden yola çıkı-

larak, yalnızca hakkında tedbir kararı verilen şüpheli veya sanığa bilgi verilmesi ge-

rektiği yönünde görüşler de ileri sürülmüştür.980 Biz maddenin ifade biçiminin aksi 

görüşe hak verdirecek nitelikte olduğunu düşünmekteyiz. Gerçekten, kanunda, şüphe-

li veya sanık hakkında tedbir kararı verileceği belirtildiği halde, (CMK 135/1 md) 

tedbir hakkında “ilgilisine” bilgi verileceği belirtilmektedir. “İlgili” sözcüğünün, şüp-

heli veya sanıkla birlikte tedbirin muhatabı olmuş diğer kişileri de içine aldığını dü-

şünmekteyiz. Belirtelim ki uygulamada, yalnızca, hakkında tedbir kararı verilen kişi-

lere haklarında tedbir uygulandığına ilişkin bilgi verilmektedir. Üçüncü kişilerin hak 

arama hürriyetlerini kısıtlayacağından bu uygulama eleştirilmelidir.  

AİHM de, Fransa’ya karşı açılan bir davada, yasada hakkında dinleme kararı 

verilen kişiler bakımından yeterli koruyucu hükümler bulunmakla beraber, üçüncü 

kişiler bakımından koruyucu hükümlerin bulunmaması nedeniyle uygulamanın, 

hukukun üstünlüğü olan yerlerde vatandaşların hakkı olan ve sözkonusu müdaha-

lenin “demokratik toplumda gerekli” olan konularla sınırlanmasını mümkün kılan 

etkin kontrolden faydalanmaması sonucunu doğurduğuna ve sözleşmenin 8. mad-

desinin ihlal edildiğine hükmetmiştir.981  

                                                                          
979 Bu konuda bkz. ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.106. Yavuz da CMK’nın 137/4 maddesine 

göre şüpheli veya sanık dışındaki kişilere bilgi verilmesinin gerekli olmadığını belirtmekle be-
raber, bu düzenlemeyi eleştirmektedir. Bkz. YAVUZ, s. 256; ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hu-
kuku, s. 432-433; ERDEM/ÖZBEK, s. 290. 

980 TAŞKIN, s. 150.  
981 Karara konu olayda, kendisi hakkında dinleme kararı bulunmayan başvurucu Lambert, telefo-

nu dinlenen bir kişiyi aramış ve bu kişiyle görüşmüştür. Birkaç telefon görüşmesi dinlenen ve 
kaydedilen başvurucu hakkında çalıntı malların kötüye kullanılması suçundan dava açılmıştır. 
Başvurucu yapılan dinlemenin geçersiz olduğunu savunmuş; ancak bu savunması, başvuru-
cunun üçüncü bir tarafa ait telefon hattının hangi şartlarda dinlendiğini eleştirecek bir konumda 
olmadığı gerekçesiyle kabul edilmemiştir. Mahkeme’ye göre, Fransız Temyiz Mahkemesinin 
yürüttüğü mantık çok sayıda kişinin, yani kendisine ait bir hattan başka bir hatta telefon gö-
rüşmesi yapan herkesin, yasanın korumasından mahrum kalmasına neden olacak kararlara 
yol açabilir. Bu, uygulamada koruma mekânizmasının içeriğini büyük ölçüde boşaltabilir. Kimin 
telefonunun dinlendiği konusunda ayrım yapmayan ulusal kanunun korumasından etkin bir bi-
çimde faydalanamayan başvurucu da bu durumdadır. O nedenle, mahkeme, başvurucunun 
hukukun üstünlüğü olan yerlerde vatandaşların hakkı olan ve söz konusu müdahalenin “de-
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D. BİLGİ VERECEK MAKAM VE BİLGİNİN KAPSAMI 

Kanunumuza göre bilgi verme yükümlülüğü C. Savcısına aittir. Kanaatimize 

göre bu yükümlülüğün yalnızca C.Savcısına ait olduğunun kabul edilmesi tedbirin 

başlangıçta yalnızca soruşturma aşaması bakımından uygulanması ihtimali dikka-

te alınarak düzenleme yapılmasından kaynaklanmaktadır. Oysa bilindiği üzere 

kovuşturma aşamasında da tedbirin uygulanabileceği hususuna açıklık getirilmesi 

amacıyla 5353 sayılı yasayla CMK’nın 135/1. maddesinde değişiklik yapılmış-

tır.982 İşte kovuşturma aşamasında tedbire başvurulan hallerde bilgi verme yüküm-

lülüğünün C.Savcısına ait olduğunu ileri sürmenin haklı bir nedeni yoktur. Kovuş-

turma aşaması bakımından ilgililere tedbir hakkında bilgi verme yükümlülüğünün 

ilgili mahkemeye ait olduğu kabul edilmelidir.983 

Kanunumuza göre ilgilisine verilecek bilgi, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi 

ve sonucu hakkında olacaktır. (CMK’nın 137/4 md)984  

V. KAMUOYUNA BİLGİ VERİLMESİ 

Bazı ülkelerde, somut olayda tedbirin muhatabına bilgi verilmesi dışında, isim 

ve dava adı belirtilmeden belli bir dönem içinde- bu genellikle bir yıldır- uygula-

                                                                                                                                                                                                          
mokratik toplumda zorunlu” olan konularla sınırlanmasını mümkün kılan “etkin kontrolden” fay-
dalanamadığına hükmetmiştir. Lambert/Fransa. DUTERTRE, s.303. 

982 Esasında değişiklikten önce de, CMK’nın 135. maddesinin 1. fıkrasının birinci cümlesinde 
şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişiminin denetiminden söz edilmek-
teydi ve bu ifadeye dayalı olarak kovuşturma aşamasında bu tedbirin uygulanabileceği ileri sü-
rülebilirdi. Çünkü kanunumuza göre ancak hakkında kamu davası açılan kişiye sanık denebilir. 
(CMK 2/b md) Ancak, 5353 sayılı yasanın 17. maddesiyle kovuşturma aşamasında da tedbire 
başvurulabileceğine açıklık getirilmesi amacıyla 135/1. maddesinin 1. cümlesi değiştirilerek 
günümüzdeki halini almıştır.5353 sayılı yasanın gerekçesi için bkz. 
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22 /yil01/ss903m.htm (Erişim tarihi:18.3.2007). 

983 Kişilerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca hakkında tedbir uygulanıp uygulanma-
dığını sorma imkânı mevcut ise de; 4928 sayılı yasanın 20. maddesine göre, açıklanması veya 
zamanından önce açıklanması hâlinde; a) Suç işlenmesine yol açacak, b) Suçların önlenmesi ve 
soruşturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek, 
c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek, d) Hakkında dava açılmış bir 
kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek nitelikteki bilgi veya belgeler bu kanunun kapsamı dı-
şındadır. Dolayısıyla, maddede yazılı bu hallerde başvuru sahibine bilgi verilmesi sözkonusu 
olamaz. Ancak, soruşturma ve kovuşturmanın başarısının tehlikeye girmeyeceği bir aşamada 
4982 sayılı yasa uyarınca yapılan başvuru üzerine ilgilisine bilgi verilebilir.  

984 Almanya da, hakkında tedbir uygulanan kişilere tedbir kararının gönderilmesi ile yetinilmekte-
dir. (ERDEM/ÖZBEK, s.288, dipnot.169) Amerika’da, tedbirin muhataplarına, tedbir kararı için 
yapılan başvurunun kabul veya reddedildiği tarih, tedbir kararı verilmiş ise kararda yazılı süre 
içinde dinlenen veya kaydedilen iletişim olup olmadığının bildirilmesi lazımdır. Hâkim gerekli 
gördüğünde tedbirin muhatabına, denetlenen iletişime ilişkin kayıtlar ile tedbir kararı ve buna 
ilişkin başvuru belgesinin verilmesine izin verebilir. (18.U.S.C. § 2518.(8).(d)) 
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nan tedbir kararları ve sonuçlarıyla ilgili raporlar yayınlanmakta ve kamuoyu bil-

gilendirilmektedir.  

İngiltere’de, tedbir kararlarının yerine getirilmesinde tüm memurların mevzuata 

uygun hareket edip etmediklerini denetlemekle görevli İletişimin Denetlenmesi Müs-

teşarının (Interception of Communications Commissioner) görevlerinden biri de, her 

yılın sonunda yaptığı çalışmalara ilişkin Başbakan’a bir rapor sunmaktır. Başbakanın, 

milli güvenlik, ciddi suçların tespiti ve önlenmesi, ülkenin refahı ve müsteşarın denet-

lemekle yükümlü olduğu kurumların çalışmalarının zarar görmemesi bakımından 

gerekli gördüğü yerlerini çıkararak985 yayınladığı bu raporda, yıl içinde verilip uygu-

lanan tedbir kararları, uygulanan tedbirlerin başarı durumu, hukuka aykırı olarak veri-

len kararlar, tedbir kararlarına karşı yapılan şikayetler ve sonuçları gibi çok ayrıntılı 

bilgi ve değerlendirmelere yer verilmektedir.986 

Amerika’da, tedbir kararının; süre uzatılmışsa uzatma süresinin bitiminden, 

taleplerin reddi halinde bu tarihten itibaren otuz gün içinde tedbir kararını veren 

veya reddeden hâkimin bir rapor hazırlayarak, Türkçe’ye, “Amerikan Mahkeme-

leri İdari Ofisi” olarak çevrilebilecek olan “the Administrative Office of the United 

States Courts”a987  bildirmesi lazımdır. (18 U.S.C § 2519) 

Hâkimin göndereceği raporda, tedbir kararı ve süre uzatımı için yapılan baş-

vurular, başvuruyu yapan görevlilerin kimliği, verilen tedbir kararları ve süre uza-

tımına ilişkin kararlar, tedbirin süresi, tedbirin süresinin kaç kez uzatıldığı ve 

uzatma süreleri, tedbir kararının hangi suç için verildiği ve denetimin nerede ya-

pıldığına dair bilgilerin yer alması gereklidir.  

                                                                          
985 Başbakan tarafından yayınlanan raporda müsteşarın raporunun hangi parçalarının sansürlen-

miş olduğunun belirtilmesi lazımdır. (RIPA 58.(7) md) 
986 Bu raporlar için bkz. http://www.ipt-uk.com/default.asp?sectionID=16 (Erişim tarihi: 6.5.2008).  
987 1939 yılında kurulan ve Türkçe’ye “Amerikan Mahkemeleri İdari Ofisi” olarak çevrilebilecek 

olan the Administrative Office of the United States Courts (AO) un görevlerinden biri, mahke-
melerin vermiş oldukları tedbir kararlarına ilişkin en geç otuz gün içinde gönderecekleri ayrıntılı 
bilgiler ile savcılıkların her yılın Ocak ayında gönderecekleri tedbir kararları ve uygulanmasıyla 
ilgili bir önceki yıla ilişkin bilgileri özetleyip, analizini yaparak kongreye sunmak ve yayınlamak-
tır.  
Bu kurumun asıl görevi, federal yargı sisteminin korunması, hukuk önünde eşitliğin temini ve 
toplumun yargı sistemine güveninin sağlanmasıdır. Kurum, federal mahkemelere, idari, yasal, 
finansal, program, bilgi teknolojisi bakımından ve yönetimle ilgili kapsamlı yardım sağlar. Yargı 
ile kongre ve yürütme arasındaki koordinasyonun sağlanması ve ilişkilerin yürütülmesi de bu 
kurumun görevleri arasındadır. Kurumun başkanı Yüksek mahkeme başkanı tarafından atanır. 
(http://www.uscourts.gov/adminoff.html) (Erişim tarihi: 27.9.2007). 



 

 450

Ayrıca Attorney General988’in veya yardımcılarının her yılın ocak ayında 

Amerikan Mahkemeleri İdari Ofisine verecekleri raporda bir önceki yılda yapılan 

başvuru ve verilen kararlara ilişkin yukarıda yazılan bilgilerle beraber, suç delili 

elde edilen ve edilmeyen tedbir kararlarının sayısı ve maliyeti, elde edilen delille-

re göre hangi suçlardan dolayı kaç tutuklama kararı verildiği, denetim sonucu elde 

edilen delillere dayalı olarak sonuçlandırılan dava sayısı, tedbir kararlarına karşı 

yapılan itirazlar ve bunların kaçının kabul edildiği veya reddedildiği, elde edilen 

delillere dayalı mahkûmiyet sayısı ve mahkûm olunan suçlar ile genel olarak ted-

birin önemine ilişkin genel değerlendirmelerin yer alması gereklidir. Her yılın 

Nisan ayında Amerikan Mahkemeleri İdari Ofisinin başkanı, geçen yılda tedbir 

kararı verilmesi için yapılıp kabul edilen ve reddedilen başvurular, tedbir kararla-

rının ve uzatma sürelerine ilişkin kararların sayısına ilişkin raporu kongreye ilet-

mek zorundadır. Bu rapor, yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin bilgilerin özetini 

ve analizini de içermelidir.989  

2008 yılına kadar Almanya’da tedbir kararları ve bu kararların sonuçlarının 

kamuoyu ile paylaşılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktaydı. Ancak, 21 

Aralık 2007 tarihinde kabul edilip, 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren yeni Alman 

CMK’nın 100 b. maddesinin 6. fıkrasında, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıy-

la, yukarıda zikrettiğimiz Amerika ve İngiltere’de olduğu gibi tedbir kararlarına 

ve bu kararların sonuçlarına ilişkin raporların internette yayınlanması öngörül-

müştür.990  

                                                                          
988  Kelime anlamı başsavcı olan  “attorney general”, başkan tarafından atanan ve kabine üyesi 

olan Adalet Bakanıdır. (28.U.S.C.  § 503. http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode28 
/usc_sec_28_00000503----000-.html; (Erişim tarihi: 2.6.2008). “Attorney general” hakkında ge-
niş bilgi için bkz. YARDIMCI, s. 38, dipnot.178) 

989 1.1.2006-31.12.2006 tarihleri arasını kapsayan 2006 yılı raporuna (2006 Wiretap Report) 
göre, bu süre içinde 1839 adet denetim, 1228 adet uzatma kararı verildiği, reddedilen tedbir 
talebinin bulunmadığı, her bir denetim kararının ortalama denetim süresinin 29 gün olduğu; ay-
rıca, denetim suretiyle elde edilen delillere dayalı olarak 4376 kişinin tutuklandığı, 711 kişinin 
ise mahkûm olduğu anlaşılmaktadır. Raporda, her bir denetimin ortalama maliyetinin ise 52 
dolar olduğu belirtilmiştir. Yıllar itibariyle yayınlanan raporlar ve içerikleri için bkz. 
http://www.uscourts.gov/library/wiretap.html (Erişim tarihi: 27.9.2007). 

990 Alman CMK’nın 100b maddesinin 5.fıkrasında, “Eyaletler ve Federal Başsavcılık her takvim 
yılında, ve her seferinde rapor yılını takip eden 30 Hazıran tarihine kadar, Federal Adalet Ba-
kanlığına kendi yargı çevrelerinde 100a madde uyarınca karar verilen tadbirleri rapor ederler. 
Adalet Bakanlığı rapor yılında ülke çapında uygulanmış olan tedbirlerden oluşan bir özet 
(Übersicht) hazırlar ve bunu Internette yayınlar” denilmekte, aynı maddenin 6. fıkrasına göre, 
bu maddenin 5. fıkrasına göre düzenlenen raporlarda;  
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Başka ülkelerde de içeriği ve düzenleyen kurumlar farklılıklar taşımakla bir-

likte benzer raporlar yayınlanmaktadır.991 Tedbir kararlarının ve uygulama sonuç-

larının kamuoyunun bilgisine sunulması, tedbir kararı veren ve uygulayan ma-

kamları tedbir kararlarının verilmesinde ve uygulanmasında daha dikkatli olmaya 

sevk edeceğinden bu yöntemin yararlı olduğunu söylemek gerekir.  

VI. DENETİMİN DENETLENMESİ 

A. GENEL OLARAK 

Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ciddi bir şekilde sınırlayan telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirinin, gerek tedbire karar verme 

aşaması, gerek tedbirin uygulanması aşaması ve gerekse de tedbir kararının uygu-

lanmasından sonra yargısal bir denetime tabi olması büyük önem taşımaktadır. 

Aşağıda önce yargısal denetim konusu incelenecektir. Yargısal denetim konusunu 

da, tedbir kararının alınması ve uygulanması aşamasında ve tedbirin uygulanma-

sından sonra sözkonusu olan denetim şeklinde ikiye ayırarak incelemeye çalışaca-

ğız. Tedbir kararının alınması ve uygulanması aşamasında ancak itiraz yasa yolu-

na başvurulabilir 

Mevzuatımızda, yetersiz de olsa tedbir kararlarını yerine getiren kolluk birim-

lerinin idari yönden denetlenmesine ilişkin hükümler yer aldığından idari denetim 

konusuna da kısaca değinilecektir. 

B. YARGISAL DENETİM 

1.  Kararın Alınması ve Uygulanması Aşamasında İtiraz 

a. Genel Olarak 

Yukarıda, bireylerin Anayasada öngörülen hak arama özgürlüğünden (AY 36 

md) yararlanabilmeleri, hak ve hürriyetlerinin ihlaline karşı geciktirilmeden yetki-

                                                                                                                                                                                                          

Hakkında 100a/1 madde uyarınca tedbir kararları verilmiş olan muhakemelerin adedi, 
100a/1 madde uyarınca verilmiş olan denetleme kararlarının aşağıdaki ayrıntılara yer veren 
adedi: 
İlk defa verilen kararlar ve uzatma kararları ile, 
Hakkında denetleme kararı verilen sabit hatlı telefonlar, cep telefonları ve internet iletişimleri; 
100a/2 maddede yapılan tasnif göz önünde tutularak, her bir kararın verilmesine neden olan 
suç adının yazılması lazımdır. (1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren Alman CMK’nın 100b mad-
desi Feridun Yenisey tarafından çevrilmiş olup, yayınlanmamıştır.)  

991 WONG, s. 57-58. Ayrıca bkz ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 355-356.  
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li makamlara başvurma imkânının sağlanması (AY 40 md) bakımından ve ayrıca 

adil yargılanma ilkesinin gereği olarak (AİHS 6 md) tedbirin uygulanmasından 

sonra muhataplarına bilgi verilmesinin zorunlu olduğunu belirttik. Gerçekten, 

bilgi verme yükümlülüğü ile hukuksal denetim arasında sıkı bir ilişki vardır; çün-

kü haklarında tedbir uygulanan kişilerin hukuksal yollara başvurabilmeleri bundan 

haberdar olmaları ile mümkündür.  

CMK’da, ne tedbir kararlarının alınması ve uygulanması aşamasında, ne de 

tedbirin sona ermesinden sonra ilgililerin hukuka aykırı olduğunu düşündükleri 

tedbir kararları ve uygulanan tedbir kararının sonuçlarına karşı başvurabilecekleri 

özel bir yasa yolu düzenlenmiştir. Diğer koruma tedbirlerinin düzenlendiği mad-

delerde bu kararlara karşı itiraz yoluna başvurulabileceği belirtilmesine rağmen, 

telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetiminin düzenlendiği CMK’nın 

135. ve devamı maddelerinde bu yönde bir hükme yer verilmemiştir. Bununla 

birlikte, CMK’nın 267. maddesine göre hâkim kararlarına karşı itiraz mümkün 

olduğundan, soruşturma aşamasında hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına 

karşı itiraz edilebileceğinde kuşku yoktur. İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği-

nin 10. maddesinde de tedbir kararına karşı itiraz edilebileceği belirtilmektedir.  

Gizli olarak alınan ve uygulanan tedbir kararlarının alınması ve uygulanması 

aşamasında tedbirin muhataplarının tedbirden haberdar olmamaları nedeniyle ted-

bir kararının alınması ve uygulanması sürecinde itiraz etme imkânı fiilen mevcut 

değildir. Ancak, tedbirin muhatabının karardan haberdar olduğu tarihten itibaren 

yedi gün içinde kararın veya kararın uygulanması sonucu elde edilen delillerin 

hukuka aykırı olduğuna ilişkin etmesine bir engel yoktur.(CMK 268, 35 md) Bu 

şekilde bir itiraz üzerine, somut olayda tedbir kararı verilmesi için koşulların ger-

çekleşip gerçekleşmediği, kararın hukuka uygun olarak uygulanıp uygulanmadığı 

ve elde edilen delillerin hukuka aykırı olup olmadığı incelenmeli ve verilecek ka-

rarda buna ilişkin gerekçeler gösterilmelidir. 992 

Gizli olarak alındığından ve uygulandığından, tedbir kararının alınması ve 

uygulanması aşamasında, itiraz yetkisi, fiili olarak yalnızca C. Savcısı ve 

                                                                          
992  ŞEN, Telefon Dinleme, s. 82-83.  
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TİB993 tarafından kullanılabilir. Ancak, geçmiş kayıtların istenmesinin sözkonusu 

olduğu hallerde iletişimin tespiti ile sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi bakımından 

soruşturmanın gerektirdiği gizlilikten başka bir gizliliğin sözkonusu olmadığını, o 

nedenle, bu tedbirlerin uygulandığı hususunda bilgi sahibi olan ilgililerin bu tedbir-

lere karşı yasa yoluna başvurulabileceğini düşünmekteyiz. Gerçekten, bu tedbirler 

bakımından şüpheli veya sanığın yapmaktan kaçınacağı veya değiştirip düzelteceği 

bir husus sözkonusu değildir. Diğer bir ifadeyle, şüpheli veya sanık bu iletişimi 

yapılmamış sayma imkân ve iktidarından yoksundur. O nedenle de bu tedbirler ba-

kımından gizliliğin kabul edilmesinin bir mantığı da yoktur. Bu gibi tedbirler bakı-

mından ancak soruşturma aşamasının gerektirdiği gizlilik sözkonusu olabilir.  

CMK’nın 157. maddesinde kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kal-

mak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul 

işlemlerinin gizli olduğu belirtilmektedir. Maddede belirtildiği üzere gizlilik sa-

vunma hakkına zarar vermeyecektir; o nedenle soruşturmaya katılma yetkisi olan-

lara karşı gizlilik sözkonusu olmayacaktır. CMK’nın 153/1. maddesine göre de, 

müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin 

bir örneğini harçsız olarak alabilir. Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya bel-

gelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cum-

huriyet savcısının istemi üzerine, sulh ceza hâkiminin kararıyla bu yetkisi kısıtla-

nabilir. (CMK 153/2 md) Özetle, CMK’nın 153/2. maddesine göre, gizlilik kararı 

alınmadığı müddetçe şüphelinin müdafiine karşı bir gizlilik sözkonusu olmadığın-

dan geçmişe yönelik iletişimin tespitine ilişkin kayıtların istenmesi ve sinyal bilgi-

lerinin değerlendirilmesi bakımından bir gizliliğin sözkonusu olmaması gerektiği-

ni ve dolayısıyla tedbirlerden bilgi sahibi olan ilgililerin bu gibi kararlara karşı 

itiraz etme imkânının bulunduğunu düşünmekteyiz.  

b. İtiraz Etme Yetkisi ve İtirazın Kapsamı  

aa. İtiraz Etme Yetkisi 

Hâkim kararları ile kanunda gösterilen hallerde mahkeme kararlarına karşı iti-

raz yoluna gidilebilir. (CMK 267 md) Yukarıda da belirtildiği üzere soruşturma 

                                                                          
993 CMK’da bu yönde bir hüküm yer almamasına rağmen, İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde 

TİB’e de tedbir kararlarına karşı itiraz etme yetkisi ve görevi verilmiştir. (İletişimin Denetlenme-
si Yönetmeliği 10 md) tedbir kararlarına karşı itiraz etme yetkisi verilmesinin doğru olup olma-
dığı ayrı bir tartışma konusu olup aşağıda bu konuya da kısaca değinilecektir.  
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aşamasında hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına karşı da itiraz yoluna baş-

vurulması mümkündür. İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 10/1. maddesinde 

de tedbir kararlarına itiraz edilebileceği belirtilmektedir.994  

CMK’da kimlerin itiraz yoluna başvurabileceğine dair bir hüküm mevcut de-

ğilse de, denetim muhakemesine başvurabilenlerin itiraz yoluna da başvurabilece-

ğinde kuşku yoktur. Buna göre, Cumhuriyet savcısı, şüpheli veya sanık, şüpheli 

veya sanığın müdafii, yasal temsilcisi ve eşinin tedbir kararlarına karşı itiraz yolu-

na başvurabilmesi mümkündür. (CMK 260, 261, 262 md) İletişimin Denetlenmesi 

Yönetmeliği bunlara bir yenisini daha eklemiştir. Yönetmeliğin 10/1. maddesinde; 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının CMK’nın 135. maddesindeki hükümle-

re aykırı olarak verilen kararlar ile bu yönetmelikte sayılan ve tanımlanan iletişi-

min tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 

işlemleri dışındaki talepleri içerdiği açıkça anlaşılan kararlara itiraz edebileceği 

belirtilmektedir.   

Gizli olarak alınan ve uygulanan tedbir kararının alınması ve uygulanması sü-

recinde tedbirine muhatabına bu hususta bilgi verilmesi sözkonusu değilse de, güç 

olmakla birlikte tedbirin muhatabının şu veya bu şekilde tedbirden haberdar olma-

sı halinde, tedbir kararına itiraz edilebileceğini kabul etmek gerekir. Zira, kanu-

numuzda tedbirin muhatabına, hakkında tedbir kararı verildiğine ve uygulandığına 

ilişkin bilgi verilmesi öngörülmemiş ise de, haberdar olduğu tedbir kararına itiraz 

etmesini engelleyen bir hüküm mevcut değildir. 995 

Olağan yasa yollarına ve bu arada itiraz yasa yoluna başvurma hakkı, kural 

olarak iddia ve savunma makamlarını işgal ederek hükmün kolektif bir şekilde 

verilmesine mütalaalarıyla katkıda bulunanlara aittir.996 Mahkeme veya hâkimlik 

kararlarına karşı kimlerin yasa yollarına başvurabileceği CMK’da belirtilmiş olup 
                                                                          
994 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 10/1 maddesine göre,  CMK’nın 135. maddesindeki 

hükümlere aykırı olarak verilen kararlar ile bu Yönetmelikte sayılan ve tanımlanan iletişimin 
tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi işlemleri dışındaki ta-
lepleri içerdiği açıkça anlaşılan kararlara karşı Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık, katılan, suç-
tan zarar gören, müdafi, vekil, şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve eşi ile Başkanlık tara-
fından itiraz edilebilir. 

995     ŞAHBAZ, İletişimin Denetlenmesi, s.109 
996 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s.319; KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 1259 vd; ÇINAR, Ali Rıza, 

Ceza Yargılamasında Temyiz Yolu, Ankara 2006, s. 24.  
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(CMK 260, 261, 262 md) bunlar arasında TİB sayılmamıştır. O nedenle, Ceza 

muhakemesinin tarafı olmayan ve tedbir kararlarını yerine getirmekle yükümlü 

idari bir kurum olan TİB’e mahkeme kararlarına itiraz etme yetkisi verilmesinin 

hukuka uygun olmadığını düşünmekteyiz.997 Yasa ile verilmeyen bir yetkinin yö-

netmelik hükümleri verilmesi ayrı bir isabetsizliktir. Belirtelim ki İletişimin De-

netlenmesi Yönetmeliğinin bazı maddelerinin ve bu arada 10. maddesinin 4. fıkra-

sındaki düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay’a dava açıldığı halde TİB’e itiraz 

yetkisinin verildiği, 10. maddenin 1. fıkrası hükümlerinin iptali istenmemiştir. 

TİB’e tedbir kararlarına itiraz etme yetkisi veren bu düzenlemeyi isabetli ve hu-

kuka uygun görmemekle birlikte, halen yürürlükte olan bir hüküm olması nede-

niyle, itiraz konusu incelenirken bu yönetmelik hükümleri de göz önünde bulun-

durulacaktır.  

TİB’in itiraz yetkisinin bulunup bulunmadığına ilişkin olarak Yüksek Mah-

kememizin verilmiş bir kararına rastlayamadık. Uygulamada TİB tarafından yapı-

lan itirazlar genellikle mahkemelerce incelenmekte ve böylece TİB’in itiraz yetki-

sinin mevcut olduğu kabul edilmektedir.998 Ancak bazı mahkemeler TİB’in itiraz 

                                                                          
997 Aksi fikir için bkz. TAŞKIN, s. 119-120. CMK’nın 333. maddesinde, “bu kanunda öngörülen 

yönetmelikler, aksine hüküm bulunmadıkça ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Adalet Bakanlığı 
tarafından çıkarılır” denilmektedir. İşin ilginç yanı, CMK’nın 135 ila 138. maddelerinde, bu ka-
nun hükümlerinin uygulanmasını göstermek amacıyla yönetmelik çıkarılacağı da belirtilmemiş-
tir. Kanun hükümlerinin incelenmesinden bu şekilde bir yönetmelik çıkarılmasının düşünülme-
diği anlaşılmaktadır. Gerçekten, CMK’nın 137/1. maddesinde tedbir kararı gereğince C.Savcısı 
veya görevlendireceği adli kolluk görevlisinin telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuru-
luşların yetkililerinden tedbirin yerine getirilmesini isteyeceği, isteğin yerine getirilmemesi ha-
linde zor kullanılacağı belirtilmekte ise de, TİB’in kurulması ve bu kuruma verilen yetkiler karşı-
sında bu hükmün uygulanma kabiliyeti kalmamıştır.  

 Hafızoğulları ise, Bakanlıkların ancak kendi görev alanlarını ilgilendiren konularda yönetmelik 
çıkarabileceğini, CMK’nın Adalet Bakanlığının veya başka bir bakanlığın görev alanını ilgilendi-
ren bir kanun olmadığını, o nedenle bakanlıkların CMK’nın uygulanmasını göstermek üzere 
yönetmelik çıkaramayacağını, çıkarılan yönetmeliklerin de yok hükmünde olduğunu savun-
maktadır. (HAFIZOĞULLARI, Zeki, “24 Mayıs 2003 Tarih ve 25117 Sayılı Resmi Gazetede 
Yayınlanarak Yürürlüğe Konan “Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği” Adli Zabıt ve Aramalar 
Yönünden Yok Hükmündedir”, Ankara Barosu Dergisi, S.3, 2004, s. 14 vd) Bu görüşe göre, 
CMK’da öngörülen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturma-
cı ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine ilişkin talepte bulunulması, kararların alınması ve uy-
gulanmasında uyulacak usul ve esasları belirlemek amacıyla Adalet Bakanlığınca çıkarılan İle-
tişimin Denetlenmesi Yönetmeliği yok hükmünde olduğundan, bu yönetmelik hükümlerinin hu-
kuksal bir değeri mevcut değildir. Adalet Bakanlığının bu konuda yönetmelik çıkaramayacağı-
na dair ayrıca bkz. ŞAHBAZ, İletişimin Denetlenmesi, s.75 vd. 

998 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 10/1 maddesindeki düzenleme çeşitli sorunlara yol 
açacaktır. Örneğin, TİB’in yasa hükümlerine aykırı olduğu iddiasıyla yaptığı itiraz üzerine mah-
kemece TİB’in verilen karara itiraz etme yetkisinin bulunmadığı ve verilen kararı yerine getir-
mek zorunda olduğu gerekçesiyle ret edildiğinde ne yapılacağı, TİB’in yetkili mahkemelerce 
verilen tedbir kararlarını yerine getirmemesi durumunda kurum yetkililerinin mahkeme kararını 
yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulup tutulamayacakları hususu tartışmaya açıktır.  
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etme yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle yapılan itirazları reddetmiştir. Yaptığı-

mız araştırmalarda, günümüze kadar, TİB’in bu tür kararlara karşı kanun yararına 

bozma (CMK’nın 309 md) yoluna başvurulması yönünde bir talepte bulunduğuna 

dair bir bilgiye ulaşamadık.999 1000 

                                                                          
999 İzinsiz cep telefonu kullanmak suretiyle “emre itaatsizlikte ısrar” suçundan Erzincan 3. Ordu 

Askeri Mahkemesi Savcılığınca yapılan bir soruşturma kapsamında, üzerine kayıtlı cep telefo-
nu bulunmadığı anlaşılan şüphelinin anne ve babası ile kardeşleri adına kayıtlı cep telefonları-
na ilişkin tespit kayıtları ile sinyal bilgilerinin elde edilmesine karar verilmesi için Erzincan 3. 
Ordu Askeri Mahkemesinden talepte bulunulmuş, mahkemece de bu talep yerinde görülerek 
şüphelinin anne ve babası ile kardeşleri adına kayıtlı cep telefonlarıyla yapılan iletişimin tespi-
tine karar verilmiş ve karar yerine getirilmek üzere TİB’e gönderilmiştir. TİB, istenilen bilgilerin 
şüpheli ve sanığa ait olmadığından kararın düzeltilmesi, aksi takdirde itiraz mercine gönderil-
mesi talebiyle karara itiraz etmiştir. Ancak mahkeme, TİB’in itiraz yetkisi olmadığına hükmet-
miş ve TİB’in dilekçesini başvuru olarak değerlendirmiş, neticede daha önceden vermiş olduğu 
kararın aynısını vermiş ve sözkonusu karar TİB tarafından yerine getirilmiştir. Bu karar aleyhi-
ne kanun yararına bozma yoluna da gidilmemiştir.  
TİB’in itiraz yetkisinin değerlendirildiği kararın ilgili bölümleri şu şekildedir:  
“Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın 13.04.2007 gün ve 
75471 sayılı itiraza havi dilekçesi hakkında karar verilmek üzere toplanıldı. 
Dilekçe incelendi: (…) 
İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması yönünde 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kurulu-
şu ve Yargılama Usulü Kanunu’nda bir hüküm bulunmayıp Ek 1. madde hükmü uyarınca CMK 
135. maddesindeki hükümler uygulanmaktadır. CMK 135. maddesi ve devamı maddelerinde 
İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması hususunda verilecek hâkim kararlarına karşı iti-
raz mercii düzenlenmemiştir. Gerek 353 sayılı Yasanın 196 maddesi ve gerekse de CMK 260 . 
maddesinde hâkim ve mahkeme kararlarına karşı, Cumhuriyet Savcısı, şüpheli, sanık ve bu 
kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş 
veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanların kanun yollarına baş-
vuru hakkının olduğu düzenlenmiştir. 23.07.2005 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5397 
sayılı kanunla 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunun Ek 7. maddesine fıkralar eklene-
rek Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kurulmuş anılan kanun maddeleri incelendiğinde, 
kanun maddesinin uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin Başbakanlık tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Bu kanun maddesi hükmüne dayanılarak Başbakan-
lık tarafından 10.11.2005 gün ve 25989 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlen-
dirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı-
nın Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğinde itiraz yapılabileceğine ilişkin bir 
madde bulunmamakta olup, Başkanlığın Görevleri başlıklı 17. maddesinin c fıkrasında 5271 
sayılı Kanunun 135. maddesi kapsamında yapılacak iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alın-
ması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik taleplerin mevzuata uygun olup olmadı-
ğını incelemek ve gerektiğinde yetkili mercilere başvuruda bulunmak şeklinde düzenlenmiştir. 
Her ne kadar Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığınca Adalet Bakanlığınca çıkartılıp 
14.02.2007 gün ve 26434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muha-
kemesi Kanununda öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, 
Gizli Soruşturması ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 
10. maddesinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının mahkeme kararlarına itiraz edebileceği 
belirtilmiş ise de; anılan yönetmeliğin dayanağı CMK135 ve devamı maddeler olup CMK 135 ve 
devamı maddelerinde kanun maddelerinin uygulanmasına ilişkin bir yönetmelik düzenleme yetki-
sinin Adalet Bakanlığına verilmesine ilişkin bir hüküm olmayıp, CMK 333. maddesinde bu kanun-
da öngörülen yönetmeliklerin aksine hüküm bulunmadıkça Adalet Bakanlığınca düzenleneceği 
belirtilmiş olup, kanunda öngörülmeyen bir hükmün yönetmelikle tanınması mümkün olmadığın-
dan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının dilekçesi bir itiraz dilekçesi olarak değil ancak yu-
karıda belirtildiği üzere bir başvuru dilekçesi olarak değerlendirilmiştir.  
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının dilekçesinin başvuru olarak değerlendirilmiş olması 
ve CMK 268. madde ve devamı maddelerde de mahkeme kararlarının itiraz edilmemekle ke-
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Doğası gereği gizli olarak alınan ve uygulanan tedbir kararlarına ve tedbirin 

uygulanması aşamasında sözkonusu olabilecek hukuksal aykırılıklara karşı uyuş-

mazlığın taraflarının bilgi sahibi olmaları mümkün olmadığından, uyuşmazlığın 

tarafı olmayan bir makama da itiraz yetkisinin tanınması gereklidir. Ancak, bu, 

tedbir kararlarını yerine getirme durumunda olan ve bağımsızlığı bulunmayan 

idari bir kurum olmamalıdır. Etkili bir denetim yapılabilmesi için, gerek tedbir 

kararının alınması, gerekse de uygulanması aşamasında denetim yapmak üzere, 

bağımsız bir hâkimlik kurumunun oluşturulması yararlı olacaktır.1001  İdari bir ku-

rum olan ve soruşturma dosyasını inceleme yetkisi bulunmayan TİB’in bu görevi 

yerine getirmesi mümkün olmadığı gibi isabetli de değildir. 

bb. İtirazın konusu 

İtirazın konusunu hâkim kararları oluşturur. Kanunda gösterilen haller dışında 

mahkeme kararlarına karşı itiraz edilmesi mümkün değildir. (CMK 267 md) 

Mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilmesi için bu hususta kanunda 

açık bir hüküm olması gerektiğinden; kanunumuzda ise tedbir kararlarına karşı 

itiraz yoluna gidilebileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığından, mahkemece 

verilen tedbir kararlarına karşı itiraz yoluna gidilemeyecektir. İletişimin Denet-

                                                                                                                                                                                                          
sinleşeceği belirtilmekle beraber yapılan başvurudaki tereddütleri gidermek açısından hüküm 
kısmına dokunulmadan gerekçesinden açıklama cihetine gidilmiştir.” (Erzincan 3. Ordu Askeri 
Mahkemesi, 18.4.2007, Evrak No:2007/312, Karar No: 2007153) TİB’in tedbir kararlarına itiraz 
yetkisinin bulunmadığı hususundaki görüşü paylaşıyoruz. Ancak, suç şüphesi altında bulun-
mayan kişilerin iletişimin tespitine karar verilmesi isabetli değildir. TİB, isabetli olmayan bu ka-
rarı yerine getirmek durumunda kalmıştır. TİB’in neden kanun yararına bozma yolunu tahrik 
etmediğini bilme imkânına sahip değiliz; ancak TİB’in de itiraz yetkisinin olup olmadığı husu-
sunda tereddüt duyması muhtemeldir. Esasen, TİB, tedbir kararlarının yerine getirilmesine 
aracılık eden idari kurumdur. Kararların denetlenmesi bakımından bağımsız bir yargısal kuru-
mun oluşturulması, TİB’e de, hukuka aykırı kararları bu kuruma ihbar görevi verilmesi yararlı 
olacaktır. Görüldüğü üzere, mevcut yapı içinde hukuka aykırı kararlar da yerine getirilebilmek-
tedir. 

1000  Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kararına konu olan bir olayda, Jandarma Genel Komutanlığı ön-
leme amaçlı olarak tüm ülkede yapılan iletişime ilişkin dış bağlantı verileri de denilen tespit ka-
yıtlarının ileriye yönelik olarak üç ay süreyle Jandarma Genel Komutanlığına verilmesi talebin-
de bulunmuş, bu talep Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/11/2007 tarihli ve 2007/6147 
sayılı kararı ile yerinde görülerek, talep doğrultusunda karar verilmiştir. TİB tarafından bu kara-
ra yapılan itiraz Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/12/2007 tarihli ve 2007/6522 Tek.Tak. 
sayılı kararı ile reddedilmiştir. Bu karara karşı Adalet Bakanlığınca kanun yararına bozma yo-
luna başvurulmuş, Yargıtay 9. Ceza Dairesi 4.6.2008 tarih, 2008/874 E, 2008/7160 K sayılı ka-
rar ile Jandarma Genel Komutanlığına ülkedeki tüm iletişime ilişkin tespit kayıtlarının verilme-
sini yasaya aykırı bularak sözkonusu kararı bozmuştur.  Ancak, Ankara 11. Ağır Ceza Mah-
kemesinin 19/12/2007 tarihli ve 2007/6522 Tek.Tak. sayılı red kararı TİB’in mahkeme kararla-
rına karşı itiraz yetkisinin bulunmaması gerekçesine dayanmamaktadır. Yüksek Mahkeme  de 
bu kararda, TİB’in mahkeme kararlarına karşı itiraz yetkisinin bulunup bulunmadığı hususunda 
bir değerlendirmede bulunmamıştır.  

1001 ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s.343-355. 
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lenmesi Yönetmeliğinin 10/1 maddesi ile hâkim veya mahkeme kararları arasında 

bir ayırım yapılmadan kanuna aykırı kararlara karşı  TİB’e verilen itiraz yetkisinin 

bu çerçevede değerlendirilmesi, yani TİB’in yalnızca hâkim kararlarına karşı iti-

raz edebileceğinin kabul edilmesi gerekir. Ancak, TİB’in kararlardaki mevzuata 

aykırılıklara, eksik ve yanlışlara işaret ederek mahkemeden durumun düzeltilmesi 

yönünde bir talepte bulunması elbette mümkündür.  

Mevzuatımızda itiraz; hâkim kararları ile kanunda yazılı hallerde mahkeme 

kararlarına karşı başvurulabilen bir yasa yolu olarak düzenlenmiş; C.Savcısının 

vermiş olduğu kararlara karşı başvurulabilecek bir yasa yolu öngörülmemiştir. O 

nedenle, C.Savcısının vermiş olduğu kararlara karşı itiraz yoluna gidilmesi müm-

kün değildir. Bununla birlikte TİB, tedbir kararlarındaki şekli eksiklik veya yan-

lışlıkların düzeltilmesini ilgili C.Başsavcılığından isteyebileceği gibi mevzuata 

uygun olmayan kararların varlığı halinde buna işaret ederek yeniden bir değerlen-

dirme yapılmasını talep edebilir. Tedbirin muhataplarının da tedbirin hukuka aykı-

rı olduğu ve kaldırılması gerektiği şeklinde ilgili C.Savcısına bir talepte bulun-

maktan başka yapabilecekleri bir şey yoktur. Bilindiği üzere C.Savcısının gecik-

mesinde sakınca olan hallerde vermiş olduğu kararların hâkim onayına sunulması 

ve hâkimin de en geç yirmidört saat içinde bir karar vermesi lazımdır. (AY 22; 

CMK 135/1 md)  C.Savcısı vermiş olduğu kararın hâkim tarafından onaylanması 

halinde artık ortada bir hâkim kararı bulunduğu için bu karara karşı itiraz yoluna 

başvurulabilmesi mümkündür.  

C.Savcısının gecikmesinde sakınca bulunan hallerde vermiş olduğu tedbir ka-

rarının onay için sunulduğu hâkimin bu kararı onaylamaması halinde bu karara 

karşı C.Savcısının itiraz etme yetkisinin bulunup bulunmadığı hususunda tered-

dütler bulunmaktadır. Bir görüşe göre, bu gibi hallerde C.Savcısı itiraz yoluna 

başvuramaz.1002 Ancak, C.Savcısının vermiş olduğu kararın onaylanmamasına iliş-

kin karar da esas itibariyle bir hâkim kararıdır. Kural olarak hâkim kararlarına 

karşı itiraz yoluna başvurulması mümkün olduğundan ve kanunda da bu hususta 

                                                                          
1002 ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 112; TAŞKIN, s. 119; DOĞAN, Yusuf Hakkı, “Ceza Muhake-

mesi Tedbirleri” (Gizli Koruma Tedbirleri) http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale2.htm (Eri-
şim tarihi:4.3.2008).  
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bir istisna da öngörülmediğinden, C.Savcısının bu tür kararlara karşı itiraz yoluna 

başvurulabileceğini kabul etmek gerekir. Bununla birlikte, C.Savcısının vermiş 

olduğu kararın onaylanmasına ilişkin talep reddedildiğinde tedbirin uygulanması-

na derhal son verilmelidir. (CMK 135/1 md) 

C.Savcısının, tedbir kararı verilmesi talebinin reddine ilişkin hâkim kararları-

na karşı da itiraz yoluna başvurulması mümkündür. İtiraz merciince itirazın red-

dedilmesi halinde bu karara karşı kanun yararına bozma yoluna başvurulabilir.1003 

cc. İtirazın Kapsamı  

aaa. C.Savcısı ve Tarafların İtirazının Kapsamı 

CMK’nın 135. maddesinde telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin de-

netimine ilişkin kararlara karşı kimlerin itiraz yoluna başvurabileceğine dair bir 

hüküm sevk edilmediğinden, tedbir kararlarına karşı yapılacak itirazların hangi 

konulara ilişkin olabileceğine dair bir düzenleme yapılması gereği de duyulma-

mıştır. İtiraz konusunun düzenlendiği CMK’nın 267. maddesinde, hâkim kararları 

ile kanunun gösterdiği hallerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebi-

leceği belirtilmesine rağmen, itirazın kapsamının ne olması gerektiğine dair bir 

düzenleme yapılmamış ise de, karardaki her aykırılığın önemli olduğu sonucuna 

varmak gerekir. Buna göre, karardaki hem maddi, hem de hukuksal hatalar ve 

yanlışlıklar itiraza konu teşkil edecektir.1004  

CMK’nın aksine, İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde, telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine ilişkin kararlara itiraz yetkisi olanlar ile 

hangi hallerde itiraz yoluna başvurulabileceği düzenlenmiştir. İletişimin Denetlenme-

si Yönetmeliğin 10/1. maddesine göre, CMK’nın 135. maddesindeki hükümlere aykı-

rı olarak verilen kararlar ile bu yönetmelikte sayılan ve tanımlanan iletişimin tespiti, 

dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi işlemleri dışındaki 
                                                                          
1003 Yargıtay 8. Ceza Dairesinin kararına konu olan bir olayda, suç örgütü kurmak suçundan yapı-

lan bir soruşturma kapsamında, C.Savcılığınca bazı şüphelilerin kullandıkları telefonlara ilişkin 
detay bilgilerinin elde edilmesi için sulh ceza mahkemesine talepte bulunulmuş, sulh ceza 
mahkemesince bu talep kabul edilmemiş, C.Savcılığının itirazı da Bodrum Asliye Ceza Mah-
kemesince reddedilmiştir. Bunun üzerine, sözkonusu red kararının hukuka aykırı olduğu dü-
şüncesiyle kanun yararına bozma yoluna gidilmiş, dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 
C.Savcısının talebinin reddi halinde itiraz yoluna gidilemeyeceği şeklinde bir değerlendirmede 
bulunmamış, kanun yararına bozma talebi üzerine itirazı esastan incelemiştir. (Yargıtay 8. CD. 
23.11.2007, 2007/8616 E, 2007/8160 K. Benzer Karar için bkz. Yargıtay 4.CD. 6.11.2007, 
2007/8700 E, 2007/8903 K) 

1004 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 327; KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 1273.  
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talepleri içerdiği açıkça anlaşılan kararlara karşı itiraz edilmesi mümkündür. Görül-

düğü üzere, yönetmelikte tedbirin konusunu teşkil etmeyen talepleri içeren kararlar ile 

CMK’nın 135. maddesine aykırı olarak verilen kararlara karşı itiraz yoluna gidileceği 

belirtilerek, itirazın kapsamı oldukça geniş tutulmuştur.  

Buna göre, yasa yollarına başvurma hakkı bulunan C.Savcısı ile taraflar için 

itiraz nedenleri bakımından bir sınırlama sözkonusu değildir. Dolayısıyla, şüpheli 

veya sanık ile şüpheli veya sanığın müdafii, yasal temsilcileri ve C.Savcısı tedbir 

kararlarına şekil açısından itiraz edebilecekleri gibi, tedbire başvurmanın koşulla-

rının bulunmadığı gerekçesiyle de itiraz yoluna başvurabileceklerdir. Gerçekten, 

hâkim kararlarına karşı, hem hukuki, hem de maddi nedenlere dayalı olarak itiraz 

edilmesi mümkün olup1005  CMK’da bulunmayan bir sınırlamanın yönetmelik hü-

kümleri ile kabul edilmesi mümkün değildir. İtirazı inceleyecek merci de, itiraz 

üzerine hem maddi, hem de hukuksal yönden inceleme yapacaktır.1006 

bbb. TİB’in İtirazının Kapsamı 

İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğin 10/1. maddesinde C.Savcısı ve taraflar-

la birlikte TİB’in de tedbir kararlarına karşı itiraz etme yetkisinin olduğu belirtil-

miş ve itirazın kapsamı bakımından C.Savcısı ve taraflar ile TİB’in itirazı bakı-

mından  farklı bir düzenleme yapılmamıştır.  

Yönetmeliğin 10/1. maddesinde yer alan TİB’in “Ceza Muhakemesi Kanununun 

135 inci maddesindeki hükümlere aykırı olarak verilen kararlar”a karşı itiraz edebile-

ceği şeklindeki hüküm, TİB’in, tedbir kararı verilmesi için gerekli koşulların mevcut 

olmadığı şeklindeki bir gerekçe ile itiraz yoluna gidebileceği şeklinde yorumlanmaya 

elverişlidir. TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinde 

de, TİB’e CMK’nın 135. maddesine göre verilen kararların mevzuata ve bu yönetme-

lik hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek ve gerektiğinde yetkili mercilere 

başvuruda bulunmak görevi verilmiştir. Ancak, uyuşmazlığın tarafı bulunmayan, ceza 

muhakemesinin bir süjesi olmayan idari bir kurum niteliğindeki TİB’in C.Savcısı, 

hâkim veya mahkeme kararının yerindeliğini, tedbirin koşullarının gerçekleşip ger-

                                                                          
1005 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 838; KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 1273. 
1006 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 327; ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 707. 
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çekleşmediğini inceleme, denetleme ve denetim için yargısal yollara başvurma görev 

ve yetkisinin olmadığını kabul etmek gerekir. Kaldı ki TİB, soruşturma ve dava dos-

yasının inceleme imkânına sahip bulunmadığından somut olayda tedbirin koşullarının 

mevcut olup olmadığını bilme imkânına da sahip değildir.  

Yukarıda da belirtildiği üzere kişisel kanaatimiz, kaynağını kanundan almadı-

ğından TİB’in itiraz etme yetkisinin bulunmadığı yönündedir.  Kaldı ki kanunda 

bu yönde bir düzenlemeye yer verilmesi, yasa yollarına başvurma yetkisini muha-

kemenin sujelerine tanıyan CMK sistemine aykırı olur. TİB’in itiraz yetkisinin 

bulunduğu kabul edilse dahi bu yetkinin kapsamının, itiraz hakkına sahip diğer 

kişilerden farklı olduğunu kabul etmek gerekir.  

CMK’nın 135. maddesinde yazılı tedbirlerin konusunu teşkil etmeyen talepler 

ile şekil bakımından mevzuata uygun olmayan tedbir kararlarına karşı TİB’in iti-

raz etme yetkisinin var olduğu kabul edilebilir.1007  

Bazen talep edilen husus CMK’nın 135. maddesinde yazılı başka bir tedbirin 

konusunu teşkil edebilir. Örneğin, telefonların dinlenmesi veya kayda alınması 

için dinleme veya kayda almaya ilişkin bir kararın alınması lazımdır; iletişimin 

tespitine ilişkin verilen bir karar ile telefonla yapılan iletişimin dinlenmesi ve/veya 

kayıt edilmesi istenemez. TİB’e itiraz yetkisi tanıyan yukarıda sözü edilen yönet-

melik hükümlerinden; tedbir kararı ile yerine getirilmesi mümkün olmayan bir 

talebin sözkonusu olduğu bu ve benzeri haller anlaşılmalıdır. Yönetmeliğinin 17/c 

maddesi ile TİB’e iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgile-

rinin değerlendirilmesine yönelik taleplerin mevzuata uygun olup olmadığını ince-

lemek ve gerektiğinde yetkili mercilere başvuruda bulunma yetki ve görevini ve-

ren hükmün de aynı şekilde yorumlanması lazımdır.1008  

                                                                          
1007 Örneğin, abone bilgileri, telefon numarası, elektronik cihaz bilgileri veya iletişim bağlantısının 

tespitine imkân veren kodu gibi iletişimin tespiti kapsamı dışındaki bilgiler CMK’nın 135. mad-
desinde yazılı tedbirlerin konusunu teşkil etmez. TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yö-
netmelik 17/c; İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 10/1 md.  

1008 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 10/1. maddesinde, “Ceza Muhakemesi Kanununun 135 
inci maddesindeki hükümlere aykırı olarak verilen kararlar ile bu Yönetmelikte sayılan ve ta-
nımlanan iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi iş-
lemleri dışındaki talepleri içerdiği açıkça anlaşılan kararlara karşı Cumhuriyet savcısı, şüpheli, 
sanık, katılan, suçtan zarar gören, müdafi, vekil, şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve eşi ile 
Başkanlık tarafından itiraz edilebilir” denildiği halde, TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hak-
kında Yönetmeliğin 17/c maddesinde, TİB’e bu maddenin “(a) ve (b) bentleri (5271 sayılı Ka-
nunun 135 inci maddesi kapsamında yapılacak iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve 
sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi) kapsamındaki taleplerin bu Yönetmeliğe ve diğer ilgili 
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Yine, tedbir kararı verenin buna yetkisinin bulunmadığının açıkça anlaşıldığı, 

yasada öngörülenin dışında bir denetim süresinin öngörüldüğü veya tedbir kararı-

nın şekil itibariyle mevzuata uygun olmadığı durumlarda, örneğin, C.Savcısının 

üç aya kadar dinleme kararı vermesi, kararın imzasız olması, kararda tedbirin mu-

hatabının isminin yazılmaması vb. hallerde TİB’in itiraz yetki ve görevinin bu-

lunduğu kabul edilebilir.  

TİB’e itiraz etme yetkisi yerine, tedbirin konusunu teşkil etmeyen talepler veya 

şekil noksanlığı bulunan ve böylece mevzuata aykırılığı açıkça anlaşılan tedbir ka-

rarlarını yerine getirmeyip, sözkonusu yanlışlıklara dikkat çekerek bu hataların dü-

zeltilmesi için kararı veren hâkim veya mahkemeye iade etme; kararı veren maka-

mın düzeltme talebini uygun görmemesi halinde ise, tedbirin uygulanmasına baş-

lanmakla beraber durumun itiraz etme yetkisi bulunan C.Başsavcılığına bildirilmesi 

görevi verilmesi bizce daha isabetli olurdu. Esasında en isabetli çözüm, gerek tedbir 

kararlarındaki, gerekse de tedbirin uygulanması sırasındaki hukuka aykırılıkları 

denetlemekle görevli, bağımsız bir hâkimlik kurumunun oluşturulmasıdır.  

Mevzuatımızda TİB’e koruma tedbiri niteliğindeki telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin denetlenmesi kararlarını iade etme yetkisi veren açık bir hüküm 

mevcut değildir. Gerçekten, TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetme-

liğin 5/2, 6/2 ve 7/2. maddesinde önleme ve istihbarat amaçlı telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetimine ilişkin taleplerin yönetmeliğe aykırı olması 

halinde, noksanlıkların giderilmesi için sözkonusu kararların ilgili kuruma iade 

edileceği belirtilmekle birlikte, benzer bir hükme koruma tedbiri amacıyla başvu-

rulan telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi ile ilgili sözkonusu 

yönetmeliğin üçüncü bölümde yer verilmemektedir. Yönetmeliğin bu hükümle-

rinden koruma tedbiri niteliğindeki tedbir kararlarında eksiklik bulunsa bile, 

TİB’in bu kararları iade edemeyeceği iddia olunabilir. Ancak, kanunda ilgili yö-
                                                                                                                                                                                                          

mevzuata uygun olup olmadığını incelemek ve gerektiğinde yetkili mercilere başvuruda bu-
lunmak” görevi verilmiştir. “Yetkili mercilere başvuruda bulunma” çok geniş bir anlama sahip-
tir. Kişisel kanaatimiz, “başvuruda bulunma”nın “itiraz”ın hukuksal sonuçlarını doğurmayacağı 
şeklindedir. Aşağıda belirtildiği üzere, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilmesi müm-
kün değilse de, TİB’in CMK’nın 135. maddesinde yazılı tedbirlerin konusunu oluşturmayan ta-
lepler veya şekil yönünden eksik veya yanlış tedbir kararlarının düzeltilmesi için mahkemeye 
başvurmasının önünde bir engel yoktur. “Yetkili mercilere başvuruda bulunmak” ile bu tür 
mevzuata aykırılıklara karşı mahkemeye başvurulmasının kastedildiği düşünülebilir.  
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netmeliklerde bu yönde bir hüküm bulunmasa da, TİB’in kararlardaki mevzuata 

aykırılıkları, eksik ve yanlışları belirterek ilgili mahkemeden durumun düzeltilme-

si yönünde bir talepte bulunmasına engel bir durum yoktur, hatta bulunmamalıdır. 

Belirtelim ki TİB, gerek CMK’da gerekse de ilgili yönetmeliklerde kendisine bu 

şekilde bir yetki verilmediği halde, tedbir kararlarındaki mevzuata aykırılıkların 

düzeltilmesi için ilgili makamlara iade etmektedir.1009 

Örneğin, denetim şekli belirtilmeyerek, “iletişimin denetlenmesine” biçiminde 

genel bir ifadenin kullanıldığı veya dinlenmesine karar verilen telefon numarası-

nın gösterilmediği tedbir kararlarının uygulanma kabiliyeti bulunmadığı için 

TİB’in bu tür kararları ilgili makama iade ederek karardaki eksikliklerin gideril-

mesini talep etmesi gereklidir. Tedbir kararında, kararın kurucu unsurlarının bu-

lunmaması, örneğin kararın imzasız olması halinde, ortada itibar edilecek bir bel-

ge bulunmadığından, bu gibi tedbir kararlarının yerine getirilmesi mümkün değil-

dir; yerine getirilmesi de ilgililerin sorumluluğunu gerektirir. İşte, bu ve benzeri 

hallerde, TİB, tedbir kararlarını ilgili makama iade ederek karardaki eksikliklerin 

giderilmesini talep etmelidir. Uygulamada da TİB bu yönde uygulama yapmakta, 

tedbir kararlarındaki eksikliklerin giderilmesi için ilgili makama iade etmektedir. 

dd. İtirazın İncelenmesi ve İtirazın Etkileri  

İtiraz üzerine tedbir kararını veren hâkim veya mahkeme, yapacağı inceleme 

sonucunda itirazı haklı gördüğü takdirde, kendisi itiraz hususunda bir karar vere-

cek ve vermiş olduğu kararı düzeltecek; aksi halde, en çok üç gün içinde itirazı 

incelemeye yetkili merciye gönderecektir. (CMK 268/2 md) İtiraz mercileri 

CMK’nın 268/3 maddesinde gösterilmiştir. 

CMK’nın 270. maddesinde, itirazı inceleyecek merciin yazı ile cevap verebilmesi 

için itirazı C.Savcısı ve karşı tarafa bildireceği, CMK’nın 271. maddesinde de, gerekli 

görüldüğünde C.Savcısı ile birlikte şüpheli veya sanığın müdafiinin dinleneceği belir-

tilmekte ise de, bu hükümlerin telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlen-

mesi kararlarına karşı yapılan itirazlarda uygulanma kabiliyeti bulunmamaktadır. Ger-

                                                                          
1009 TİB, soruşturma numarasının, kovuşturma aşamasında ise mahkeme esas numarasının belir-

tilmediği, yetkili imzaların (kaşe-mühür vb) eksik olduğu, tespit taleplerinin tarih aralıklarının ve 
diğer unsurların açıkça belirtilmediği talepleri iade etmektedir. Bkz. http://www.tib.gov.tr 
/sss_detay.html#18 (Erişim tarihi: 2.3.2008). 
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çekten, C. Savcısının dinlenmesi mümkün olmakla birlikte gizli olarak alınan ve uygu-

lanan bir karar olması nedeniyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denet-

lenmesine ilişkin kararlara yapılacak itirazla ilgili olarak şüpheli veya sanığa bildirimde 

bulunulması ve şüpheli veya müdafiinin dinlenmesi sözkonusu olamaz.1010  

İtiraz mercii, itirazı, hem maddi, hem de hukuksal yönden inceleyecektir. İtiraz 

merciince, itiraz nedenlerinin yerinde görülmemesi halinde, itirazın reddine karar 

verilecektir. İtirazın kabulü halinde ise, itirazın konusuna göre itiraz merciin vereceği 

kararlar değişik olacaktır.  Tedbir kararında yer alması gereken hususlardan bir veya 

birkaçının bulunmaması nedeniyle itiraz yoluna başvurulmuş ise, itirazı kabul eden 

mercii, vereceği kararda eksik olduğu belirtilen hususlara da yer verecektir. Bazen, 

tedbir kararında bir karışıklık olabilir ve kararda yazılı denetim şekli ile kararda yazılı 

talebin yerine getirilmesi mümkün olmayabilir. Örneğin, iletişimin tespiti ile iletişi-

min dinlenmesi kararları farklı olup, iletişimin tespiti kararına dayalı olarak şüpheli 

veya sanığın telefonlarının dinlenmesi mümkün değildir. Yine, belli bir tarih aralığın-

da belli bir yerdeki baz istasyonu aracılığı ile görüşme yapan telefonlara ilişkin kayıt-

ların istenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirinin konusunu teşkil etti-

ğinden, iletişimin tespiti kararına da1011yalı olarak bu kayıtların elde edilmesi mümkün 

değildir. İşte, bu ve benzeri durumlarda, CMK’nın 271. maddesi hükümlerinden isti-

fade edilerek, itiraz merciinin talepte bulunan C.Başsavcılığından talebin içeriğini 

sorup talebi netleştirdikten sonra talep konusunda bir karar vermesi uygun olacaktır. 

Dikkat edilirse, itiraz mercii, C.Başsavcılığının açıklığa kavuşturulan talebine göre, 

iletişimin tespiti, iletişimin dinlenmesi veya sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi hu-

susunda bir karar verecektir. İtiraz mercii, bu gibi hallerde, kuşkusuz ki tedbire karar 

verilmesinin koşullarının bulunup bulunmadığı hususunu da irdeleyecektir. Mercii, 

yapacağı değerlendirme sonucunda tedbir kararı verilmesi için gerekli koşulların 

mevcut olduğu sonucuna ulaştığında tedbir kararı verecektir. Aksi halde, yani tedbir 
                                                                          
1010 Görüldüğü üzere, CMK’da yer alan itiraza ilişkin hükümlerin, gizli olarak alınan ve uygulanan 

koruma tedbirleri ve bu arada telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbi-
rine ilişkin itirazlarda uygulanma imkânı bulunmamaktadır. O nedenle, gizli koruma tedbirlerine 
ilişkin itirazın ayrıca düzenlenmesi yararlı olacaktır. 

1011  Tedbir kararında, şüpheli veya sanığın kimliğinin ve iletişim araçlarına ait ayrıt edici özelliklerin 
belirtilmesi gerektiğini öngören CMK’nın 135/3 madddesi hükümleri karşısında günümüz için 
sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirine başvurulmasının mümkün olmadığı sonucu çık-
maktadır. Bu konuda geniş bilgi için bkz. 1.Bl., V, E. 
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kararı verilmesinin koşullarının oluşmadığı kanaatine vardığında ise, önceki kararın 

iptaline hükmedecektir. Bu durumda, eğer daha önce tedbir kararının uygulanmasının 

durdurulmasına karar verilmemiş ise, (CMK 269/2 md) hukuka aykırı olduğu anlaşı-

lan kararın uygulanmasına derhal son verilmelidir. Görüldüğü üzere, esas itibariyle, 

tedbire karar verme yetkisi sulh ceza hâkimine, CMK’nın 251/2. maddesinde ya-

zılı hâkime ve yargılamayı yapan mahkemeye ait olmasına rağmen, bu ve benzeri 

hallerde başka mahkemeler de tedbir kararı verebileceklerdir. 

Tedbir kararında yer alması gereken unsurlardan birinin bulunmaması, örneğin, 

soruşturma veya mahkeme esas numarasının yer almaması halinde yapılacak itiraz 

üzerine itiraz merciinin vereceği karar eksikliğin giderilmesi yönünde olacaktır. Bu 

ve benzeri hallerde, ayrıca tedbirin koşullarının mevcut olup olmadığının değerlen-

dirilmeye tabi tutulması sözkonusu değildir. Tedbir kararında yer alması gereken 

hususlardan bir veya birkaçının bulunmadığı gerekçesiyle yapılan itirazı inceleyen 

itiraz mercii, eğer tedbir kararında bir eksikliğin bulunmadığı kanaatinde ise elbette 

ki itiraz reddedecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 

Tedbirin uygulanması aşamasında yapılan bir işlemin hukuka uygun olup olmadığı 

konusunda uyuşmazlık ortaya çıkabilir. Tedbir kararının uygulanmasına ilişkin olarak 

yapılan itirazın kabul edilmesi halinde de, itiraz konusu hususun düzeltilmesi lazımdır. 

İtiraz, kararın yerine getirilmesinin geri bırakılması sonucunu doğurmadığından, 

gerek TİB’in, gerekse de CMK’da itiraz yetkisi olduğu belirtilen kişilerin itiraz yolu-

na başvurması iletişimin denetlenmesi kararının yerine getirilmesini durdurmayacak-

tır. Ancak, kararına itiraz edilen makam veya kararı inceleyecek merci tedbir kararı-

nın yerine getirilmesinin geri bırakılmasına karar verebilir. (CMK 268 md) 

2. Tedbir Kararının Uygulanmasından Sonra Sözkonusu Olan Yargısal Denetim  

Soruşturma aşamasında uygulanan gizli tedbirlerden ilgililer ancak soruşturma so-

nucunda kamu davası açılması veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi 

ile bilgi sahibi olabilir. Tedbirin uygulanmasından sonra, tedbir kararının hukuka aykırı 

olduğu ve bu suretle elde edilen delillerin yargılamada delil olarak kullanılamayacağı 

ileri sürülebilir.1012 Keza, bazı kayıtların suça ilişkin olmadığı, o nedenle dosyada yer 

almaması gerektiği ve imha edilmesi gerektiği iddia olunabilir. Buna karşılık, hukuka 
                                                                          
1012 ERDEM,Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 358. 
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aykırı olduğu gerekçesiyle yargılamada kullanılamayacağı düşünülen delillerin aslında 

hukuka aykırı olmadığı, keza, suç delili teşkil etmediği ileri sürülen kayıtların esasında 

suçla ilgili olduğu ve yargılamada delil olarak kullanılması gerektiği de ileri sürülebilir. 

Bu iddiaları ileri sürmek yetkisi ise C.Savcısı ve uyuşmazlığın taraflarına aittir. TİB’in 

bu aşamada itiraz yetkisinin olduğu düşünülemez.  

Tedbir kararının uygulanmasından sonra, bazı kayıtlar soruşturma ve kovuş-

turma dosyasında yer almayacağından bu kayıtlarla ilgili yapılacak herhangi bir 

şey yoktur. Gerçekten, CMK’nın 135/2. maddesi uyarınca şüpheli veya sanığın 

tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle yaptığı iletişim, bu durumun anlaşıl-

masından hemen sonra derhal imha edilmiş olacaktır. Uygulamada, tedbirin uygu-

lanmasından sonra, suçla ilgili olmadığı düşünülen kayıtlar da imha edilmekte ve 

bu kayıtlar ilgili makamlara gönderilmemektedir. O nedenle, bu kayıtların suçla 

ilgili olup olmadığı, elde edilen bu kayıtların hukuka aykırılığı konusunda bir id-

dia ve itiraz ileri sürülmesi imkânı fiilen mevcut değildir.1013 

Mahkemece yapılacak değerlendirme sonucunda, uygulanan tedbirin hukuka 

aykırı olduğu kanaatine varılması halinde delillerin değerlendirme dışında tutul-

ması mümkün ise de kayıtların yok edilmesi mümkün görünmemektedir. Zira 

CMK’da ve İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde kayıtların hangi hallerde 

imha edilmesi gerektiği belirtilmiş olup, mahkemece tedbirin hukuka aykırı oldu-

ğunun tespit edilmesi bu nedenler arasında belirtilmemiştir. Kaldı ki kayıtların 

yok edilmesi doğru da değildir; çünkü denetim muhakemesinde uygulanan tedbi-

rin hukuka aykırı olup olmadığının istinaf mahkemesi veya Yargıtay tarafından 

denetlenmesi şarttır. Mahkemece hukuka aykırı olduğuna karar verilen tedbirin 

sonradan hukuka aykırı olmadığının ortaya çıkması mümkündür. O nedenle, ka-

                                                                          
1013 Örneğin, Malatya C.Başsavcılığınca adam öldürmek suçundan yapılmakta olan bir soruşturma 

kapsamında (Soruşturma No: 2006/890)10.2.2006 tarihi ile 9.5.2006 tarihleri arasında telefon 
dinlenmesi suretiyle elde edilip suç unsuru taşımadığı düşünülen kayıtlar tedbirin uygulanma-
sından hemen sonra, 11.5.2006 tarihinde imha edilmiştir. Yine, Kelkit C.Başsavcılığınca adam 
öldürmek suçundan yapılan soruşturma kapsamında (Soruşturma No: 2006/273) 27.7.2006-
9.9.2006 tarihleri arasında dinlenen telefonlara ilişkin kayıtlardan suç teşkil ettiği belirlenen ve-
riler ayrı bir alt veri taşıyıcısına aktarılmış, suç teşkil etmediği düşünülen kayıtlar ise 16.9.2006 
tarihinde imha edilmiştir. Aynı şekilde Osmaniye C.Başsavcılığınca adam öldürme suçundan 
yapılan bir soruşturma kapsamında (Soruşturma No: 2006/7159) 27.1.2006 tarihinde verilen 
üç ay süreli denetim kararının uygulanması sonucu elde edilen kayıtlardan suç unsuru taşıma-
dığı belirtilenler 27.4.2006 tarihinde imha edilmiştir. 
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yıtların dosyadan çıkarılarak özel bir şekilde muhafaza altına alınması uygun olur. 

Belirtelim ki CMK’da buna imkân veren bir hüküm mevcut değildir.  

Amerika’da, tedbire ilişkin başvuru veya kararın yetersiz olması, denetimin tedbir 

kararına uygun şekilde yapılmaması, özetle iletişimin hukuka aykırı olarak denetlen-

mesi halinde, tedbirin uygulanması ile hakları ihlal edilen kişi, herhangi bir yargılama, 

duruşma veya soruşturma esnasında veyahut öncesinde tedbirin uygulanması suretiyle 

elde edilen delillerin hukuka aykırı olduğunu ve göz önünde bulundurulmamasını ta-

lep edebilir. Yapılan başvurunun uygun görülmesi halinde tedbirin uygulanması sure-

tiyle yapılan kayıtlar ve bu delillere dayalı olarak elde edilen diğer deliller hukuka 

aykırı delil olarak kabul edilir. Tedbir ile hakları ihlal edilen kişinin talep etmesi ve 

hâkimin de uygun bulması halinde, tedbirin muhatabı, yapılan kayıtları ve bu kayıtlara 

dayalı olarak elde edilen diğer delilleri inceleyebilir. (18.U.S.C. § 2518.(10))1014 

Hukuka aykırı olarak uygulanan tedbirden zarar görenlerin hukuk mahkeme-

lerine başvurarak tazminat talebinde bulunabilecekleri düşünülebilirse de, yukarı-

da da belirtildiği üzere koruma tedbirleri nedeniyle tazminat isteminin düzenlen-

diği CMK’nın 141. maddesinde, hukuka aykırı olarak uygulanan tedbir kararları 

nedeniyle tazminat talep edilebileceğine dair bir hüküm yer almamaktadır. Ancak, 

hukuka aykırı tedbir kararı veya tedbir kararının hukuka aykırı şekilde uygulan-

masından zarar görenlerin, idarenin hizmet kusuru nedeniyle idari yargıda açıla-

cak bir dava ile tazminat talebinde bulunulması mümkündür.1015  

                                                                          
1014 Amerika’da, başka denetim mekanizmaları da vardır. Amerika Birleşik Devletleri Federal Ka-

nununun 18. Bölümünün 2519. maddesine göre tedbir kararlarının verildiği veya reddedildiği 
tarihten itibaren en geç otuz gün içinde kararı veren veya reddeden hâkimin bir rapor hazırla-
yarak Amerikan Mahkemeleri İdari Ofisine (the Administrative Office of the United States 
Courts) bildirmesi lazımdır. Hâkimin göndereceği raporda, tedbir kararı ve uzatma için yapılan 
başvurular, başvuruyu yapan görevlilerin kimliği, verilen tedbir kararları ve uzatmaya ilişkin ka-
rarlar, tedbirin süresi, kaç kez uzatma yapıldığı ve süresi, tedbir kararının hangi suç için veril-
diği, denetimin nerede yapıldığına dair bilgilerin yer alması lazımdır.  
Her yılın Nisan ayında Amerikan Mahkemeleri İdari Ofisinin başkanı tarafından hazırlanıp, bir önce-
ki yılda verilen ve reddedilen tedbir kararlarına ilişkin bilgilerin özetini ve analizini içeren rapor kong-
reye sunulmakta ve yayınlanmaktadır. Bu denetim mekanizması yargısal denetim kapsamında de-
ğerlendirilmiş ise de (WONG, s. 25-26) burada bir başvuru üzerine veya resen tedbirin hukuka uy-
gun olup olmadığının denetimi sözkonusu değildir. Burada daha ziyade tedbire ilişkin bilgilerin ba-
ğımsız bir otorite tarafından derlenip analizinin yapılıp yasama organının ve kamuoyunun bilgisine 
sunularak bir nevi yasama organının ve kamuoyunun tartışmasına ve değerlendirilmesine tabi tu-
tulması amaçlanmaktadır. Gerçekten tedbir kararlarına ilişkin ayrıntılı bilgi ve analizlerin kamuoyu-
nun bilgisine sunulması, gerek tedbir kararını veren hâkimleri gerekse de uygulayan kolluk görevli-
lerini daha dikkatle hareket etmeye zorlayacağından bu mekanizmanın bilgilendirme yanında dene-
tim işlevinin olduğunu kabul etmek gerekir.  

1015 YOKUŞ SEVÜK, İletişimin Denetlenmesi, s. 116-117; ERDEM, İletişimin Denetlenmesi, s.106. 
Tazminat ve tedbir kararı veren hâkimlerin sorumluluğu hakkında daha geniş bilgi için bkz.                
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Gerek tedbir kararının hukuka aykırı olması, gerekse de kararın hukuka aykırı 

bir şekilde uygulanması nedeniyle elde edilen delillerin değerlendirilmemesi ge-

rektiği şeklindeki talep üzerine mahkemece verilecek karar, niteliği itibariyle bir 

“mahkeme kararı”dır.1016 Kovuşturma aşamasında verilen bu tür kararlar hükmün 

esasını çözen nihai kararlardan farklı olduklarından “ara karar” olarak da adlandı-

rılmaktadırlar.1017 İşte, uyuşmazlığın esasını çözmemekle birlikte nihai hükmün 

ortaya çıkmasına etkisi olan ve “hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden” 

bu tür kararlara karşı başkaca bir kanun yolu öngörülmemiş ise bu kararların hü-

kümle birlikte temyiz edilmesi mümkündür.(CMK 287 md)  

 Tedbirin gizli olma niteliğinden ileri gelen sonuçların ortadan kaldırılabilme-

si için mevcut denetim yolları dışında yeni denetim yollarının da öngörülmesi 

yararlı olacaktır. Örneğin İngiltere‘de, Kraliçe’nin yüksek dereceli hukukçular 

arasından seçtiği ve yine kraliçenin uygun bulduğu kadar bir sayıdan oluşan, “the 

Investigatory Powers Tribunal” (IPT) olarak da adlandırılan bir merciye1018 gizli 

olarak uygulanan tedbirleri denetleme ve bu konudaki şikâyetleri soruşturup  kara-

ra bağlama yetkisi verilmiştir. IPT’ın tedbir kararlarını ve tedbir kararlarının uy-

gulanmasını denetlemek görevi yanında asıl görevi, tedbir ile hukuka aykırı olarak 

özel hayatlarına müdahale edildiğini iddia edenlerin şikâyetlerini incelemektir. 

Şikayetin değerlendirilebilmesi için mağduriyetin ortaya çıkmasından itibaren en 

                                                                                                                                                                                                          
ALTIPARMAK, Kerem, “Büyük Biraderin Gözetiminden Çıkış, Telefonların İzlenmesinde Dev-
letin Sorumluluğu” TBBD, S. 63, 2006, s. 29-66.  

1016 Soruşturma aşamasında verilen kararlar hâkimlik kararı olduğu gibi, kovuşturma aşamasında 
verilmesine rağmen mahkeme kurul halinde olsaydı dahi başkanın veya naip hâkimin vermesi 
gereken kararlar hâkimlik kararlarıdır. Buna karşılık, mahkeme kurul halinde olsaydı kurul şek-
linde teşekkül eden mahkeme tarafından verilmesi gereken kararlar ise mahkeme tek hâkim-
den oluşsa bile mahkeme kararlarıdır. (KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 495-495) Bu ayırı-
mın yararı şudur: hâkimlik kararlarına karşı kural olarak itiraz edilebildiği halde, mahkeme ka-
rarlarına karşı temyiz yasa yoluna başvurulabilir. Mahkeme kararlarına karşı itiraz edilebilmesi 
için kanunda açık bir hükmün yer alması lazımdır.  

1017 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.496. 
1018 Kanunda kurul halinde çalışan bu merci için “Tribunal” kelimesi kullanılmış ise de, diğerlerin-

den farkını ortaya koymak ve Regulation of Investigatory Powers Act 2000’e göre kurulduğunu 
belirtmek için olduğunu düşündüğümüz bir nedenle bu mercii için, “the Investigatory Powers 
Tribunal” adının kullanıldığı görülmektedir. Gerçekten RIPA’nın 57. maddesine göre, İletişimin 
Denetlenmesi Müsteşarı tarafından yayınlanan raporlarda bu merciden “the Investigatory 
Powers Tribunal” olarak söz edilmektedir. (bkz. Report of the Interception of 
Communications Commissioner for 2005-2006 http://www.official-documents.gov.uk 
/document/hc0607/hc03/ 0315/0315.pdf; Erişim tarihi: 6.5.2008; Report of the Interception of 
Communications Commissioner for 2004 http://www.official-documents.gov.uk/document 
/hc0506/hc05/0549/0549.pdf. Erişim tarihi: 6.5.2008). Biz de çalışmamızda bu ismi kullanacağız.  
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geç bir yıl içinde yapılması ve şikayetçinin tedbirden zarar görmüş olması lazım-

dır. (RIPA 67. (3))1019 IPT, yapılan başvuruları mahkemelerin yargılama aşamasın-

da uyguladığı usullere göre inceler. Şikâyetçi, IPT’nın yaptığı soruşturmada ken-

disini temsil etmesi için avukat görevlendirebileceği gibi, bizzat hazır bulunabilir. 

IPT, inceleme sonucunda şikâyeti haklı bulduğunda şikâyetçinin zararının tazmi-

nine,  keza tedbir kararının uygulanmasının durdurulmasına ve tedbirin uygulan-

ması suretiyle elde edilen kayıt ve delillerin imhasına karar verebilir. (RIPA 

67.(7) md)1020 IPT’nın vermiş olduğu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulması 

mümkün değildir. (RIPA 67.(8) md)1021  

C. İDARİ DENETİM 

TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 17/c maddesiyle 

TİB’e, önleme amaçlı denetim ile koruma tedbiri niteliğindeki telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetimine ilişkin taleplerin mevzuata uygun olup ol-

madığını incelemek ve gerektiğinde yetkili mercilere başvuruda bulunmak görev 

ve yetkisi verilmiştir.1022 (TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik 

17/c md) 

                                                                          
1019 ÖZDOĞAN, s. 162. 
1020 WONG, s. 13; ÖZDOĞAN, s. 163; YARDIMCI, s. 67, dipnot. 367.   
1021 The Investigatory Powers Tribunal’ın (IPT) denetim bakımından sahip bulunduğu denetim görevi bir 

teminat oluşturmakla beraber, İngiltere’de tedbirin uygulanmasından sonra ilgililere haber verilmedi-
ğinden tedbirin uygulanması ile hakları ihlal edilen kişilerin IPT’na başvurma imkânları da fiilen sınır-
lanmış olmaktadır. Bir yıl içinde IPT’na yapılan şikayet sayısı ortalama 100 civarında olup tespit ede-
bildiğimiz kadarıyla bu başvurulardan yalnız iki adedi haklı bulunarak şikayetçiler lehine tazminata 
hükmedilmiş ve tedbirin uygulanması suretiyle yapılan kayıtların imhasına karar verilmiştir. IPT’ın ku-
rulduğu 2 Ekim 2000 tarihinden Aralık ayının sonuna kadar 102 şikayet yapılmış, bunların 71’i hakkın-
da karar verilmiş, RIPA ve İnsan Hakları Yasasına (the Human Rights Act 1998) bir aykırılık görülme-
miştir. Yine 2002 yılında 130 yeni başvuru yapılmış önceki yıllardan devreden başvurular dahil olmak 
üzere toplam 94; 2003 yılında 109 yeni şikayet yapılmış ve önceki yıllardan devredenlerle beraber top-
lam 80; 2004 yılında 90 yeni başvuru yapılmış ve önceki yıllardan devredenlerle beraber toplam 115 
başvuru hakkında karar verildiği halde RIPA ve İnsan Hakları Yasasına (the Human Rights Act 1998) 
bir aykırılık görülmemiştir.  
1 Ocak 2005-31 Mart 2006 tarihlerini kapsayan rapora göre, IPT’na 2005 yılında 80 başvuru 
yapılmış, bu başvurulardan 44 ve bir önceki yıldan devreden 51 başvurudan 49’u sonuçlandı-
rılmış, 38 başvuru 2006 yılına devredilmiştir. Bu başvurulardan iki tanesi haklı bulunarak şika-
yetçilere tazminat verilmesine, ayrıca yapılan kayıtların RIPA’nın 67. maddesi uyarınca imha 
edilmesine karar verilmiştir. Gizlilik açısından yapılan şikayetlerin konusu ve hukuka aykırılıkla-
rın ne olduğu açıklanmamıştır. Her yıl yayınlayıp ait olduğu yılın belirtildiği Report of the 
Interception of Communications Commissioner isimli raporlar için bkz http://www.official-
documents.gov.uk/document. (Erişim tarihi: 6.5.2008). 

1022 TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 17/c maddesinde mevzuata aykırı 
olarak verilen kararlara karşı yetkili mercilere başvuruda bulunulacağı belirtilmektedir. Bu hü-
küm, TİB’in, tedbir kararı verilmesi için gerekli koşulların mevcut olmadığı şeklindeki bir gerek-
çe ile itiraz yoluna başvurabileceği şeklinde yorumlanmaya elverişlidir. Ancak, idari bir kurum 
olan TİB’in C.Savcısı, hâkim veya mahkeme kararının yerindeliğini, tedbirin koşullarının ger-
çekleşip gerçekleşmediğini inceleme ve denetleme yetkisi bulunmamaktadır. Kaldı ki TİB so-
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TİB’in kurulmuş olması ve tedbir kararlarının yerine getirilmesi bakımından ön-

görülen yöntem ve bu süreçte TİB’e verilen denetim görevi, hukuka aykırı uygulama-

ların önlenmesi bakımından büyük öneme sahiptir. Gerçekten, bir iletişim aracının 

dinlenebilmesi veya iletişimin kayda alınabilmesi için ilgili iletişim aracına ilişkin 

bilgilerin TİB’de sisteme tanıtılması ve sözkonusu hattın ilgili kolluk birimine yön-

lendirilmesi şarttır. Hat tahsisi yapılmadan kolluk birimlerinin iletişimi dinlemeleri 

veya kaydetmeleri mümkün değildir. Özetle, tedbir kararlarının yerine getirilmesine 

ilişkin bu prosedür hukuka aykırı uygulamaları büyük ölçüde önleyecektir. Ancak, 

TİB’in tedbir kararlarını yerine getiren kolluk görevlilerini ve kolluk görevlileri-

nin mevzuata uygun hareket edip etmediklerini denetleme yetkisi yoktur. Bu de-

netim, ilgili birimlerin sıralı kurum amirleri; yani polis bakımından Emniyet Ge-

nel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığının teftiş elemanları ile Başbakanın özel ola-

rak yetkilendireceği kişi veya komisyon; jandarma bakımından ise, Jandarma Ge-

nel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığının teftiş elemanları ile Başbakanın özel ola-

rak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılacaktır. (TİB Kuruluş, 

Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik 24 md) Görüldüğü üzere, denetim yet-

kisine sahip görevliler çok geniş tutulmuştur. Özellikle “sıralı kurum amirleri” 

çok geniş kapsamlıdır. Yönetmelikte bu denetimin nasıl ve ne şekilde yapılacağı-

na dair bir hüküm mevcut değildir. Yönetmeliğin 24. maddesinde sayılan görevli-

lerin, görevlerini yerine getirirken işlemlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olma-

maları pek mümkün görünmemektedir. O nedenle, idari denetim görevini yerine 

getirecek görevlilerin sınırlı tutulması, yapılacak denetimin usul ve esaslarının da 

gizlilik ilkesi gözetilerek düzenlenmesi lazımdır. 

Esasında Başbakanın yetkilendireceği kişi veya komisyon ile sıralı kurum amirle-

ri yerine, kurum dışından, bağımsız, geniş yetkilere sahip bir otoritenin idari denetim 

yapması daha etkili ve yararlı olur.1023 Örneğin İngiltere’de, IPT dışında iletişimin 

                                                                                                                                                                                                          
ruşturma ve dava dosyasını inceleme imkânına sahip bulunmadığından somut olayda tedbirin 
koşullarının mevcut olup olmadığını bilme imkânına da sahip değildir.  

1023 3.7.2005 günlü, 5397 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1. mad-
desiyle 4.7.1934 günlü, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun ek 7. maddesine ek-
lenen; dokuzuncu fıkrada yer alan “... Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komis-
yon...” ibaresi; onuncu fıkrada yer alan “Oluşturulan bu Başkanlık bir başkan ile teknik, hukuk 
ve idarî olmak üzere üç uzmandan oluşur” ve “Telekomünikasyon İletişim Başkanı, Telekomü-
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denetiminden sorumlu olmak üzere, Türkçe’ye, İletişimin Denetlenmesi Müsteşarı 

(Interception of Communications Commissioner) şeklinde çevrilebilecek olan bir 

görevli bulunmaktadır. Başbakan tarafından atanan müsteşarın daha önce yüksek 

yargıda görev almış olması gereklidir. İçişleri Bakanı müsteşarın görevini yerine geti-

rilebilmesi gerekli teknik imkânları hazırlamak ve hazinenin onayıyla yeterli sayıda 

personeli işe almakla yükümlüdür. (RIPA 57.(7).md) Müsteşarın görevi, tedbirlerinin 

yerine getirilmesinde görevli olan İçişleri Bakanı dahil tüm memurların mevzuata 

uygun hareket edip etmediklerini denetlemektir. Müsteşarın görevlerinden biri de 

yukarıda sözü edilen IPT’na görevlerinde yardımcı olmaktır. (RIPA 57/3 md) Tüm 

görevliler, kanunda yazılı görevlerini yapması için müsteşara yardımcı olmak ve ge-

rekli belge ve bilgileri vermek zorundadırlar.1024  

Avustralya’da tedbir kararlarının yargısal denetimi sözkonusu olmayıp, tedbir 

kararlarının denetimi (inspection) ombudsman tarafından yapılmaktadır.1025 Om-

budsman her mali yılda en az iki kez Avustralya Federal Polis ve Avustralya Suç 

Komisyonunun tedbir kararlarını ve bunların yerine getirilmesine ilişkin kayıtları 

denetlemekle yükümlüdür. Bu teftişin amaçlarından biri, tedbir kararlarının doğ-

ruluğunu kontrol etmek, bir diğeri de yapılan kayıtların yasal düzenlemelere uy-

gun şekilde muhafaza edilip edilmediğini ve imha edilip edilmediğini denetlemek-

tir. Ombudsman, mali yılın bitiminden itibaren üç ay içinde denetiminin sonuçla-

rına ilişkin olarak Başsavcıya (Attorney General)1026  yazılı olarak bilgi verir. Om-

                                                                                                                                                                                                          
nikasyon Kurumu Başkanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanır” şeklindeki kuralların; 
2. maddesiyle 10.3.1983 günlü, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’na 
eklenen ek 5. maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “... Başbakanın özel olarak yetkilendire-
ceği kişi veya komisyon...” ibaresinin; 3. maddesiyle 1.11.1983 günlü, 2937 sayılı Devlet İstih-
barat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 6. maddesine eklenen sekizinci fıkrada 
yer alan “... Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon...” ibaresinin, iptalleri-
ne ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi ile Anayasa Mahkemesine dava 
açılmış olup henüz bu konuda bir karar verilmemiştir.  

1024 RIPA 58 md. İletişimin Denetlenmesi Müsteşarı, mümkün ise her yılın sonunda yaptığı çalışmalara 
ilişkin bir rapor sunar. Başbakan milli güvenlik, ciddi suçların tespiti ve önlenmesi, ülkenin refahı ve 
müsteşarın denetlemekle yükümlü olduğu kurumların çalışmalarının zarar görmemesi bakımından ra-
porun gerekli gördüğü yerlerini sansürleyerek yayınlar. Ancak başbakan tarafından yayınlanan rapor-
da müsteşarın raporunun hangi parçalarının sansürlenmiş olduğu belirtilir. (RIPA 57.(7).md) Her yıl 
yayınlanan bu raporlarda yıl içinde karar verilip uygulanan tedbirler, uygulanan tedbirlerin başarı du-
rumu, hukuka aykırı olarak verilen kararlar, tedbir kararlarına karşı yapılan şikâyetler ve sonuçları gibi 
çok ayrıntılı bilgi ve değerlendirmelere yer verilmektedir. 

1025 Ombdusmanın denetim görevi, Avustralya Telekomünikasyonun Denetimi ve Erişimi 
Kanununun (Telecommunications (Interception and Access) Act 1979) 79 ila 89. maddelerinde 
düzenlenmiştir.  

1026 Kelime anlamı Başsavcı olan Attorney General’in hukukumuzda muadili yoktur. Anglosakson 
hukukunda ve bu arada bu sisteme sahip Avustralya’da Attorney General kabinenin bir üyesi-
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budsman denetim görevini yerine getirirken kolluk kuvvetlerinin başındaki yetki-

liyi bilgilendirmek kaydıyla kolluk kuvvetlerinin görev yaptığı yerlere girebilir. 

Keza, kolluk kuvvetlerinin elindeki kayıtların birer kopyasını alabilir. Kolluk 

kuvvetlerinin başındaki kişiye denetim görevine ilişkin olarak sorular sorabilir.1027 

Ayrıca, Avustralya parlamentosunda telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

denetimini yapmak üzere iki komisyon bulunmaktadır. Amerika’da da Kongre’nin 

ve Senatonun çeşitli yollarla uygulanan tedbirleri denetlemesi sözkonusudur.1028  

Günümüzde TİB’in tedbir kararlarını yerine getirirken yapmış olduğu denetim 

hukuka aykırı uygulamaların önlenmesi bakımından büyük öneme sahip olmakla 

birlikte, TİB’in mevcut yapısı, karşılaştırmalı hukuktakine benzer bir denetim 

yapmaya elverişli değildir. TİB, bağımsız bir yapıya kavuşturularak idari denetim 

yapabilecek bir konuma getirilebilir. Ancak, TİB’in esas görevi tedbir kararlarının 

yerine getirilmesidir. O nedenle, TİB’i de denetleyecek, bağımsız yapıya sahip bir 

merciin kurulması ve idari denetim görevinin bu kurum tarafından yerine getiril-

mesi daha doğru bir çözüm olur. 

Yukarıda da açıklandığı üzere bazı ülkelerde, yıl içinde uygulanan kararlar ve 

bu kararların sonuçları ve bunların analizine ilişkin değerlendirmeler kamuoyunun 

bilgisine sunulmaktadır.1029 Teknik anlamda bir denetim sözkonusu olmasa da, 

                                                                                                                                                                                                          
dir. Attorney General’in esas görevi hukuk ve adalet sisteminin korunması ve geliştirilmesidir. 
(http://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/About_the_Department. Erişim tarihi:2.6.2008).  
Avustralya ile aynı hukuk sistemine sahip Amerika’da Attorney General, senatonun onayı alı-
narak  Başkan tarafından  atanan kabine üyesi adalet bakanıdır. (28.U.S.C. § 503. 
http://www.law.cornell.edu /uscode/html/uscode28/usc_sec_28_00000503----000-.html. Erişim 
tarihi:2.6.2008).  Amerikan Federal Temyiz Mahkemesinde devletin ilgili bulunduğu davalarda 
hükümeti temsil eder. Ülkedeki savcıları denetleme görevi bulunan Attorney General FBI ve 
soruşturmaları yürüten kolluk kuvvetleri üzerinde de denetim yetkisine sahiptir. YARDIMCI, s. 
38, dipnot.178; OVACIK, s.27.  

1027 WONG, s. 44.  
1028 WONG, s. 26. 
1029 Kanada Ceza Kanununda da benzer bir hüküm  mevcuttur. Kanada Ceza Kanununun 195. 

maddesinde, yıl içinde verilen tedbir kararları ve uzatımına ilişkin kararların ve tedbir kararı ve-
rilmesi için yapılan başvuruların sayısı, tedbirin uygulandığı toplam dava sayısı, 60, 120, 180 
ve 240 günlük süreyle uygulanması öngörülen tedbir kararlarının sayısı, tedbir kararlarının ve-
rildiği suç tipleri ve sayıları, usulsüz denetim adedi ve tedbirin suçun önlenmesi ve ceza yargı-
lamasında suçları aydınlatma bakımından etkinliği hakkında genel bir değerlendirmeyi içeren 
bir raporun hazırlanarak parlamentoya sunulması ve yayınlanması öngörülmektedir.  Avustral-
ya ve Amerika’da da benzer raporlar düzenlenmektedir. Avustralya Telekomünikasyonun De-
netimi ve Erişimi Kanununun (Telecommunications (Interception and Access) Act 1979) 79, 
83, 93 ve devamı maddeleri içinbkz.http://www.comlaw.gov.au/ Com-
Law/Legislation/ActCompilation1.nsf/framelodgmentattachments/6713659560E02EF8CA2573
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tedbir kararlarına ilişkin ayrıntılı bilgi ve analizlerin kamuoyunun bilgisine su-

nulması, gerek tedbir kararını veren hâkimleri gerekse de uygulayan kolluk görev-

lilerini daha dikkatle hareket etmeye zorlayacağından, bu yöntemin bilgilendirme 

yanında, onunla birlikte denetim işlevinin olduğunu kabul etmek gerekir. Hukuka 

aykırı uygulamaların sık sık gündeme geldiği ülkemizde, hem kamuoyunun bilgi-

lendirilmesi, hem de bu suretle kamuoyu denetiminin sağlanması bakımından, 

kanunumuzda yapılacak bir değişiklikle benzer bir mekanizmanın öngörülmesinin 

yararlı olacağını düşünmekteyiz.  

                                                                                                                                                                                                          
85001C82D4 (Erişim tarihi: 08.12.2007). Kanada Ceza Kanunu 195 madde için bkz.. 
http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/C-46/bo-ga:l_VI//en#anchorbo-
ga:l_VIhttp://laws.justice.gc.ca /en/showdoc/cs/C-46/bo-ga:l_VI//en#anchorbo-ga:l_VI (Erişim 
tarihi: 12.6.2007). 

 Alman kanun koyucusu da yukarıda zikredilen ülkelerdeki düzenlemelerden esinlenmiş ve 
1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren Alman CMK’nın 100b/5-6 maddesinde yıl içinde verilen ted-
bir kararları ile bunların sonuçlarına ilişkin düzenlecek raporun internette yayınlanması öngö-
rülmüştür. Alman CMK’nın 100b. maddesinin konuyla ilgili 5 ve 6. fıkraları aşağıya aktarılmış-
tır:  
“(5) Eyaletler ve Federal Başsavcılık her takvim yılında ve her seferinde rapor yılını takip eden 
30 Hazıran tarihine kadar, Federal Adalet Bakanlığına kende yargı çevrelerinde 100a madde 
uyarınca karar verilen tadbirleri rapor ederler. Adalet Bakanlığı rapor yılında ülke çapında uy-
gulanmış olan tedbirlerden oluşan bir özet (Übersicht) hazırlar ve bunu Internette yayınlar. 
(6) 5 inci fıkra uyarınca düzenelenen raporlarda aşağıdaki hususlara yer verilir: 
1. Hakkında 100a/1 madde uyarınca tedbir kararları verilmiş olan muhakemelerin adedi, 
2 .100a/1 madde uyarınca verilmiş olan denetleme kararlarının aşağıdaki ayrıntılara yer veren adedi: 
İlk defa verilen kararlar ve uzuatma kararları ile, 
Hakkında denetleme kararı verilen sabit hatlı telefonlar, cep telefonları ve internet iletişimleri; 
3. 100a/2 maddede yapılan tasnif göz önünde tutularak, her bir kararın verilmesine neden olan 
suç” (1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren Alman CMK’nın 100b maddesi Feridun Yenisey tara-
fından çevrilmiş olup, yayınlanmamıştır.) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
DENETİM SONUCU ELDE EDİLEN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

I. GENEL OLARAK  

Ceza Muhakemesi Hukukunda maddi gerçek aranır. Hâkim gerçeği araştırır-

ken bazı araçlara başvurmak zorundadır. Bu araçlara ispat araçları ya da delil 

denmektedir. Ceza Muhakemesi Hukukunda kanuni delil sisteminin1030 karşıtı ola-

rak vicdani delil sistemi kabul edilmiştir. Vicdani delil sistemi, hem delil elde 

edilmesi serbestîsini,1031 hem de delillerin değerlendirilmesi serbestîsini ifade eder. 

Buna göre, hâkim kural olarak suçun ispatı için her türlü delilden, bu arada tele-

komünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi suretiyle elde edilen delillerden 

yararlanabilecek, duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delilleri vicdani 

kanaatine göre takdir edecektir. Ancak, bu delillerin hukuka uygun bir şekilde 

elde edilmesi lazımdır. (CMK 217 md)1032  

Gizli olarak uygulanan tedbir sonucu elde edilen delillerin değerlendirilebil-

mesi için hukuka uygun şekilde elde edilmesi gerekli olduğu gibi, tedbir kararları-

nın ve bu kararların uygulanması sonucu elde edilen delillerin tarafların bilgisine 

sunulup tartışılması lazımdır.1033 Bu, silahların eşitliği ve delillerin müşterekliği 

                                                                          
1030 Kanuni delil sisteminde belli hususların kanunlarda gösterilen belli delillerle ve hâkimi bağlaya-

cak şekilde ispatı sözkonusudur. (KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 575) Böylece delil elde 
etme ve değerlendirme faaliyetine bir sınırlama getirilmiş olmaktadır.  

1031 Delil serbestliği ilkesi, herşeyin her şeyle ispatlanabilmesi şeklinde de tanımlanmıştır. ÖZGEN, 
Eralp, “Askeri Yargıtay’ın Delil ve Savunma Hakkı Konularına Bakışı”, Askeri Adalet Dergisi, 
Yıl.22, Mayıs 1994, s. 19.  

1032   KAYMAZ, Seydi, Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı (Yasak) Deliller,  Ankara 1997, s. 16. 
 Yargıtay 4. Ceza Dairesi, “TC. Anayasasının özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyetini 

düzenleyen 20 ve 22. maddeleri ve Türkiye’nin de tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesinin 8.maddesi ile koruma altına alınan haberleşme hakkının ihlali suretiyle delil elde edil-
mesi ancak kanunla belirlenen yöntem ve esaslara uyulması koşuluyla hukuka uygun sayıla-
cağı”na işaret ederek,  “hükümlülük kararında kanıt olarak kabul edilen iletişimin tespitine dair 
belgelerin yasal dayanağını oluşturan kararların dosyaya getirtilip duruşmada okunmadığı, ile-
tişimin tespitinin kim hakkında,  hangi suça ilişkin olarak ve hangi süreyle gerçekleştirildiği, hu-
kuka uygun ya da aykırı olarak elde edilip edilmediği hususlarının tartışılıp değerlendirilerek 
gerekçeye yansıtılma”ması nedeniyle verilen yerel mahkeme hükmünü hukuka aykırı bulmuş-
tur. (Yargıtay 4.CD, 10.7.2008, 2007/8558 E, 2008/15780 K)  

1033  Yüksek Mahkememiz vermiş olduğu bir kararda, “TC.Anayasasının özel hayatın gizliliği ve 
haberleşme hürriyetini düzenleyen 20 ve 22. maddeleri ve Türkiye’nin de tarafı olduğu Avrupa 
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ilkesinin bir gereğidir. Fakat denetim sonucu elde edilen tüm kayıtların değil, suç 

delili teşkil eden kayıtların okunması ile yetinilmelidir. Kişilerin özel hayatına 

ilişkin kayıtların okunması halinde, kişilerin özel hayatının gizliliğine tekrar mü-

dahale edilmiş olur ki, gerekli ve yararlı olmadığı halde kişilerin özel hayatınının 

gizliliğinin ihlali hukuka aykırı olur.       

Aşağıda telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi sonucu elde 

edilen delillerin niteliği ve ispat bakımından değeri, hukuka uygun şekilde ve en 

önemlisi hukuka aykırı şekilde elde edilen delillerin değerlendirilmesi konuları 

incelenecektir. Tesadüfen elde edilen delillerden ne anlaşılması gerektiği ve tesa-

düfen elde edilen delillerin ceza yargılamasındaki değeri halen güncelliğini koru-

yan bir tartışma konusudur. Halen tartışmalı olan ve güncelliğini koruyan bir konu 

da önleme amaçlı denetim sonucu elde edilen delillerin ceza yargılamasında de-

ğerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir. En son olarak bu iki konuya değinilecek-

tir.  

II. TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ SONUCU 
ELDE EDİLEN DELİLLERİN NİTELİĞİ VE İSPAT BAKIMINDAN DEĞERİ 

A. DELİLLERİN NİTELİĞİ 

Doktrinde deliller, çeşitli açılardan ayırıma tabi tutulmaktadır. Telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi sonucu elde edilen deliller de farklı 

kategorilerde değerlendirilmektedir.1034 Delilleri, beyan, belge ve belirti olmak 

üzere üçe ayıran Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, sesin kayıt edilmesini ses tespit eden 

belge olarak kabul etmektedirler.1035 Yazarlara göre; belge, belli bir olayı temsil 

etmek üzere insan yapısı bir ispat vasıtası olarak tanımlandığına göre, bazı bant 

                                                                                                                                                                                                          
İnsan Hakları Sözleşmesinin 8.maddesi ile koruma altına alınan haberleşme hakkının ihlali su-
retiyle delil elde edilmesi ancak kanunla belirlenen yöntem ve esaslara uyulması koşuluyla hu-
kuka uygun sayılacağı”na işaret ettikten sonra,  “hükümlülük kararında kanıt olarak kabul edi-
len iletişimin tespitine dair belgelerin yasal dayanağını oluşturan kararların dosyaya getirtilip 
duruşmada okunmadığı, iletişimin tespitinin kim hakkında,  hangi suça ilişkin olarak ve hangi 
süreyle gerçekleştirildiği, hukuka uygun ya da aykırı olarak elde edilip edilmediği hususlarının 
tartışılıp değerlendirilerek gerekçeye yansıtılmadığı” gerekçesiyle verilen yerel mahkeme hük-
münün hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir. (Yargıtay 4.CD, 10.7.2008, 2007/8558 E, 
2008/15780K. Benzer karar için bkz. Yargıtay CGK, 14.10.2008, 2008/8-49 E, 2008/219 K)   

1034 Bu sınıflandırmalar için bkz.TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 174-175; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 396 
vd; KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 612 vd; ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 603. 

1035 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU,s. 613-614. Aynı yönde bkz. TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 175. 
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kayıtları, örneğgin, ifade alma sırasında yapılan kayıtlar belge kategorisinde de-

ğerlendirilmelidir. Ancak yazarlar, iletişimin denetlenmesi suretiyle yapılan kayıt-

ların belirti grubuna girdiği görüşündedirler.1036 

Doktrinde savunulan bir görüş, genel mahiyette olduklarından ve somut olayı 

temsil etmediklerinden belirtilerin1037 tek başına ispat kuvvetinin bulunmadığı şek-

lindedir.1038  Yargıtay 8. Ceza Dairesi de, sanıkların toplu silah kaçakçılığı suçun-

dan cezalandırıldığı bir davayla ilgili olarak yakın zamanda vermiş olduğu bir 

kararda, “maddi bulgularla desteklenmeyen ve bu nedenle delil niteliğinde bulun-

mayan telefon görüşmelerine dayalı iletişim kayıtları”na dayalı olarak suçun toplu 

olarak işlendiğinin kabulüyle, 6136 sayılı yasanın 12/2 maddesi makkümiyet 

hükmü verilmesini hukuka aykırı bulmuştur.1039 Yüksek Mahkemenin bu kararın-

dan, maddi bulgularla desteklenmeyen telefon görüşmelerine ilişkin kayıtların 

delil niteliğinde kabul edilmediği sonucu çıkmaktadır. 

Ceza Muhakemesi Hukukunda delillerin beyan, belge ve belirti delili olarak 

üçe ayrıldığını belirten Yenisey/Altunç’a göre; konuşmaya dayanmakla birlikte 

bant kayıtları belirti delili olarak kabul edilirler ve bu nedenle keşfin konusunu 

oluştururlar. Kayıtların içeriğinin geçirildiği tutanakların gerçeği yansıtmadığı 

şüphesi doğduğunda, söz ve yazıların kaydedildiği bant veya veri taşıyıcı keşif 

yöntemi ile delil olarak kullanılabilir. Yapılan keşif neticesinde bantların gerçek 

konuşmaları yansıttığı ve üzerinde değişiklik yapılmadığının tespit edilmesi ha-

linde bant kayıtlarının duruşmada delil olarak ikame edilmesi mümkündür.1040  

                                                                          
1036 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 636.Yenisey, Schroeder ile birlikte kaleme aldığı bir ese-

rinde de, “sorun, ‘ses bandının olayı temsil edici nitelik’ taşıyıp taşımadığıdır. Banttaki sesin 
belli bir kişiye ait olup olmadığı, ekleme ve çıkartma yapılıp yapılmadığı, teknik yöntemlerle 
tesbit edilmelidir. Sahtelik ihtimali bertaraf edilirse, ses bandı ilke olarak belirti ‘delil’i olur” de-
mektedir. Yazar’a göre, ses bandından elde edilen yazılar belge delili sayılır. 
SCHROEDER/YENİSEY, Dürüst Yargılanma Hakkı (Fair Trial), İstanbul 1997, s. 74 -76.  

1037 İspat edilecek olayın ispatına dolaylı olarak yardımcı olan vakıa ve izlere belirti denmektedir. 
ÖZTÜRK/ERDEM, s. 413; ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 633.  

1038 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.637. Aynı görüş için bkz. TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 193.  
1039  Yargıtay 8. CD, 15.9.2008, 2008/12115 E, 2008/9513 K). Karar metni şu şekildedir: “Sanıkla-

rın, kimlikleri tespit edilemeyip muhtemel Irak vatandaşı olarak sözü edilen “X” ve “Dotto” la-
kaplı şahıslarla aralarında yasanın amaçladığı biçimde topluluk oluşturacak boyutta ortaklık ve 
birlikteliklerinin bulunduğuna dair, içeriği açıkça silah ticaretine ilişkin olmayan, maddi bulgular-
la desteklenemeyen ve bu nedenle delil niteliğinde bulunmayan telefon görüşmelerine dayalı 
iletişim kayıtları dışında yeterli kanıt bulunmadığı, böylece eylemlerinin bireysel silah ticareti 
suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçu toplu olarak işledikleri kabul edilerek 6136 sayılı Ya-
sanın 12/1. madde ve fıkrası yerine, anılan maddenin 2. fıkrası ile uygulama yapılması”,    

1040 YENİSEY/ALTUNÇ, s.1308. 
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Bir görüşe göre de, ses ve/veya görüntü kaydeden araçlarla yapılan tespitlerin usu-

lüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği ve muhafaza edilip edilmediğine göre 

bir ayırım yapmak gerekir. Usulüne uygun olarak yapılan ve muhafaza altına alınan 

kayıtlar “delil” kategorisinde kabul edilmelidir.1041 Bu kayıtlar esas itibariyle yazılı 

açıklamalardır, usulüne uygun kayıt edilmiş ve korunmuş olmaları koşuluyla bu kayıt-

ların belge delili olarak kabul edilmesi lazımdır. Usulüne uygun yapılmayan veya mu-

hafaza edilmeyen kayıtlar ise delil olarak değil, belirti olarak kabul edilebilir.1042  

Özbek, usulüne uygun olarak yapılan ve muhafaza altına alınmış kayıtların 

delil kategorisinde kabul edilmesi gerektiği görüşündedir. Ancak yazar, usulüne 

uygun kaydedilen ve korunan kayıtların tek başlarına mahkûmiyet için yeterli 

kabul edilmemesinin bu delilleri belirtiye yaklaştırdığını belirtmektedir.1043 

Gerek ses ve görüntü, gerekse de diğer iletişimin kaydedilmesi suretiyle elde 

edilen kayıtların delil olarak niteliğinin ve hukuksal kıymetinin belirlenmesinde, 

bu kayıtların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, değiştirilmiş olup olmadığı, değişti-

rilmiş ise bunun tespitinin mümkün olup olmadığı da göz önünde bulundurulmak-

tadır.1044  

CMK’nın 135. maddesine göre, iletişimin denetimi için usulüne uygun verilmiş bir 

hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca olan hallerde C.Savcısı kararı bulunmalıdır. 

Yapılan incelemede hâkim veya C.Savcısı kararının mevzuata uygun olduğunun anla-

şılması halinde sözkonusu kararlar ilgili kurum görevlileri ve TİB çalışanları aracılığıy-
                                                                          
1041 ÖZTÜRK/ ERDEM, s. 410,411; ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 633. 
1042 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 410-411.  
1043 ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 633. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZBEK, Veli Özer, 

“Elektronik Ortamda Saklı Bulunan Verilerin Ceza Muhakemesinde Delil Niteliği ve Değerlendiril-
mesi”, İHFM, C.LIX, S.1-2, 2001, s.181-200.  GÜRAKAR, Z.Özlem, “Ses ve Görüntü Kayıtlarının 
Delil Değeri”,  Prof.Dr. Çetin Özek Armağanı, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2004, 
s.443-456; ÖZTÜRK, Bahri, “Ses ve/veya Görüntü Kaydeden Araçlarla Yapılan Tespitlerin Ceza 
Muhakemesi Hukukundaki Yeri”,  Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir 2000 s.219-233. 

1044 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 410; ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 633; YENİSEY/ALTUNÇ, s. 
1308. ÜNVER, Yener, “Ceza Muhakemesinde İspat, CMK ve Uygulamamız”,  Ceza Hukuku 
Dergisi, Yıl.1, S.2, Aralık 2006, s. 128;  KOCA, Mahmut, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil-
ler”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl.1, S.2, Aralık 2006, s. 218; YILDIZ, Ali Kemal, 255, Ses ve/veya 
Görüntü Kayıtlarının İspat Fonksiyonu, ”Ceza Hukuku Dergisi, Yıl.1, S.2, Aralık 2006, s.257. 
Alman doktrininde ses kayıtlarının üzerinde tahrifat yapılmasının kolay olması nedeniyle bu 
kayıtlar keşif konusu olarak kabul edilmekte ve belge olarak değerlendirilmemektedir. Avustur-
ya ve İsviçre’de de durum bu merkezdedir. Fransız temyiz Mahkemesi de  kolay şekilde tahrif 
edilebilmeleri nedeniyle bu kayıtları belge delili olarak değil, vak’a tahmini veya belirti saymak-
tadır. Bkz. ÖZTÜRK/ERDEM, s. 412-413.  
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la teknik uzmanın nezaretinde yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve 

saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.  (İletişimin Denetlenmesi Yönet-

meliği 9/4; İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği 14 md)  İletişimin Denetlenmesi Yö-

netmeliğinin 9/6 maddesine göre, denetimin sona ermesini müteakip dinleme ve kayda 

alma işleminde kullanılan esas veri taşıyıcısındaki tüm veriler, Cumhuriyet savcısınca 

görevlendirilen adlî kolluk birimi personelince ayrı bir alt veri taşıyıcısına1045 nakledilir 

ve tamamı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı İletişimin Dinlenmesi ve Kay-

da Alınmasına İlişkin Tutanağa kaydedilir. Görüldüğü üzere, CMK’nın 135. maddesine 

göre iletişimin denetimi için öncelikle usulüne uygun verilmiş bir karar bulunmalıdır. 

Bu karar TİB’de incelendikten sonra sisteme tanıtılmakta; bu kararı yerine getirecek 

görevlilerin denetim işlemine başlaması, denetimin sona ermesi ve kayıtların çözümü 

aşamasında yapılan işlemler tutanağa bağlanmaktadır. O nedenle, günümüz için tele-

komünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi sonucu elde edilen delillerin, güveni-

lirlik bakımından, iletişimin denetimi için yasal bir zeminin bile bulunmadığı dönem-

lerdeki denetim suretiyle elde edilen deliller ile aynı kategoride değerlendirilmemesi 

gerekir. Usulüne göre verilmiş ve uygulanmış denetim kararı sonucu elde edilip, yine 

usulüne uygun olarak içeriği çözüm tutanağına aktarılan ve üzerinde herhangi bir tahri-

fat yapılmadığı anlaşılan kayıtların, “belirti” olarak değil “delil” olarak kabul edilmesi 

lazımdır.1046  

Amerika/McKeveer davasında, iletişimin denetlenmesi sonucu elde edilen kayıtların 

şu yedi kriteri karşılaması halinde delil hüviyetini kazandığı kabul edilmiştir: 1-Kayıt 

cihazı bu bilgileri kayıt kapasitesini haizdir, 2-Operatör cihazı çalıştırabilir haldedir, 3-

Kayıt aslına uygundur, 4-Kayıt üzerinde herhangi bir silinti, değiştirme veya ekleme 

yapılmamıştır, 5-Kaydın mahkemeye ibraz edilen hali orijinal olarak muhafaza edilen 

halidir, 6-Kayıttaki kişiler tespit edilmiştir, 7-Kayıt konusu iletişim gönüllü olarak yapı-

lan diyalogların sonucudur.1047  Bu koşulların gerçekleşmesi halinde yapılan kayıtlar delil 

hüviyetini kazandığından yargılamada delil olarak değerlendirilebilecektir. 

                                                                          
1045 İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 4/l maddesine göre, veri taşıyıcısı; “iletişimin tespiti, 

dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme tedbirlerinin uygu-
lanması neticesinde elde edilecek ses ve görüntü bilgilerinin kaydedileceği araçları, ifade eder” 

1046 Aynı yönde bkz. ÖZTÜRK/ERDEM, s. 410, 411; ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 633; 
ÜNVER, Yener, s. 128;KOCA, s. 218; YILDIZ, Ali Kemal, s.258. 

1047 YARDIMCI, s. 65. 
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Esasen yapılan kayıtlarda tahrifat olduğu, kayıtlara eklemeler veya çıkarmalar 

yapıldığı, kayıtların olduğu gibi çözüm tutanağına yansıtılmadığı konusunda bir 

kuşku duyulduğunda veya bu yönde bir itiraz ileri sürüldüğünde, kayıtlar keşif 

yapılmak suretiyle incelenerek, kayıtlarda tahrifat olup olmadığı veya çözümlerin 

orijinal kayıtlara uygun olup olmadığı tespit edilebilir. CMK’nın 135. maddesin-

deki usul ve esaslara uyulmadan, rızaya dayalı olarak veya iletişimin taraflarından 

birinin yaptığı kayıtların gerçeği yansıtıp yansıtmadığında tereddüt duyulduğunda 

da bu kayıtlar aynı şekilde keşif yapılmak suretiyle incelenebilir.  

Maddi gerçeğin araştırıldığı ve her şeyin delil olduğu, hâkimin her türlü delili 

vicdani kanaatine göre serbestçe takdir edebildiği Ceza Muhakemesi sistemimizde 

denetim sonucu yapılan kayıtların belirti mi olduğu yoksa delil olarak mı kabul 

edilmesi gerektiği tartışmalarının pek anlamlı olmadığını belirtmek gerekir.1048 

Yapılan kayıtların hukuksal kıymeti, kayıtların tek başına mahkûmiyet için 

yeterli olup olmadığı ayrı bir konu olup aşağıda incelenecektir.  

B. İSPAT BAKIMINDAN DEĞERİ 

1. Genel Olarak  

Ceza Muhakemesi Hukukunda kanuni delil sisteminin karşıtı olarak vicdani delil 

sistemi kabul edilmiştir. İkame edilen delillerin önemi ve hukuksal kıymetini, hüküm 

verilirken dikkate alınıp alınmayacağını kararı verecek olan hâkim vicdani kanaatine1049 

göre takdir edecektir.1050 Hâkim, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi 

sonucu elde edilen delillerin hukuksal değerini de aynı şekilde vicdani kanaatine göre 

serbestçe bir değerlendirmeye tabi tutacaktır.  

Tartışmalı olan bir husus, denetim sonucu elde edilen delillerin tek başına ispat 

değerinin bulunup bulunmadığı ve yalnızca bu delillere dayalı olarak mahkûmiyet 

                                                                          
1048 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 413-414; KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 613.  
1049 Vicdani kanaat, maddi uyuşmazlığı çözmeğe yetkili makamın, son soruşturmada, muhakeme 

faaliyeti sonucunda, aklını rehber yaparak ve hukukun koyduğu usul ve esaslar içerisinde kala-
rak, maddi olayın oluş biçimine dair ulaştığı, kendi açısından şüpheye yer vermeyen bir kanaat 
olarak tanımlanmıştır. (FEYZİOĞLU, Vicdani Kanaat, s. 109) Vicdani kanaat, mutlak gerçeğe 
değil, geçmişte olup biterek tarihe mal olmuş bir olayın veya olaylar bütünün, deliller vasıtasıy-
la ortaya konulmuş hali olarak da tanımlanabilecek olan maddi gerçeğe ilişkindir. FEYZİOĞLU, 
Vicdani Kanaat, s. 72-73. 

1050 KAYMAZ, Yasak Deliller, s. 247. 
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kararı verilip verilmeyeceğidir. Bu konuda görüşümüzü açıklamadan önce belirtelim 

ki, kanunumuza göre telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi için bir 

suç işlendiğine dair kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması lazımdır. (CMK 135/1 md) 

Yani, tedbir kararı verilmeden önce bazı deliller zaten mevcut olacaktır. O nedenle, 

bazı istisnai haller dışında pratikte, CMK’nın 135. maddesi hükümlerine göre yapılan 

denetim sonucu elde edilen delillerin tek başına olması sözkonusu değildir.  

Bazı hallerde, kişi hakkında denetim kararı verilmesine dair şüpheyi de yine 

denetim sonucu elde edilen deliller oluşturabilir ve şüpheli veya sanık aleyhine baş-

kaca delil bulunmayabilir. Gerçekten, yapılan denetim sırasında, hakkında denetim 

yapılan kişi veya başka bir kişinin katalog kapsamında bir suç işlediğinin anlaşılma-

sı halinde bu delillerin muhafaza altına alınarak durumun derhal C.Başsavcılığına 

bildirilmesi lazımdır. (CMK 138/2 md) Tesadüfen elde edilen bu gibi delillere da-

yalı olarak denetim kararı verilmesi, yapılan denetim sonucu elde edilen deliller 

dışında sanık aleyhine başkaca bir delil bulunmaması halinde, kişinin aleyhine olan 

deliller yalnızca iletişimin denetimi sonucu elde edilen delillerden oluşacaktır.  

İşte, bu ve benzeri hallerde, yani kişinin aleyhindeki delillerin yalnızca dinle-

me veya kaydetme suretiyle elde edilen delillerden oluşması olması halinde bu 

delillere dayalı olarak kişinin mahkûmiyetine karar verilebilecek midir? Doktrin-

deki genel eğilime göre, usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve korunmuş olsa bile 

ses ve görüntü kayıtlarındaki tespitler tek başına mahkûmiyet kararı verilmesine 

yetmez, bunların başka delillerle de desteklenmesi lazımdır.1051 Bu görüşü payla-

şan Yenisey/Altunç’a göre, iletişimin denetimi sonucu elde edilen deliller belirti 

delili olup temsil kabiliyetleri de genel nitelikte olduğundan, bu yolla elde edilen 

delillerin tek başına bir olayı ispat yeteneği yoktur.1052  

Biz, denetim sonucu elde edilen delillerin tek başına mahkûmiyet için yeterli 

olup olmadığı şeklindeki soruya tedbirlerin niteliğine göre bir ayırım yapılarak 

cevap verilmesinin daha doğru olacağı kanısındayız. Mobil telefonun yerinin tes-

piti tedbirine delil elde edilmesi amacıyla değil, şüpheli veya sanığın yakalanması 

amacıyla başvurulduğundan burada bu tedbir üzerinde durulmayacaktır.  

                                                                          
1051 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 411. 
1052 YENİSEY/ALTUNÇ, s. 1319.Aynı yönde bkz. CENTEL/ZAFER (2008), s. 262; YURTCAN, 

Ceza, s. 308-309.  
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Kişilerin, kimle, ne zaman ve ne süreyle görüştüklerine dair iletişimin tespiti-

ne ilişkin kayıtlara dayalı olarak bir kişinin mahkûmiyetine karar verilemez. Ger-

çekten, kişinin bir uyuşturucu satıcısı veya alıcısı ile veya bir terör örgütü mensu-

bu ile iletişimde bulunması, tek başına onun terör suçu işlediğine veya uyuşturucu 

ticareti yaptığına dair bir delil teşkil etmez ve yalnız iletişimin tespitine dayalı 

olarak mahkûmiyet kararı verilemez. Esasen, bu kayıtlar diğer delillerle birlikte 

çok değer kazanır ve hükme esas teşkil edebilir.1053 

Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesinde ise, belli bir zaman diliminde belli bir 

yerde hangi telefonların bu yerin kapsamı alanı içinde bulunduğu baz istasyonuna 

sinyal gönderdiği incelenmekte ve böylece soruşturma ve kovuşturmada delil teşkil 

edebilecek bazı bilgilere ulaşılmaya çalışılmaktadır.1054 İlgili baz istasyonuna gönde-

rilen sinyal bilgisi, sözkonusu telefonu kullanan kişinin araştırılan zaman dilimi 

içinde bu baz istasyonunun kapsama alanı içindeki yerde olduğunu gösterir. İşte bu 

kayıtlar bir analize tabi tutularak suçla ilgili delil teşkil edebilen bazı sonuçlara ula-

şılmaya ve çoğu kez de suçun fail veya faillerinin belirlenmesine çalışılır. Kişinin 

belli bir zaman diliminde suçun işlendiği bölgede olması suç işlediğinin kesin delili 

olamaz. O nedenle, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi sonucu elde edilen deliller 

de tek başına mahkûmiyet kararı verilmesi için yeterli değildir.1055 

İletişimin dinlenmesi veya kaydedilmesi sonucu suçun aydınlatılmasına elverişli 

çok değerli bilgilere ulaşılabilir. Çoğu kez denetim sonucu elde edilen bu deliller de 

                                                                          
1053 “1- Olay tarihinde haklarında yapılan ihbar üzerine İskenderun’dan gelen otobüsten indikleri sırada 

yakalanan sanıklar Veyis ve Sinan’ın yakalatmış oldukları esrar maddesini bir cep telefonu numarası 
ile irtibat kurdukları İskenderun’daki Kenan isimli şahıstan aldıklarını beyanları üzerine yapılan telefon 
kayıt ve adres araştırması sonunda sanık Kenan Y’ın yakalandığı, ancak üzerinde ve evinde arama 
yapılmadığı ve bir uyuşturucu madde ele geçirilmediği, sanığın suçlamayı hiçbir aşamada kabul et-
mediği ve ablasının üzerine kayıtlı cep telefonunu 8 ay önce çaldırdığını beyan etmesine ve sanık Ke-
nan ile diğer sanıklar arasında bir yüzleştirme veya fotoğraftan da teşhis yapılmadığı halde, dosya içe-
risinde bulunmayan Sinan B’in Kenan Y ile telefon görüşmesi yaptığına dair iletişim kaydının varlığına 
dayanılarak dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçeyle ve eksik ARAŞTIRMAYA dayalı olarak 
yazılı şekilde sanık (S.Y)’ın mahkûmiyetine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.” (Yargıtay 10. CD. 
12.7.2006, 2006/1814 E, 2006/9489 K. Yayınlanmamıştır.) 
“1- Hakkındaki hükmü temyiz etmeyen sanık (S.E)’in beyanı ve her iki sanığın sanıklardan (S.E)’in 
araması üzerine telefonla görüştüklerini gösteren iletişim kayıtları dışında sanığın uyuşturucu madde 
ticareti yapmak suçunu işlediğine dair her türlü kuşkudan uzak, kesin, inandırıcı, mahkûmiyete yeterli 
delil bulunmadığı halde yazılı gerekçe ile mahkûmiyet hükmü kurulması, yasaya aykırı(dır).” (Yargıtay 
10. CD.10.4.2006, 2005/19715 E, 2006/8098 K.Yayınlanmamıştır.) 

1054 ŞAHİN, CMK Gazi Şerhi, s. 381.  
1055 Bu tedbirin uygulanma yeteneği konusunda bkz. 1.Bl., V,E. 
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diğer delillerle birlikte bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda çok daha anlam kazanır 

ve mahkûmiyet kararı verilmesine esas teşkil eder. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz 

üzere CMK’nın 135. maddesindeki koşullara uyularak elde edilen kayıtların “delil” 

olarak kabul edilebilmesi ve ispat aracı olarak kullanılabilmesi için, bu delillerin ayrıca 

başka delillerle desteklenmesine gerek yoktur.1056 Hâkim, bu delilleri serbestçe takdir 

edecek ve somut olayı temsil yeteneklerine ve düzeyine göre hüküm verirken değerlen-

direbilecektir. Yalnızca denetim sonucu elde edilen delillere dayanılarak mahkûmiyet 

hükmü verilmesinin güç olduğunu kabul etmekle beraber, somut olayın özelliğine ve 

denetim sonucu elde edilen delillerin somut olayı aydınlatma yeteneğine göre bunun 

mümkün olduğunu kabul etmek gerekir.1057 Özetle, önceden bir ilke olarak, denetim 

sonucu elde edilen delillerin tek başına ispat yeteneğinin olmadığı ve yalnızca bu delil-

lerle dayalı olarak mahkûmiyet kararı verilemeyeceği şeklinde bir görüş ileri sürmenin 

isabetli olmadığını düşünmekteyiz.1058 Kanunumuzda da, ispat yeteneği bakımından 

                                                                          
1056  Aynı yönde bkz. KOCA,s.  218; YILDIZ, Ali Kemal, s.258. Delil kaynağı veya aracı olabilen ses 

bantlarının delil niteliği kazanabilmesinin bu bantlarda herhangi bir tahrifat yapılmamasına 
bağlı bulunduğunu belirten Özgen’e göre günümüz için bunun tespiti mümkün olup;  yapılacak 
inceleme sonucu ses bantları üzerinde herhangi bir oynama, tahrifat bulunmadığının tespit 
edilmesi halinde bunların delil olarak kabul edilmesi lazımdır. ÖZGEN, Delil, s. 29.   

1057 Yıldız; hukuka uygun kayıt yapılması, kayıtlarda herhangi bir tahrifat olmadığının kesin olarak 
belirlenmesi halinde, yapılan kayıtların muhakemede tek başına dahi delil olarak kabul edil-
memesi için bir sebep bulunmadığını belirtmektedir. YILDIZ, Ali Kemal, s.218.  Koca’da ses 
ve/veya görüntü kayıtlarının sahteliği konusunda bir şüphenin bulunmaması ve olayı ispat et-
mesi durumunda bu kayıtların tek başına hükmün oluşturulmasına yeterli olacağını savunmak-
tadır. KOCA, s. 260. 

1058 (A) isimli şahsın telefonla görüştüğü (B) isimli şahsa bir hafta kadar önce dağda koyun otlatır-
ken ölü bulunan (Ö)’yü kendisinin öldürdüğünü ve suçta kullandığı bıçağı da (Y) isimli yere bı-
raktığını beyan etmesi, yapılan araştırmada da gerçekten bıçağın sanığın telefonda belirttiği 
yerde bulunması denetim sonucu elde edilen delili çok değerli kılar. Çünkü bıçağın bulunması 
denetim sonucu elde edilen delili doğrulamaktadır.  
Ancak, (A) isimli şahsın telefonla görüştüğü (B)’ye bir hafta önce dağda hayvan otlatan (Ö)’yü 
kendisinin öldürdüğünü beyan etmesi de bir delildir. Fakat ifadesi alınan (A)’nın bu beyanını 
doğrulamaması, çeşitli saiklerle o şekilde bir beyanda bulunduğunu söylemesi bu delilin gücü 
yukarıda verilen örnekteki kadar fazla olmayacaktır. 
Bununla birlikte (Ö) isimli şahsın ölüp ölmediği daha belirlenmeden, başka bir suçtan dolayı tele-
fonu dinlenen (A) isimli şahsın (B) isimli kişiyi arayarak “(Ö)’yü öldürdüm” demesi ve yapılan 
araştırmalar sonucunda (Ö)’nün ölü bulunması halinde tespit edilen bu beyanın kıymeti çok  da-
ha yüksek olacaktır. Esasında burada da denetim sonucu yapılan tespiti değerli kılan, daha (Ö) 
isimli kişinin öldürüldüğü hususu duyulmadan, bu yönde bir soruşturma yapılmadan (A) isimli ki-
şinin bu yönde bir beyanda bulunması ve gerçekten (Ö) isimli kişinin ölmüş olması olgusudur. 
Özetlemek gerekirse, diğer delillerde olduğu gibi denetim sonucu elde edilen delilin hukuksal 
kıymetini önceden peşinen belirlemek mümkün değildir. Bu, hâkimin somut olayın koşulları içinde 
delilleri vicdani kanaatine göre serbestçe değerlendirmeye tabi tuttuğu Ceza Muhakememiz sis-
temine de aykırıdır. 
Şen de, somut olayın özelliklerine göre hukuka uygun şekilde yapılan denetim sonucu elde edilen 
şüpheli veya sanığın suç itirafına ilişkin kayıtların tek başına mahkûmiyet hükmü verilmesine esas 
teşkil edebileceği görüşündedir. Telefonda bir başkasına adam öldürdüğünü söylemesine rağmen, 
ortada ceset, silah, kan lekesi veya suçun sanık tarafından işlendiğini gösteren başka deliller mev-
cut değilse bu itirafın (yazar ikrar terimini kullanmakla birlikte bu terimin teknik anlamda kullanılma-
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deliller arasında bir hiyerarşi yaratılmasını ve ayırım yapılmasını haklı kılacak bir da-

yanak bulmak mümkün değildir.1059  

Ses kayıtlarının tek başına mahkûmiyet için yeterli olmadığı şeklindeki görüşün 

kaynağının 1971 tarihli bir Anayasa Mahkemesi kararı olduğu anlaşılmaktadır. Ana-

yasa Mahkemesi, bir Cumhuriyet Senatosu üyesinin dokunulmazlığının kaldırılması 

olayı ile ilgili olarak; “ses alma alanındaki ilerleme ve gelişmeler bugün o evrededir 

ki bir sesin belirli bir kişiye ilişkin bulunduğunun hala parmak izlerinde olduğu gibi 

kuşkusuzca ve kesinlikle saptanmamasına karşılık birtakım montaj yollariyle ve gere-

kirse ses taklit etmede usta kişilerin yardımından da yararlanılarak bantlar istenildiği 

gibi doldurulabilmektedir. (…) başkaca inandırıcı ve pekiştirici kanıtlar bulunmadık-

ça yalnız ses bantlarının ve gizli ajan raporlarının bir yurttaşa yapılan ‘Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasını tağyir ve tebdile ve bu yasa ile kurulmuş Türkiye Büyük 

Millet Meclisini iskata veya görevini yapmaktan men’e cebren teşebbüs etmek gaye-

siyle gizlice ittifak kurmak’ gibi çok ağır bir isnada yasama dokunulmazlığının kaldı-

rılması yönünde ciddilik kazandırabilmesi bir Hukuk Devletinde düşünülemez” şek-

linde karar vermiştir.1060 Yargıtay 9. Ceza dairesi de; “teyp bantlarının tek başına delil 

vasfını haiz olmıyacağı düşünülmeden ve dosyada sanıkların suça konu sözleri 

sarfettiklerine dair banttan başka hiçbir delil bulunmadığı” gerekçesiyle verilen bir 

mahkûmiyet kararını bozmuştur.1061 Böylece, Yüksek Mahkemelerimiz, ses bantları-

nın tek başına delil olarak değerlendirilemeyeceği, başka delillerle desteklenmedikçe 

bu kayıtların tek başına ispat değerinin bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.1062  

                                                                                                                                                                                                          
dığı anlaşılmaktadır; çünkü ikrar hâkim huzurunda sözkonusu olabilir) tek başına mahkûmiyet kara-
rı verilmesine yeterli olmayacağını belirten Şen’e göre, olayların detaylarının anlatıldığı ihaleye fesat 
karıştırmak suçuna ilişkin olarak denetim suretiyle elde edilen deliller pekâlâ mahkûmiyet kararı ve-
rilmesine esas teşkil edebilir. Ses kayıtlarının taklit edilmeye ve tahrif edilmeye elverişli bulunması 
nedeniyle bu delillerin “belirti delili” olarak kabul edilerek tek başına mahkûmiyet kararı verilmesine 
esas teşkil etmeyeceğinin kabulü vicdani delil sistemi ile bağdaşmaz. Çünkü vicdani delil sistemin-
de önemli olan, somut olayın özelliklerine göre delillerin hâkimin vicdanındaki değeri, inandırıcılığı, 
ikna ediciliği ve şüphesini yenip yenmediğidir. O nedenle, sırf taklit ve tahrif edilmeye elverişli olma-
sı nedeniyle denetim suretiyle elde edilen delillerin tek başına mahkûmiyete esas teşkil etmeyece-
ğinin kabulü doğru değildir. ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 122-123.  

1059 ÜNVER/HAKERİ, s. 240. 
1060 Anayasa Mahkemesi, 19.8.1971, 1971/41 E, 1971/67 K. http://www.anayasa.gov.tr/eskisite 

/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1971/K1971-67.htm (Erişim tarihi: 10.5.2008). 
1061 Yargıtay 9. CD. 5.10.1984, 1835/2346. YAŞAR,Osman, Uygulamalı ve Yorumlu Ceza Muha-

kemesi Kanunu, 3. Baskı, Ankara 2007, s. 1154. 
1062 Anayasa Mahkemesi nispeten daha yeni olan bir kararında, tek başına ispat değeri konusunde 

bir değerlendirmede bulunmamakla birlikte video bantların delil olarak kabul edilmesi gerekti-
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Öncelikle belirtelim ki, bu ses bantları telefonda yapılan konuşmaların kayıt edil-

diği bantlar olmayıp, bazı toplantılarda gizlice yapılan kayıtlara ilişkin bantlardır. 

Anayasa Mahkemesinin ses kayıtlarını delil olarak kabul etmeme gerekçelerinden 

biri, bu kayıtların kim tarafından ne şekilde yapıldığı, konuşanların kimliklerinin ne 

şekilde belirlendiği ve bu kayıtların ne zaman ele alınıp değerlendirildiğinin belli ol-

mamasıdır. Yüksek Mahkemeye göre ev ve bürolara “… araçların kimlerce, ne vakit, 

nasıl yerleştirildiği, nasıl uzun bir zaman korunup çalıştırılabildiği, bantların nasıl ne 

zaman ele alınıp değerlendirildiği, konuşanların kimliklerinin ve banda çekilmiş ses-

lerle ilişkilerinin ne yolla saptandığı bilinmediği için bu durum ses bantlarının isnada 

ciddilik verme gücünü daha da gölgelemektedir.”  

Anayasa Mahkemesinin kararına dayanak gösterdiği gerekçelerden biri de is-

tihbarat elemanlarının çalışma koşulları ve yöntemleri gereği düzenlemiş oldukları 

kayıt ve raporlara duyulan güven eksikliğidir.1063 

Esasen, bu kayıtların yapıldığı dönemde MİT’in telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimi denetlemesine imkân veren yasal bir düzenleme mevcut değildi. 

MİT’e önleme amaçlı olarak denetim yapma yetkisi 3.7.2005 tarihinde kabul edi-

len 5397 sayılı yasayla verilmiştir. 4422 sayılı yasanın kabul edildiği 30.7.1999 

tarihine kadar ülkemizde koruma tedbiri olarak iletişimin denetimine olanak tanı-

yan bir yasal düzenleme mevcut değildi. CMUK’un 91 ve devamı maddelerine 

                                                                                                                                                                                                          
ğine hükmetmiştir. “Öğretide ve uygulamada doğruluğu her zaman kontrol edilebilen video 
bantların, yasa dışı yollarla elde edilmediği sürece, yargıda kanıt olarak kabul” edildiğini belir-
ten Yüksek Mahkeme, “Video bantların, yasa dışı yollarla sağlanmadığı ve konuşmaların da 
görüntü ve içerik bakımından bunları yaptığı iddia edilen kişilere ait olduğu dosyada bulunan 
belgeler ve bilirkişilerce yaptırılan çözümle sabit olduğundan, video bantlar(ı) delil olarak ka-
bul” etmiştir. (Anayasa Mahkemesi, 16.1.1998, 1997/1 E, 1998/1 K) http://www.anayasa.gov.tr 
/eskisite/KARARLAR/SPK/K1998/K1998-01.htm (Erişim tarihi:22.1.2008).  

1063 “Hizmetin özelliği, MİT'ten istihbarat görevi alanların gizlice ve çeşitli kimliklere ve görünüşlere 
bürünerek ve daima gerçek niyetlerini saklayarak çalışmalarını gerektirir. Böyle bir durumda 
görevlinin bir tanık için baş nitelik sayılabilecek olan yansızlık vasfından az veya çok uzaklaş-
ma eğilimini göstermesi veya böyle bir zorunluğu duyması olağandır. Görevlinin başlıca kaygı-
sı aldığı işi başarı ile sonuçlandırmak; hiç değilse başarmış görünebilmek, kendisine görev ve-
renler üzerinde böyle bir etki bırakabilmek olur. Ereğe ulaşabilmek için izlediği kimseleri kış-
kırtmağa, hatta ayartmağa gitmesi ve üstlerine abartılmış haberler getirmesi yahut izlediği kişi-
lerin çokluğu dolayısiyle bellek yanıltmalarına uğraması akla gelebilir. Gizli ajan, raporunu ver-
diği olaylara ve eylemlere katılmış ve karışmış sayılacak bir tutumun içindedir. Durumu bir ola-
yı açıkça saptamış ve saptama üzerinde tanıklık etmekte bulunmuş alelade bir kolluk 
görevlisinkinden daima ayrımlıdır, öte yandan böyle bir kimsenin, bir görevi yerine getirmek 
için de olsa, gerçek niyet, düşünce ve inançlarını saklayarak ve kendisini bambaşka görüş ve 
düşüncelerin adamı gibi göstererek işini yürütmeğe çalışması, tanıklık yönünden kişiliği ve gü-
venilirliği üzerinde bir takım duraksamalara yol açabilir. Bütün bunlar gizli bir MİT görevlisinin 
bir olaya tanıklık konusunda hukukça öteki olağan kişilerle eşdeğerde tutulamıyacağını akla 
getirir.” (Anayasa Mahkemesi, 19.8.1971, 41 E, 1971/67 K. http://www.anayasa.gov.tr 
/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/ K1971/K 1971-67.htm) (Erişim tarihi: 10.5.2008). 
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göre yapılan denetim de hukuka aykırı idi.1064 Ayrıca CMUK’unda denetimin ne 

şekilde yapılacağına dair bir düzenleme yoktu. Günümüzde yürürlükte olan tele-

komünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine ilişkin düzenlemelerin 

eleştirilecek bazı yönleri olsa da CMK’nın 135. maddesine göre yapılan iletişimin 

denetimi bakımından kararda sözü edilen gerekçelerin hiçbiri geçerli değildir.1065 

O nedenle, Anayasa Mahkemesinin ve Yargıtay 9. Ceza Dairesinin geçmişte ver-

miş olduğu kararların günümüz için emsal olma özelliği yoktur. Dolayısıyla, 

CMK’nın 135. maddesi ile diğer mevzuata uygun olarak alınan ve yerine getirilen 

denetim kararları sonucu elde edilen kayıtların “delil” olarak kabul edilmesi ve 

ispat değeri taşıması için peşinen, diğer delillerle desteklenmesi şeklindeki görüş, 

günümüz için doğru değildir. Bununla birlikte, yalnızca denetim sonucu elde edi-

len delillere dayalı olarak mahkûmiyet kararı verilmesinin çok zor olduğunu kabul 

etmek gerekir. Ancak somut olayın özelliği, yapılan kayıtların niteliğine göre yal-

nızca denetim sonucu elde edilen kayıtlara dayalı olarak mahkûmiyet hükmünün 

verilebileceği olaylar olabilir. Peşinen, denetim sonucu elde edilen delillerin tek 

başına mahkûmiyet hükmü verilemeyeceğini savunmak, hâkimin delilleri vicdani 

kanaatine göre serbestçe değerlendirdiği ceza muhakemesi sistemimize aykırı 

olur.  

CMK’nın 135. maddesinde yazılı esas ve usullere uyulmadan, rıza üzerine 

yapılan dinleme veya kaydetme suretiyle elde edilen deliller veyahut iletişimin 

taraflarından birinin diğerlerinin rızası olmadan yaptığı kayıtlara daha dikkatli bir 

şekilde yaklaşılması gerektiği açıktır. Bu kayıtların gerçeği yansıtmadığına dair 

bir şüphe doğduğunda veya bu yönde bir iddia ileri sürüldüğünde bu kayıtlar üze-

rinde yapılacak inceleme ile bu şüphe ve iddiaların açıklığa kavuşturulması müm-

kündür.  

Yukarıda da belirtildiği üzere, denetim sonucu elde edilen deliller çoğu kez, 

başka delillerle birlikte bir anlam ifade eder. Örneğin, (A) isimli kişinin mobil 

telefonunun dinlenmesine karar verildiğini, ancak, (A)’nın sözkonusu telefonu 

                                                                          
1064  Bu konuda bkz. KAYMAZ, Haberleşmenin Denetlenmesi, s. 797 vd. 
1065 Tedbir kararının alınmasına ilişkin usul ve esaslar konusunda geniş bilgi için tezimizin ikinci 

bölümüne bakınız. 
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karardan önce başkasına verdiğini, denetim esnasında telefonun başkası veya baş-

kaları tarafından kullanıldığını ve denetim sonucu katalog kapsamında bir suçun 

işlendiğine dair delil elde edildiğini düşünelim. Burada bir suçun işlendiğine dair 

elde bazı deliller mevcut olmakla birlikte, bu suçun kim tarafından işlendiğinin 

belirlenmesi için gerçekten telefonun üzerine kayıtlı kişi tarafından mı, yoksa 

başka kişi veya kişiler tarafından mı kullanıldığının belirlenmesi lazımdır. Ayrıca 

uygulamada çoğu kez görüldüğü üzere, suç işleyen kişilerin başka bir isim kul-

lanmaları mümkündür. Bu durumda denetlenen telefonu kimin kullandığı ancak 

tanık beyanları ve diğer soruşturma yöntemleri ile belirlenebilir; çünkü denetim 

yapan görevlilerin, iletişimi denetlenen tüm kişileri tanıma imkânı yoktur.1066 Yine 

çok sayıda kişinin kaldığı evdeki sabit telefonla yapılan bir görüşmenin dinlenme-

sinden bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığının belirlendiğini düşünelim. Bu du-

rumda evde kalanlardan hangisinin bu konuşmayı yaptığının belirlenmesi için, 

gerekirse evde kalan tüm kişilerin beyanlarına başvurulması, denetimi yapan kişi-

nin dinlenmesi ve nihayet ses teşhisinin yapılması lazımdır.1067 Böylece, denetim 

                                                                          
1066 “26.08.2003 tarihli olay tutanağı içeriğine, sanığın savunmasına ve tüm dosya kapsamına 

göre; telefon dinlemesini yapan görevliler dinlenerek telefonda konuşan kişinin sanık (A.T) ol-
duğunun nasıl tespit edildiğinin belirlenmesi; ayrıca sanık (A.T)’un kullandığı iddia edilen 0 535 
728 …. numaralı telefonun kayıt sahibi olan (C.K) adlı kişinin dinlenerek, bu telefonun dinlen-
diği tarihlerde telefonu sanık (A.T)’ye veya bir başkasına verip vermediğinin sorulması, sonu-
cuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri yerine eksik kovuşturmaya dayalı olarak 
yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya aykırı(dır).” (Yargıtay 10.CD. 5.7.2006, 2006/1246 E, 
2006/9162 K) 
“28.03.1998 tarihli olay ve yakalama, muvafakatli ev arama ve firari sanık arama tutanakları içeriği-
ne, İstanbul 3 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 01.03.2000 tarih ve 1998/126 esas, 2000/39 
karar sayılı dosyasında hakkında verilen mahkûmiyet kararı daha önce kesinleşen diğer sanık 
(Adil.Ö)’ın anılan dava dosyasındaki aşamalarda değişmeyen savunmalarına ve tüm dosya kap-
samına göre; diğer sanık (Adil Ö) ile sanık (Ali Ö) arasında akrabalık bağı bulunup bulunmadığı, 
yakalandığı sırada sanık (Adil Ö)’da ele geçirilen …. numaralı cep telefonunun suç tarihinde kimin 
adına kayıtlı olduğu ve sanık (Adil Ö) yakalandıktan sonra sanık (Ali Ö)’ün kendisini arayacağını 
bildirmesi üzerine telefonda görüştüğü kişinin sanık (Ali Ö) olduğunu belirterek kıraathanede bulu-
şacaklarını söylemesi olayına tanıklık eden görevliler dinlenerek sonucuna göre sanığın hukuki du-
rumunun tayin ve takdiri yerine eksik kovuşturmaya dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması, 
yasaya aykırı(dır)” (10. CD. 28/06/2006, 2006/2844 E, 2006/8862 K) 
“1- Olay, işyeri ve ev arama, zaptetme ile telefon görüşme tutanakları içeriğine, Turkcell A.Ş. 
yazılarına, sanıkların savunmaları ve tüm dosya kapsamına göre, hakkındaki hüküm temyize 
konu olmayan diğer sanık (Hakan U)’ın, 21/07/2004 tarihli telefon görüşme tutanağında gö-
rüşme yaptığı şahısa "Yusuf" şeklinde hitap edip etmediği, bu telefon görüşmesinden, görüş-
menin sanık (Yusuf H) ile yapıldığının anlaşılıp anlaşılmadığı hususunun tutanağı düzenleyen 
görevliler dinlenerek belirlenmesinden ve ayrıca 0 537 880 16 17 nolu telefon abonesi olan 
(Ömer M) isimli gerçek bir kişinin olup olmadığı, dosyadaki nüfus cüzdanı fotokopisindeki bilgi-
lerine göre araştırılarak tespiti halinde, anılan şahısa söz konusu telefon hattını adı geçen sa-
nık (Yusuf H)'ya verip vermediği sorulduktan sonra sonucuna göre, sanığın hukuki durumunun 
tayin ve takdiri gerekirken eksik soruşturmaya dayalı yazılı şekilde karar verilmesi,..” (Yargıtay 
10. CD. 06/02/2007, 2006/5702 E, 2007/1191 K) 

1067 Ses teşhisi için bir veritabanının oluşturulması lazımdır. Ses teşhisi için öncelikle, kimliği denetlenecek 
kişi veya kişilerin belirli kelimeleri telafuz etmeleri istenir ve ses kayıtları alınır. Bundan sonra, soruş-
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sonucu elde edilen delilin bir anlam kazanabilmesi ve değer ifade edebilmesi, 

başka delillerle desteklenmesi ile mümkün olmaktadır. Yüksek Mahkememiz de 

bu ve benzeri durumlarda denetim sonucu elde edilen delillerin, teşhis, tanık be-

yanı veya başka delillerle desteklenmesi gerektiğine karar vermekte,1068denetim 

sonucu elde edilen delilleri, diğer delillerle birlikte değerlendirerek bir sonuca 

ulaşmaya çalıştığı görülmektedir.1069 Tedbir kararı uygulanırken diğer soruşturma 

                                                                                                                                                                                                          
turma bakımından kime ait olduğu tespit edilmesi gereken sesin denetlenecek kişiye ait olup olmadı-
ğının belirlenmesi amacıyla kişiden bazı kelimeleri telafuz etmesi istenir ve sözkonusu şahsın kayıtlar-
da mevcut bulunan kişilerden biri olup olmadığı tespit edilmeye çalışılır.  (ER, Cüneyd, Biyometrik 
Yöntemler ve Özel Hayatın Gizliliği Hakkı, Ankara 2007, s. 65) Ses tanıma bakımından çeşitli yöntem-
ler uygulanmaktadır. Ancak; belirtelim ki gerek ulusal, gerekse uluslar arası alanda karşılaştırmaya ta-
bi tutulan ses ve konuşma örneklerinin aidiyetini belirlemek amacıyla tespit edilen ve bağlayıcılığı bu-
lunan bir standart bulunmamaktadır. Uluslar arası Tanıma Birliğinin alt komitesi olan “ses tanıma ve 
akustik analiz kurulu”, incelemelerde kullanılabilecek karşılaştırılabilir sözcük sayısı ve tanımlama kri-
terleri ile ilgili ölçütlere yer vermiştir. Bu ölçütlere göre, karşılaştırılabilir sözcüklerden en azından %90’ı 
işitsel ve görsel olarak birbirine çok benzer olmalıdır ve bu benzerlerin içerisinde en azından 20 tanesi 
de aynı olmalıdır. Örnekler arasında altı yıldan fazla bir süre bulunmamalıdır. (BAYRAM, Levent, Adli 
Bilimlerde Ses ve Konuşma İncelemeleri, Ankara 2008, s.110-111. Ses tanıma yöntemleri için ayrıca 
bkz. ER, s. 67-68) Kişilerin telefonla yapacakları konuşmaların kayda alınarak daha önce denetim su-
retiyle elde edilen kayıtlarla karşılaştırılması suretiyle de ses teşhisinin yapılabileceğini ve denetimi ya-
pan görevliden de teşhis tanığı olarak yararlanılabileceğini düşünmekteyiz. 

1068 “Teknik takibe konu telefonun bulunduğu evde bir çok kadının yaşadığının anlaşılması karşı-
sında, iletişim tespit tutanaklarındaki kadın sesinin sanık Zeliha’ya ait olup olmadığı tespit edil-
dikten sonra hukuki durumun tayin gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde mahkûmiyetine 
karar verilmesi”, (Yargıtay 10.CD. 30/04/2007, 2006/7689 E, 2007/4983 K) 
Sanık (M.E.G) hakkındaki hükmün incelenmesinde; 
Sanık (İ.K)’ın beyanı üzerine hakkında dava açılan sanığın, (İ.K) hakkındaki iletişim tespit kararı-
na dayanılarak yapılan ve kayda alınan telefon konuşmalarında bulunduğu kabul edilen ve CD’ye 
kaydedilerek emanete alınan ses kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, (İ.K) ile konu-
şan ve iletişim tespit tutanaklarında (x) adı ile kodlanan kişinin sanık (M.E.G) olup olmadığı sap-
tanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden yazılı 
şekilde hüküm kurulması,” (Yargıtay 10.CD. 19.07.2007, 2007/8180 E, 2007/9522 K) 
“Gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespiti bakımından, sanığın kullandığı … numaralı 
cep telefonuna ait suç tarihindeki görüşme kayıtları getirtilip, tespit edilen ses kaydının sanığın 
sesine uygunluk gösterip göstermediği konusunda bilirkişi incelemesi de yaptırıldıktan sonra 
hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, sanık müdafiinin bu yöndeki talebinin yasal ol-
mayan gerekçelerle reddine karar verilerek eksik inceleme sonucu yazılı şekilde (5237 sayılı 
TCK 314/3, 220/7, 314/2, 62, 53, 58/9, 63, 3713 SK.nun 5 md) hüküm tesisi” (Yargıtay 9.CD. 
3.7.2007, 2007/5769 E, 2007/5841 K) 
“1- 14.03.2004 tarihli olay, yakalama, zaptetme, muvafakatlı üst ve ev arama tutanağı içeriği-
ne, sanığın savunmasına ve tüm dosya kapsamına göre; hakkındaki mahkûmiyet kararı temyi-
ze gelmeyen diğer sanık (Y.K)’na ait cep telefonundan arandığı belirtilen ve sanık (A.K)’ın kul-
landığı iddia edilen 0 537 601 31 45 no’lu telefonun kayıt sahibi olan (E.K) isimli kişinin tanık 
sıfatıyla dinlenip; sanık (A.K)’ı tanıyıp tanımadığı, suç tarihinden önce bu telefonu veya sim 
kartını sanık (A.K)’ye verip vermediği sorularak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun ta-
yin ve taktiri yerine eksik araştırmaya dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması,” (Yargıtay 
10.CD. 20.12.2006, 2006/4992 E, 2006/14584 K) 

1069 “1- Olay ve yakalama, fiziki takip, iletişimin dinlenilmesi ve tespiti tutanakları ile tüm dosya 
kapsamından, sanık (RT)’ın temin ettiği uyuşturucu maddeleri sanık (YA) ile otogarda çalışan 
ve hakkındaki dava yakalanamadığı için tefrik edilen sanık (HH) aracılığıyla kendisinden uyuş-
turucu madde isteyen il içindeki müşterilere birçok kez sattığı, il dışından istemde bulunan alı-
cılara ise otobüs firmalarına ait kargoları kullanmak suretiyle yine sanıklar (HH) ve (YA)’ın yar-
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yöntemleri ile başka delillere ulaşılması mümkün olduğu gibi, denetim suretiyle 

elde edilen deliller vasıtasıyla da başka delillere ulaşılması mümkündür. Zaten 

tedbire başvurmanın en önemli amaçlarından biri de budur. Uygulamada da dene-

tim sonucu elde edilen delillerin, diğer delillerle birlikte değerlendirilerek sonucu-

na ulaşıldığı görülmektedir.1070 Yüksek Mahkememizin, yalnızca telekomünikas-

yon yoluyla yapılan iletişimin denetimi sonucu elde edilen delillere dayalı olarak 

mahkûmiyet hükmü verilebileceğine dair bir kararına rastlayamadık. Ancak, bu; 

Yüksek Mahkememizin aksi görüşte olmasından değil; denetim sonucu elde edi-

len delillerin çoğu kez diğer delillerle birlikte bulunmasından ve önüne bu şekilde 

bir dava dosyası gelmemesinde de kaynaklanabilir.  

2. İletişimin İçeriğinin İkrar Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği  

CMK’nın 135. maddeye ilişkin Adalet Komisyonu Raporundaki gerekçede, ileti-

şimin denetimi sonucu ikrar elde edilmesine ilişkin bir ifade yer almamakla birlikte, 

                                                                                                                                                                                                          
dımıyla birçok defa uyuşturucu madde sevk ettiği, sanık (RT)’nin önderliğinde, sanıklar arasın-
da hiyerarşik ilişki ve hareketlerinde devamlılık bulunduğu böylece sanıkların teşkil edilmiş bir 
örgütün faaliyeti çerçevesi içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları dikkate alınarak, lehe 
yasanın buna göre belirlenip uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,  
Yasaya aykırı, sanıklar müdafiileri ve o yer C. Savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde 
görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA,” (Yargıtay 10.CD. 03.04.2007, 
2006/16098 E, 2007/3999 K) 
“Olay tutanağı içeriği ile ifade tutanaklarına yansıyan iletişimin dinlenilmesi sonucu elde edilen 
bilgilere, iddianamede “şüphelilerin irade birliği ve eylemi paylaşım içerisinde organize bir bi-
çimde her biri ayrı ayrı görev yüklenerek, uyuşturucu maddenin temininde, gizlenmesinde, ko-
runmasında ve satışında birbirleriyle dayanışma içinde hareket ettikleri ve bu işi meslek edin-
diklerinin” ifade edilmesine göre; sanıkların üzerine atılı suçun TCK’nın 188. maddesinin 5. fık-
rasında öngörüldüğü biçimde “suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde” 
işlenip işlenmediğinin özel görevli mahkemece tartışılması gerekecektir. 
Delilleri tartışıp eylemi niteleme görevinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 250 inci 
maddesi uyarınca “Bazı Suçlara İlişkin Muhakemeye Yetkili İzmir Ağır Ceza Mahkemelerine” 
ait olması karşısında, görevsizlik kararı verilmesi yerine, yargılamaya devamla yazılı şekilde 
hüküm kurulması, yasaya aykırıdır.” (Yargıtay 10. CD. 17.4.2007,2006/16678 E, 2007/4686K) 
“İddia, ihbarın içeriği, olay tutanağı, iletişimin dinlenilmesi sonucu tutulan tutanaklar, diğer sa-
nıkların anlatımları ve tüm dosya kapsamına göre, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunun 
ortaya çıkmasına sanığın açıklamaları ile hizmet ve yardım ettiğinin anlaşılmasına göre, hak-
kında TCK’nın 192/3. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,” (Yargıtay 10.CD. 
26.12.2006, 2006/11222 E, 2006/14980 K) 

1070 “ …ses bantlarının vüs’at ve mahiyeti gerçeği yansıtmakta iken, istikbalde işbu ses bantlarının 
tebdil, tağyir, taklit edilebileceği düşüncesiyle berveçhi peşin delil olma vasfından yoksun te-
lakki edilemeyeceği muhakkaktır. Kaldı ki ses bantlarının, diğer delillerle mutabakat halinde 
olması, yan delillerle takviyesi halinde, delil vasıf ve mahiyetinde mütalaa edileceği Anayasa 
Mahkemesinin 19.8.1971 gün ve 1971/41-67 Esas ve karar sayılı hükümleri iktizasıdır. Aynı 
şeyi Milli Emniyet raporları hakkında da söylemek mümkündür. 
Bu suretle Anayasa ve meri kanun hükümlerine uygun olmak kaydiyle elde edilen ses bantlarının, di-
ğer yan delillerle takviye edildiği, eldeki delillerle mutabakat arzettiği ahvalde, delil olarak ikame edil-
mesine mani bir hüküm bulunmadığından sanık vekilerlnin teyp bantları ile MİT tarafından hazırların 
raporların hiçbir delil olarak ikame edilemeyeceğine değinen temyiz itirazlarından isabet görülmediğin-
den 353 sayılı K.nun 217/2 maddesi uyarınca REDDİNE karar verildi.” (Askeri Yargıtay 1.Daire,  
25.11.1974, 1974/704 E, 1974/1008 K). Bu kararın değerlendirilmesi için bkz. ÖZGEN, Delil, s. 29.  
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Tasarısının bu maddeye karşılık gelen 107. maddesinin gerekçesinde telekomünikas-

yon yoluyla yapılan iletişimin denetimi sonucu suça ait diğer iz, eser ve emarelerle 

birlikte “ikrar”ın elde edilmesinden söz edilmektedir.1071 Acaba iletişimi denetlenen 

kişinin, telefonla başka bir kişi ile yaptığı görüşmede, bir suç işlediğini, örneğin (X) 

isimli şahsı öldürdüğünü beyan etmesi ikrar olarak değerlendirilebilecek midir?  

Bu soruya cevap vermeden önce ikrarın kanunumuzda ne şekilde düzen-

lendiğinin ve anlamının açıklığa kavuşturulması lazımdır. Yürürlükten kaldırı-

lan 1412 sayılı CMUK’un 247/1 maddesinde, “sanığın hâkim tarafından tan-

zim kılınan tutanakdaki ifadesi ikrarına delil olmak üzere okunabilir” denil-

mekteydi. Dolayısıyla, şüpheli veya sanığın suçu işlediğini kabul etmesinin 

ikrar olarak değerlendirilebilmesi için hâkim huzurunda yapılması gerekmek-

teydi. İkrarın bir değer taşıyabilmesi için sorgunun usulüne uygun yapılmış 

olması, yani şüpheli veya sanığa haklarının ve bu arada susma hakkının hatır-

latılması ve şüpheli veya sanığın bu beyanlarının özgür iradeye dayanması ge-

rektiğinde kuşku yoktur.  

5271 sayılı CMK’da benzer bir hükme yer verilmemiş, CMK’nın 213/1 mad-

desinde, “aralarında çelişki bulunması halinde; sanığın, hâkim veya mahkeme 

huzurunda yaptığı açıklamalar ile Cumhuriyet savcısı tarafından alınan veya mü-

dafiin hazır bulunduğu kolluk ifadesine ilişkin tutanaklar duruşmada okunabilir” 

denilmiştir. Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi nedenle-

rinin düzenlendiği CMK’nın 314/1-c maddesinde ikrara da yer verilmiştir. Sanığın 

beraat ettikten sonra suçla ilgili olarak hâkim önünde güvenilebilir nitelikte ikrar-

da bulunmasının bir yenileme nedeni kabul edildiği bu hükümden, ikrarın ancak 

hâkim huzurunda yapılabileceği sonucu çıkmaktadır. 

                                                                          
1071 CMK’nın 135. maddesinin (CMK Tasarısının 107. maddesi) hükümet tasarısındaki gerekçe şu 

şekildedir: “Gerçekten gerek ikrar, gerek işlenen suça ait diğer delil, iz, eser ve emareler, suçu 
işleyen, şerikleri, yataklık edenler ile diğer kişiler arasında cereyan eden telefon muhavereleri-
nin (karşılıklı konuşmaların) dinlenmesi veya sinyalleri, yazıları, resimleri, görüntü veya sesleri 
veya diğer nitelikteki bilgileri kablo, radyo veya diğer elektromanyetik sistemlerle veya tek yön-
lü sistemlerle alan ve ileten araçlara girilerek elde edilebilir. Modern teknik bu hususta kolaylık-
lar ve olanaklar sağlamış bulunmaktadır.” (NOYAN, s. 300) İlginçtir ki, Tasarının 108/3. mad-
desinde, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi sonucu elde edilen delillerin 
yargılamada sanığın ikrarına ilişkin delil olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. Tasarının 
108/3 maddesi için bkz.CMK Tasarısı, s. 200.  
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Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetiminde ise, kişilerin iletişimi, 

bu tedbirin doğası gereği gizli olarak dinlenmekte ve/veya kaydedilmekte, kişilere 

haklarının hatırlatılması ve bu arada susma hakları olduğunun söylenmesi sözkonusu 

olmamaktadır. Denetim, bir hâkim kararına dayanmasına rağmen, hâkim huzurunda 

verilmiş bir beyan da sözkonusu değildir. O nedenle, iletişimi denetlenen kişinin bir 

telekomünikasyon aracı ile yaptığı iletişimde bir suç işlediğini belirtmesi, ikrar anla-

mına gelmez.1072 Elbette ki, vicdani kanaatine göre delilleri serbestçe değerlendirecek 

olan hâkim bu delilin değerini ve hukuksal kıymetini  takdir edecektir.  

CMK Tasarısının 108/3. maddesinde telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişi-

min denetimi sonucu elde edilen kayıt ve saptamaların yargılamada sanığın ikrarına 

ilişkin delil olarak değerlendirilemeyeceği belirtilerek, bu konuda açık bir düzenleme 

yapılmıştı. Maddenin gerekçesinde de; ifade ve sorguda, isnat açıklandıktan ve susma 

hakkı tanındıktan sonra, serbest irade ile yapılan açıklamaların delil niteliği kazana-

bildiği, o nedenle gizli olarak yapılan denetim sonucu elde edilen delillerin ikrar ola-

rak değerlendirilemeyeceği belirtilmişti.1073 Tasarının 108/3. maddesine benzer bir 

hüküm kanunumuzda yer almamış ise de, bunun nedeni denetim sonucu elde edilen 

delillerin ikrar olarak kabul edilmesi gerektiği düşüncesi olmayıp, bu sonuca ulaşmak 

için bu yönde bir hükme ihtiyaç bulunmamasıdır.1074  

III. HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE ELDE EDİLEN DELİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Koruma tedbirlerinin amacı, muhakemenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi-

ni, uyuşmazlık konusunu oluşturan somut olaya uygun bir karar verilmesini ve 

verilen kararın uygulanabilmesini temin etmektir. Koruma tedbiri olarak teleko-

münikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbirine, ceza muhakemesinde 

maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından delil elde edilmesi amacıyla başvu-

                                                                          
1072 ÖZTÜRK/ERDEM, s.413; HAKERİ, s. 27; ÜNVER/HAKERİ,s.181-182. 
1073 “İlgilinin 147 nci maddede, (bu madde ifade ve sorgunun tarzı başlığını taşımakta olup, yasala-

şan metindeki aynı başlığı taşıyan 147. maddeye karşılık gelmektedir) ifade almada ve sorguda, 
isnat açıklandıktan, susma hakkı tanındıktan sonra, serbest irade ile yapılan açıklamaların delil 
niteliği kazandığı belirtildiği için, gizlice yapılan telefon ve benzeri dinlemelerde, ilgilinin beyanda 
bulunması, ikrar delili değil, bir belirti delili olarak anlam kazanır. İkrar, suçun doğrudan doğruya 
ispatı açısından elverişli bir delil olduğu hâlde, emare delili, parmak izi gibi dolaylı bir ispat gücü-
ne sahiptir ve başka delillerle bütünleşmeden tek başına ispat bakımından yeterli olmaz. Bu ne-
denle maddenin üçüncü fıkrasında kayıt ve saptamaların yargılamada sanığın ikrarına ilişkin delil 
olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.” CMK Tasarısı 108. md. gerekçesi. 

1074 HAKERİ, s.27. 
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rulur. O nedenle, hukuka uygun denetim faaliyeti sonucu elde edilen delillerin 

ceza yargılamasında değerlendirilmesi kadar doğal bir şey olamaz.  

Ancak, doktrinde bir delilin hukuka uygun şekilde elde edilmesinin, bu delilin de-

ğerlendirilmesinin de her zaman hukuka uygun olduğu anlamına gelmeyeceği, somut 

olayda çatışan menfaatler arasında değerler tartımı yoluna gidilerek bir sonuca varılma-

sı gerektiği savunulmaktadır. Bu görüş sahiplerine göre, bireyin temel hak ve özgürlü-

ğüne yapılan müdahalenin niteliği ve yoğunluğu ile ceza adaletinin sağlanmasına ilişkin 

kamunun menfaati arasında yapılacak bir değerlendirmede ilkinin ağır basması halinde 

hukuka uygun olsa bile delilin değerlendirme dışı tutulması gerekecektir.1075  

Tedbirin uygulanacağı suçların katalog şeklinde sayılmadığı, denetimin bütün 

suçlar bakımından uygulama alanı bulduğu sistemlerde, oranlılık ilkesinin bir ge-

reği olarak çatışan menfaatler arasında değerler tartımı yoluna gidilerek, delil elde 

edilirken ihlal edilen hak ve menfaatlerin, delilin kullanılması ve suçun aydınla-

tılmasındaki kamu yararına göre ağır bastığı hallerde denetim sonucu elde edilen 

delillerin kullanılmaması gerektiği düşünülebilir. Ancak, hukuka aykırı olmamak 

koşuluyla her şeyin delil olduğu ve delil değerlendirme serbestîsinin geçerli oldu-

ğu ve denetime tabi suçların da katalog şeklinde sayıldığı sistemler bakımından bu 

şekilde bir düşüncenin kabul edilmesi mümkün değildir. Çünkü burada bizzat 

kanun koyucu oranlılık ilkesini gözeterek ve değerler tartımı yaparak katalog kap-

samındaki suçları belirlemekte ve ancak belli nitelikteki ve ağırlıktaki suçlar ba-

kımından tedbirin uygulanmasına imkân tanımaktadır.1076  O nedenle, tedbire an-

cak katalog şeklinde sayılan suçlarla ilgili olarak başvurulabilen hallerde, ayrıca 

                                                                          
1075 ERDEM/ÖZBEK, s. 293. Yazarlar, Alman Federal Temyiz Mahkemesi tarafından geliştirilmiş 

olan ve değerlendirmenin yasak olması için muhakeme hukukuna ilişkin bir hükmün ihlal edil-
miş olmasını arayan hukuki alan teorisinin günümüzde fazla benimsenmediği, Federal Mah-
kemenin, günümüzde hukuka uygun yollarla elde edilmiş delillerin değerlendirme dışı tutulabi-
leceği görüşünden hareket ettiği ve bu yorumda, Anayasa Mahkemesinin bir kararına da da-
yanarak somut olayda çatışan menfaatler arasında bir değerler tartımı yoluna giderek sonuca 
ulaşmaya çalıştığını belirtmektedirler. ERDEM/ÖZBEK, s. 293.  

1076 Kanun koyucunun, katalog şeklindeki suçları belirlerlerken oranlılık ilkesine uygun davranıp 
davranmadığı ayrı bir sorundur ve bu husus ayrıca tartışılabilir. Ancak, kanun koyucunun bu il-
keyi gözeterek katalog kapsamında kabul ettiği bir suçla ilgili denetim sonucu elde edilen delil-
lerin ayrıca bir değerler tartımına tabi tutularak yargılamada delil olarak kullanılmasının uygun 
olup olmadığının tartışılması ve denetim esnasında ihlal edilen hak ve menfaatin daha ağır 
bastığı gerekçesiyle elde edilen delillerin değerlendirme dışı tutulması ayrı bir şeydir ve kanu-
numuzun düzenlemesine göre mümkün değildir. 
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çatışan menfaatler arasında bir değerler tartımı yapılarak delilin yargılamada kul-

lanılıp kullanılamayacağının mahkemenin takdirine bırakılmasının isabetli olma-

dığını düşünmekteyiz.  

Hukuka uygun olmak koşuluyla her şeyin delil olduğu bir ceza muhakemesi 

sisteminde, eğer hukuka uygun olarak elde edilen delilin kullanılmasına bir sınır-

lama getirilmek isteniyorsa, bu, ancak açık bir yasal düzenleme yapılarak sağla-

nabilir. Nitekim bazı ülkelerde, hukuka uygun yollarla elde edilen delillerin yargı-

lamada delil olarak kullanılmasına yasa ile bir sınırlama getirildiği görülmektedir. 

Örneğin, İngiltere’de kural olarak iletişimin denetimi sonucu elde edilen delillerin 

yargılamada delil olarak kullanılması yasak olup, elde edilen delillerin istisnaen 

kullanılabileceği haller ayrıca belirtilmiştir. (RIPA 17 ve 18 md)1077 Hemen belir-

telim ki, denetim sonucu elde edilen delillerin yargılamada delil olarak kullanıl-

masına getirilen bu sınırlamanın nedeni, kişilerin iletişim ve özel hayatlarının giz-

liliğinin ihlal edilmesi kaygısı değil, güvenlik kuvvetlerinin soruşturma faaliyet ve 

yeteneklerinin ifşa edilmesi endişesidir.1078  

                                                                          
1077 İngiltere’de, 2000 yılından önce telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi sonucu 

elde edilen deliller ceza yargılamasında hiçbir şekilde kullanılmamaktaydı. 2000 yılında kabul 
edilen RIPA ile denetim sonucu elde edilen delillerin bazı hallerde kullanılması kabul edilmiştir. 
Bkz. RIPA. 18.md. 

1078 ÖZDOĞAN, s. 167-168. Esasında İletişimin Denetlenmesi Kanunun (İntercepteon of 
Communication Act) 9. maddesinde iletişimin denetimi sonucu elde edilen tüm deliller bakı-
mından bir değerlendirme yasağı kabul edilmiştir. 2000 yılında kabul edilen RIPA’nın 17. mad-
desinde kural olarak iletişimin denetimi sonucu elde edilen deliller bakımından değerlendirme 
yasağı kabul edilmekle beraber 18. maddede bunun istisnaları gösterilmiştir.  
Hukuka uygun şekilde elde edilen delillerin ceza yargılamasında kullanılmamasının nedeni, özel haya-
tın gizliliğinin ihlali kaygıları değil, güvenlik güçlerinin operasyonel güçlerinin zaafa uğratılmaması endi-
şesidir. İngiltere hükümeti, gizli soruşturma yöntemleri ve bu arada iletişimin denetlenmesi suretiyle el-
de edilen delillerin ceza yargılamasında delil olarak değerlendirilmesinin sağlayacağı faydanın, neden 
olacağı risklere göre daha ağır bastığı kanaatinde değildir. Diğer ülkelerde, iletişimin denetlenmesi so-
nucu elde edilen delillerin yargılamada kullanılmasının daha iyi sonuçlar verdiğine dair kanıtların da 
bulunmadığı belirtilmektedir.  
Ayrıca, suçluların kendileri aleyhine delil olabilecek şekilde iletişimde bulunmaktan kaçınacakları ve ile-
tişim şeklini değiştirebilecekleri, güvenlik güçlerinin bilgi toplama kapasite ve yetenekleri ile kullanılan 
tekniklerin açığa çıkacağı, istihbarat güçleri ile kolluk kuvvetleri arasındaki yakın işbirliğinin ve işbirliği 
sayesinde elde edilen başarılı çalışmaların tehlikeye gireceğinden endişe edilmektedir. İletişim tekno-
lojisindeki gelişmelerin neler getireceği bilinmeden sistemde değişiklik yapmanın mantıklı olmadığı, 
ancak ileride suçla mücadelede zafiyet yaratmayacak şekilde elde edilen delillerin yargılamada delil 
olarak değerlendirilmesine imkân verecek yasal bir düzenleme yapılmasının mümkün olduğu belirtil-
mektedir. http://security.homeoffice.gov.uk /ripa/interception/use-interception/use-interception-
review. (Erişim tarihi: 10.5.2008). Bu yönde hazırlanan bir kanun tasarısında (Interception of 
Communications (Admissibility of Evidence) Bill) mevcut sistemin tersine, kural olarak elde 
edilen delillerin yargılamada kullanılması, ancak elde edilen delillerin kullanılmasının kamu ya-
rarına olmaması halinde bundan kaçınılmasına olanak veren bir düzenleme yapılmış olup ve 
bu tasarı henüz yasa haline gelmemiştir. http://www.parliament.the-stationery-
office.co.uk/pa/ld200607/ldbills/011/07011.1-i.html (Erişim tarihi:10.5.2008). 
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Kanada’da, kolluk görevlilerinin, iletişimin taraflarından birinin rızası üzerine 

iletişimi dinlemeleri veya kaydetmeleri hukuka uygun kabul edilmektedir. Ancak, 

hâkim kararı alınmadan rıza üzerine yapılan iletişimin denetimi sonucu elde edi-

len delillerin kişilerin hayatı ve vücut bütünlüğüne yönelik suçlar dışında delil 

olarak kullanılması mümkün değildir; bunun için hâkim kararı alınması lazım-

dır.1079 (Kanada Ceza Kanunu 184.1 md) 

Almanya’da denetime tabi suçlar katalog şeklinde sayılmakla beraber, 

1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren değişik Alman CMK’nın 100a maddesinin 1. 

fıkrasının 2. bendine göre; tedbir kararı verilebilmesi için ayrıca somut olayda 

katalog kapsamındaki suçun ağır olarak nitelendirilebilecek bir suç olması aran-

maktadır. Diğer bir ifadeyle, suçun katalog kapsamında bulunması tedbir kararı 

verilebilmesi için yeterli olmayıp, fiilin somut olayda da önem arzetmesi lazım-

dır.1080  Dolayısıyla, katalog kapsamında bulunmasına rağmen somut olayda önem 

arzetmediği gerekçesiyle iletişimin denetlenmesi suretiyle elde edilen delillerin 

hukuka aykırı olduğu ileri sürülebilecektir. Hukukumuz bakımından benzer bir 

yasal düzenleme1081 yapılmadıkça, mahkemelerin hukuka uygun şekilde elde edi-

len delilleri değerlendirme dışında tutma imkânı yoktur.  

CMK’nın 135. maddesine göre, hukuka uygun şekilde elde edilen delillerin ce-

za yargılaması dışında, örneğin, hukuk mahkemelerinde veya idari yargıda delil 

olarak kullanılması mümkün değildir.1082 Ancak, CMK’nın 135. maddesindeki ko-

şullara tabi bulunmadan hukuka uygun şekilde elde edilen deliller bakımından bu 

şekilde bir sınırlama sözkonusu değildir. O nedenle, rıza üzerine iletişimin dinlen-

mesi veya kayıt edilmesi veyahut kişinin katılmış olduğu iletişimi kaydetmesi, keza 

kişiye gönderilen elektronik posta, SMS veya telesekreterine bırakılan sesli mesajın 

                                                                          
1079 ÖZDOĞAN, s.144; The Law Reform Commission of Hong Kong, no. 4.70. Böylece, rıza 

bulunsa dahi kolluk güçleri hâkimden karar almaya zorlanmak ve hâkim kararı olmadan dene-
tim yapılmasının önüne geçilmek istenmiştir. 

1080 BEUKELMANN, s.88.  
1081 Tedbir kararı verilebilmesi için kuvvetli şüphe sebebi arandığı halde, uygulamamızda kuvvetli şüphe 

bulunup bulunmadığına bakılmaksızın tedbire çok sık başvurulduğu dikkate alındığında, kanunu-
muzda Alman CMK’nın 100b. maddesinin 1. fıkrasının 2. bendindeki bir düzenleme yapılsa bile 
tedbir kararının verilmesi bakımından sınırlayıcı bir etkiye sahip olmayacağını düşünmekteyiz.  

1082 İngiltere’de telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi sonucu elde edilen deliller bazı hal-
lerde ceza yargılaması dışında da delil olarak kullanılabilmektedir. (RIPA 18. (1) (b))  
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ceza yargılaması dışında, örneğin hukuk mahkemesindeki bir boşanma veya tazmi-

nat davasında delil olarak değerlendirilmesine engel bir durum yoktur.  

IV. HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELDE EDİLEN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
SORUNU  

A. HUKUKA AYKIRILIK KAVRAMI 

Ceza hukuku anlamında hukuka aykırılık; kısaca, işlenen fiilin hukuk düze-

nince uygun bulunmaması, yalnız ceza hukuku değil, bütün hukuk düzeni ile çe-

lişki ve çatışma halinde bulunması olarak tanımlanabilir.1083 Suçun unsuru olarak 

kabul edilen hukuka aykırılığın ceza hukuku bakımından önemi; hukuka aykırılı-

ğın kapsamı ve sınırının tayin edilmesi ve hukuka uygunluk nedenlerinin göste-

rilmesidir.1084 Ceza yargılaması ve bu arada inceleme konumuz bakımından önemli 

olan ise, delillerin hangi hallerde hukuka aykırı sayılacağını tespit etmektir. Hu-

kuka aykırılık, tüm hukuk düzenine aykırılık olarak kabul edildiğinden, ceza yar-

gılamasındaki hukuka aykırılık kavramının açıklanmasında ceza hukuku ve diğer 

hukuk dallarındaki hukuka aykırılıktan yararlanmak mümkündür. Buna göre, Ce-

za Muhakemesi bakımından hukuka aykırılık tanımlanırken ve sınırları belirlenir-

ken yalnız Ceza ve Ceza Muhakemesi Kanunundaki hükümler değil, medeni hu-

kuk veya idare hukukuna ilişkin Anayasa, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri-

nin de dikkate alınması lazımdır.1085 Anayasamızın 90. maddesine göre TBMM 

tarafından onaylanan uluslar arası sözleşmeler kanun hükmünde olduğundan bu 

sözleşme hükümleri ihlal edilerek elde edilen deliller de hukuka aykırı delil kap-

samında değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, telekomünikasyon yoluyla yapılan 

iletişimin denetimi bakımından özellikle AİHS’nin 8. maddesindeki hükmün bü-

yük önem taşıdığını belirtmek gerekir.  

                                                                          
1083 DÖNMEZER/ERMAN, C.II, s.2; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 288; ÖZGENÇ, Türk Ceza 

Hukuku, s. 273. Hukuka aykırı delil, hukukun öngördüğü kurallar çerçevesinde elde edilmeyen 
delil olarak da tanımlanmıştır. Bkz. ŞAHBAZ, İbrahim,”Karşılaştırmalı Hukukta ve Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi Kararlarında Hukuka aykırı Deliller”, Ankara Barosu Dergisi, S.1, 
2006, s.105 

1084 ŞEN, Ersan, Türk Ceza Yargılaması Hukukunda Hukuka Aykırı Deliller Sorunu,  İstanbul 1998, 
s. 11; ÇINAR, Ali Rıza, Hukuka Aykırı Kanıtlar, TBBD, S.55, 2004, s. 35.  

1085 ÖZTÜRK, Delil Yasakları, s.36-37; ŞEN, Hukuka Aykırı Deliller, s. 18-19. AİHM’e göre, “hu-
kuk” terimi, hem yasa, hem yasa altındaki düzenlemeler, hem de yazılı olmayan hukuk kuralla-
rını kapsar. (Kruslin/Fransa, http://cmiskp.echr.coe. int/tkp 197/view.asp?item=1&portal 
=hbkm&action=html&highligh t=kruslin&sessionid =1650805&skin=hudoc-en) (Erişim tarihi: 
22.3.2007). Buna göre, yasa, yasa altındaki düzenlemeler (tüzük, yönetmelik vb) ve yazılı ol-
mayan hukuk kurallarının ihlal edilmesi de hukuka aykırılık olarak değerlendirilecektir.  
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Ceza Muhakemesinde hukuka aykırılık, aynı zamanda bir temyiz nedenidir. 

Gerçekten, temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. (CMK 

288/1 md) Hukuka aykırılık ise, “bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış 

uygulanması” olarak tanımlanmıştır. (CMK 288 md) Maddedeki, “hukuk kuralı” 

kapsamına, Anayasa, uluslar arası sözleşmeler, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümle-

ri de girmektedir. Hukuka aykırı delillerin ceza yargılamasında kullanılması bir 

temyiz nedeni ise de, temyiz nedeni olarak hukuka aykırılık konumuzun dışındadır.  

Hukuka aykırılıktan haklara aykırılığın mı, yoksa hukuk kurallarına aykırılığın mı 

anlaşılması gerektiği doktrinde hala tartışma konusudur.1086 Konumuzun sınırları itiba-

riyle bu konuda geniş bir açıklama yapmayı gereksiz görmekteyiz.  Esasen Anayasa-

mızın 38/6. maddesinde yer alan “kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil ola-

rak değerlendirilemez”1087 şeklindeki hüküm karşısında bu tartışma pek anlamlı değil-

dir. Zira Anayasamızın ifadesinden, hak ihlaline neden olmasa bile hukuk kurallarının 

her ihlalinin elde edilen delili hukuka aykırı hale getireceği sonucu çıkmaktadır.1088  

B. HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ 

Tezimizin ikinci bölümünde telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin de-

netimi için gerekli koşulların neler olduğu; üçüncü bölümde ise tedbirin uygulan-

                                                                          
1086  Bir görüşe göre, hukuka aykırılık, hukuk kelimesinden de anlaşılacağı üzere kısaca haklara aykırılık 

anlamına gelir. O nedenle, eğer bir hak ihlali yoksa hukuka aykırılıktan da söz edilemez. (ÖZTÜRK, 
Delil Yasakları, s. 36-37) Bu görüş taraftarlarından Kunter/Yenisey/Nuhoğlu’na göre de, ancak hu-
kuk normunun koruduğu hukuksal menfaatin ihlal edilmesi halinde hukuka aykırılıktan söz edilebilir. 
O nedenle, yapılan işlem şekil olarak hukuk kuralına aykırı olmakla birlikte, o hukuk kuralının koru-
duğu hukuksal menfaati ihlal etmemiş ise hukuka aykırılıktan söz edilemez. 
(KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 990- 993). Hukuka aykırılığın fiil ile kural arasında çatışma 
üzerine verilen tesbit hükmü olduğunu belirten Hafızoğullarına göre, usulsüzlük ile hukuka aykırılık 
arasında bir ayırım yapılması tutarlı değildir. (HAFIZOĞULLARI, Zeki, “Hukuka Aykırı Surette Elde 
Edilen Deliller Meselesi”, Yeni Türkiye Yargı Reformu Özel Sayısı, Yıl.2, S.10, Temmuz-Ağustos 
1996, s.642) Keza,  hukuka aykırılığın sözkonusu olabilmesi için bir hukuk kuralının ihlal edilmesinin 
yeterli olduğu, ayrıca bir hak ihlalinin olup olmadığının araştırılmasına gerek bulunmadığı ileri sü-
rülmüştür. Böyle bir araştırmaya girmenin ihlal edilen hukuk kuralının hak kavramını kapsamadığı, 
yapılan ihlalin küçük veya büyük olduğu tartışmalarına yol açacağı, bunun da hukuk kurallarının gü-
cünde zedelenmelere yol açacağı belirtilmiştir. (ŞEN, Hukuka Aykırı Deliller, s. 19, dipnot. 19).  

1087 Şen, Anayasanın 38/6. maddesinde yer alan “kanuna aykırı delil” kavramının “hukuka aykırı 
delil” olarak anlaşılması gerektiğini belirtmekte ise de, hukuka aykırılıktan haklara aykırılığın 
anlaşılması gerekçesine dayanmamaktadır. Yazar, mevzuatın yalnızca kanundan ibaret olma-
dığı, o nedenle hukuka aykırılığın yalnız yasal düzenlemeler açısından değil, tüm hukuk mev-
zuatı açısından değerlendirilmesi gerektiği noktasından hareketle Anayasadaki “kanuna aykırı 
delil” kavramının amacı bakımından “hukuka aykırı delil” olarak anlaşılması gerektiğini belirt-
mektedir. ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 125. 

1088 Aynı görüş için bkz. ÖZTÜRK/ERDEM, s. 484-485. 
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ması suretiyle elde edilen delillerin ne şekilde muhafaza edilmesi gerektiği ayrın-

tılı olarak açıklanmıştır. İşte, denetim için gerekli koşulların bulunmaması, tedbir 

kararının usulüne göre uygulanmaması ve yapılan kayıtların silinme ve değiştiril-

mesi ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde muhafaza edilmemesinin elde edilen 

delilleri hukuka aykırı hale getireceğini belirtmek gerekir. Dolayısıyla, elde edilen 

delillerin hangi hallerde hukuka aykırı hale geleceği konusunda ayrıntılı bilgi için 

tezimizin ikinci ve üçüncü bölümüne bakılmalıdır. Aşağıda bazı hukuka aykırılık 

hallerine kısaca değinilecektir.  

Tedbir kararının ve kararın uygulanması suretiyle elde edilen delillerin hukuka 

uygun olabilmesi için öncelikle tedbir kararı verilebilmesi bakımından kanunda yazılı 

koşulların bulunması ve kararın kanunda yazılı esas ve usullere göre verilmiş olması 

lazımdır. Tedbir kararı verilebilmesi için aranan koşullardan herhangi birinin gerçek-

leşmemesi kararın ve bu karara dayalı olarak elde edilen delillerin hukuka aykırı ol-

masına ve ceza yargılamasında değerlendirme dışında tutulmasına neden olur.  

Tedbir kararı verilebilmesi için gerekli koşulların bulunup bulunmadığı ve ka-

rarın usulüne uygun olup olmadığı kararın verildiği andaki duruma göre tespit 

edilmelidir. Tedbire karar verebilmek için gerekli koşulların mevcut olup olmadı-

ğını ve bu arada kuvvetli şüphe sebeplerinin ve başka suretle delil elde etme im-

kânının bulunup bulunmadığını takdir yetkisi kararı veren hâkime aittir. Denetim 

muhakemesinde, kararın verildiği sırada esasında kuvvetli şüphe sebeplerinin bu-

lunmadığı ve başka yöntemlerle delil elde etme imkânının bulunduğu sonucuna 

varılabilir. Bu, kararın hukuka aykırı olduğu anlamına gelir ve kararın uygulan-

ması sonucu elde edilen delillerin değerlendirilmemesi gerekir.  

Kararın verildiği sıradaki şüphe sebepleri tedbir kararı verilmesine elverişli 

olmamakla birlikte, tedbirin uygulanması sonucu önemli delillere ulaşılmış ve 

netice olarak bu şüphe sebepleri doğrulanmış ise, yine de tedbir kararı hukuka 

aykırı olarak kabul edilerek elde edilen deliller değerlendirme dışında tutulabile-

cek midir? Bu soruya verilecek cevap, delil yasaklarının amacının ne olduğuna 

bağlıdır. Delil yasaklarının amacının tekrar hukuka aykırı yöntemlere başvurul-

masının önlenmesi, deyim yerinde ise kolluk görevlilerinin disiplin altına alınması 

olarak kabul edildiğinde elde edilen deliller ceza yargılamasında kullanılamaya-
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caktır.1089 Ancak, delil yasaklarının amacının kişilerin temel hak ve hürriyetlerini 

korumak olduğunun kabulü halinde elde edilen deliller kullanılabilecektir. Bu son 

görüşe göre, önemli olan, tedbirin uygulanması ile insan haklarının ihlal edilip 

edilmediğidir. Delil yasaklarının amacı, suçsuz kişilerin aşırı tedbirlerle rahatsız 

edilmelerinin önüne geçmektir. Dolayısıyla, başlangıçtaki yetersiz olan şüphe 

doğrulanmış ve kamu düzenini bozan bir suçla ilgili delil elde edilmiş ise bu delil-

lerin değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılabilir.  

Yukarıda da belirtildiği üzere, tedbir kararının usulüne uygun olup olmadığı-

nın kararın verildiği andaki duruma göre belirlenmesi gerekli olduğuna göre, ted-

birin uygulanması suretiyle elde edilen delillerin ceza muhakemesinde delil olarak 

değerlendirilebileceğini savunmak mümkün değildir. Zira tedbir kararı verildiği 

sırada bu tedbire başvurulmasının koşulları oluşmamıştır; tedbir, kararı verildiği 

anda hukuka aykırıdır.  Ancak belirtelim ki, “şüphe”, çok kolay tanımlanabilen, 

derecesi ve sınırı kolayca belirlenebilen bir kavram değildir. Bazı olgular kimile-

rine göre kuvvetli şüphe derecesine işaret edebilirken, kimilerine göre etmeyebilir. 

Keza, karar verildiği andaki şüphe karar verilmesi için yeterli görünmemekle bir-

likte bu şüphe doğrulanmış ve tedbirin uygulanması sonucu önemli delillere ula-

şılmış ise, artık başlangıçtaki şüphenin yetersiz olduğu gerekçesiyle elde edilen 

delillerin değerlendirme dışında tutulmasına karar verilmesi, mahkemelerimizin 

bu delilleri feda etmesi güç görünmektedir. Belirtelim ki mahkemelerimiz koruma 

tedbirlerine karar verirken,  şüphe sebeplerinin mevcut olduğuna ve diğer koşulla-

rın gerçekleştiğine ilişkin soyut ifadeler kullanmaktadırlar. Yüksek Mahkememi-

zin koruma tedbirlerini bu yönleriyle irdeleyen ve yeterli şüphenin bulunmaması 

nedeniyle tedbirin hukuka aykırı olduğuna ilişkin bir kararına rastlayamadık.1090 

C.Savcısının gecikmesinde sakınca bulunan hallerde vermiş olduğu tedbir 

kararının hâkim tarafından onaylanmaması durumunda, o zamana kadar elde 

                                                                          
1089 Amerika’da, iletişimin denetlenmesi sonucu elde edilen delillerin değerlendirilmesinin yasak-

lanmasının amacı,  iletişimin denetimi tedbirinin kanunun koyduğu sınırlar dahilinde uygulan-
masını temin etmektir.  (YARDIMCI, s. 63) Esasen Amerika’da delil yasaklarının amacı, görev-
lilerin hukuka aykırı yöntemlere başvurmalarının önlenmesidir. Bkz. KAYMAZ, Yasak Deliller, 
s. 250. 

1090 Bu konuyla ilgili olarak  bkz. 2.Bl., II, E, 2, c.   
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edilen delillerin hukuka aykırı hale geldiğini kabul etmek gerekir. Gerçekten, 

bu ihtimalde, C.Savcısı kararı şekil olarak hukuka uygun olsa bile, kural olarak 

tedbir kararı vermeye yetkili hâkimin yaptığı inceleme sonucu vermiş olduğu 

karar ile C.Savcısının kararının hukuka uygun olmadığı tespit edilmiş olmak-

tadır. Kararın hukuka aykırı olduğunun tespiti halinde ise o zamana kadar elde 

edilen delillerin hukuka uygun olduğu ve yargılamada kullanılması gerektiği 

ileri sürülemez.1091 Gerçekten, tedbir kararı hukuka aykırı olduğu halde, tedbi-

rin uygulanması suretiyle elde edilen delillerin hukuka uygun olduğunun kabu-

lü izahı güç bir çelişki teşkil eder. Bu gibi hallerde, tedbir kararını yerine geti-

ren görevlilerin tanık sıfatıyla dinlenebileceği ileri sürülmüş ise de, bu şekilde 

bir uygulama, tedbirin uygulanması için hâkim kararının arandığı kanun hü-

kümlerinin etrafını dolanmak anlamına gelir ve hükmün kabul ediliş amacıyla 

da uyumlu olmaz.1092  

Benzer bir sorun, itiraz üzerine tedbir kararının iptal edilmesi halinde ortaya 

çıkacaktır. Gerçi, tarafların haberi bulunmadığından karara itiraz etmeleri uygu-

lamada pek mümkün görünmemektedir. Tedbir kararı C.Savcısı tarafından talep 

edildiği için C.Savcısının talebi doğrultusunda verilen karara itiraz etmesi de dü-

şünülemez. Ancak TİB, İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 10/1. maddesi ile 

kendisine verilen yetkiye dayalı olarak hukuka uygun olmadığını düşündüğü ka-

rarlara itiraz etmektedir. TİB’in itiraz yetkisi olmadığından itirazın reddine karar 

veren mahkemeler bulunmakla birlikte, genelde TİB’in itiraz yetkisinin bulundu-

ğu kabul edilmekte ve itirazın haklı görüldüğü hallerde daha önce verilen ve uy-

gulanan tedbir kararının iptaline karar verilmektedir. Eğer itiraz mercii bu yönde 

bir karar vermemiş ise, karara itiraz edilmesi kararın uygulanmasını durdurmaya-

cağından, (CMK 269 md) bu tarihe kadar tedbir kararı uygulanmış ve bazı deliller 

elde edilmiş olacaktır. İşte, itiraz üzerine tedbir kararının iptal edilmesi halinde, o 

zamana kadar tedbir kararının uygulanması suretiyle elde edilen delillerin akıbeti 

ne olacaktır? Dikkat edilirse, burada, başlangıçtan beri bir hâkim kararı mevcut-

tur. Ancak, itiraz üzerine yapılan incelemede bu kararın hukuka uygun olmadığı 

                                                                          
1091 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 705; ÖZTÜRK/ERDEM, s.633; ÜNVER/HAKERİ, s.215; 

ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 113. 
1092 Aynı yönde bkz. ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s.113.  
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sonucuna ulaşılmıştır. TİB’in itiraz yetkisinin bulunduğu kabul edildiğinde,1093 

C.Savcısının vermiş olduğu kararın hâkim tarafından onaylanmaması halinde ol-

duğu gibi, bu gibi hallerde de elde edilen delillerin hukuka aykırı olduğu kabul 

edilmelidir.  

Buna bağlı olarak başka bir sorun, onaylanmayan ve iptal edilen bu tedbir kararla-

rının uygulanması sonucu elde edilen delillere dayalı olarak başka delillerin elde edil-

mesi veya başka koruma tedbirlerine başvurulması halinde ortaya çıkmaktadır. Gerçek-

ten, tedbirin uygulanması sonucu elde edilen deliller ışığında alınan arama kararı sonu-

cu, cinayette kullanılan tabanca ele geçtiğinde bu arama da hukuka aykırı kabul edile-

cek midir? Yine, tedbirin uygulanması sonucu elde edilen delillere de dayanılarak şüp-

helinin yakalanması veya tutuklanması halinde ne gibi bir işlem yapılacaktır?  

Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, bu sorunlara dikkat çekerek, düzenlemenin yeterli ol-

madığını belirtmekle yetinmişlerdir.1094 Konuyu C.Savcısının gecikmesinde sakınca 

olan hallerde vermiş olduğu kararın hâkim tarafından onaylanmaması bakımından ele 

alan Şen’e göre, hukuka aykırı olduğu anlaşılan karara dayalı olarak elde edilen delil-

ler hukuka aykırı olacağından, bu delillere dayalı olarak yapılan işlemler de hukuka 

aykırı olacaktır. Yazara göre, bu sonuca ulaşmak için, hukuka aykırı delillerin uzak 

etkisine dayanmaya gerek yoktur. Buradaki hukuka aykırılık, bizatihi tedbirin hukuka 

aykırı olmasının doğal bir sonucudur.1095  Ceza yargılamasını zaafa uğratsa da, uygu-

lanan ve buna dayalı olarak delil elde edilen kararın hukuka aykırı olduğunun tespiti 

halinde, bu kararın uygulanması suretiyle elde edilen delillerin ve bu delillere dayalı 

olarak elde edilen diğer delillerin hukuka aykırı kabul etmekten başka bir çare gö-

rünmemektedir. Kanımızca, şüpheli veya sanık tutuklu ise hukuka aykırı denetim 

sonucu elde edilen deliller dışlanarak tutukluluk durumu yeniden gözden geçirilmeli-

dir.  

Tedbir kararı hukuka uygun olmasına rağmen, tedbirin hukuka aykırı bir şe-

kilde uygulanması sebebiyle deliller hukuka aykırı hale gelebilir.  Örneğin, İleti-

                                                                          
1093 TİB’in itiraz yetkisi konusunda bkz. 3.Bl., VI, B, 1, b, aa. 
1094 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 705. 
1095 ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 113.  
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şimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 9/2-a maddesine göre, iletişimin dinlenmesi, 

kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin tedbir, TİB’e ai-

diyet numarası bildirilen görevliler tarafından yerine getirilmelidir. İşte, iletişimin 

dinlenmesi, kaydedilmesi veya sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin ka-

rarların TİB’e aidiyet numarası bildirilen görevliler dışındaki personel tarafından 

yerine getirilmesi veyahut kesintisiz kayıt yapılmaması hukuka aykırı olup, bu 

hukuka aykırılık elde edilen delillerin yargılamada değerlendirme dışında tutul-

masına yol açar. Yönetmeliğin 9/4. maddesine göre, işlemin başladığı ve bitirildi-

ği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliğinin bir tutanakla saptanması gerekli ol-

duğundan bu hükme uyulmaması da elde edilen delillerin hukuka aykırı olmasına 

neden olur. Tedbir kararının hukuka uygun bir şekilde uygulanmadığı bu ve ben-

zeri hallerde elde edilen delillerin hukuka aykırı olduğu kabul edilmelidir.1096  

CMK’nın 135/2 maddesine göre şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinme 

hakkına sahip kişilerle iletişiminin kayda alınması yasak olup, bu tür iletişimin 

kayda alınması ve kayda alma gerçekleştikten sonra yapılan kayıtların imha edil-

memesi hukuka aykırı olup, bu tür delillerin yargılamada kullanılması mümkün 

değildir.  

Tedbirin uygulanmasından sonra dinleme ve kayda alma işleminde kullanılan 

esas veri taşıyıcısındaki tüm veriler, Cumhuriyet savcısınca görevlendirilen adlî 

kolluk birimi personelince ayrı bir alt veri taşıyıcısına nakledilmeli ve tamamı İleti-

şimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 sayılı İletişimin Dinlen-

mesi ve Kayda Alınmasına İlişkin Tutanağa kaydedilmelidir. Böylece soruşturma 

ve kovuşturma makamlarının, şüpheli ve sanıkların lehine ve aleyhine olan delilleri 

bir bütün olarak değerlendirme imkânı sağlanmış olacaktır. Kaldı ki, iletişimin han-

gi bölümlerinin suçla ilgili olduğunu, soruşturma veya kovuşturma bakımından 

önemli olup olmadığını takdir edecek olan, soruşturma aşamasında C.Savcısı, ko-

vuşturma aşamasında ise mahkemedir. O nedenle, tüm verilerin alt veri taşıyıcısına 

nakledilmemesi ve çözümlerinin yapılmaması; soruşturma ve kovuşturma makam-

                                                                          
1096 Almanya’da savcı tarafından verilen emrin üç gün içinde hâkim onayına sunulmaması veya sunulup 

da reddedilmesi nedeniyle hükümsüz kalması durumunda, bu süre içinde elde edilen delillerin de-
ğerlendirilebileceği kabul edilmektedir. Alman Fedaral Temyiz Mahkemesi vermiş olduğu bir karar-
da üç aylık azami süre aşılarak elde edilen delillerin değerlendirilebileceğine hükmetmiştir. BGH, JZ 
1999, s.524. ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 368; ÇINAR,  Kanıtlar, s. 45.  
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larına suçla ilgili olduğu düşünülen kısımların çözümlerinin yapılarak gönderilmesi, 

soruşturma ve kovuşturma makamlarının delilleri değerlendirme görev ve yetkisinin 

ellerinden alınması anlamına gelir. Suç teşkil ettiği düşünülen iletişimin ayrı, suçla 

ilgili olmadığı düşünülen iletişimin de ayrı bir alt veri taşıyıcısına kayıt edilmesi ve 

yalnızca suçla ilgili olduğu düşünülen iletişimin çözümünün yapılması da aynı şe-

kilde soruşturma ve kovuşturma makamlarının yetkisine müdahale niteliğinde oldu-

ğundan hukuka aykırı kabul edilmelidir. Hükmün, kolluk tarafından ayıklanan bu 

tür delillere dayanmasının aynı şekilde hukuka aykırı olduğu kabul edilmelidir. 

AİHM de vermiş olduğu bir kararda duruşmada kullanılacak telefon kayıt ve çö-

zümlerin tespitinin mahkeme yazı işlerine bırakılmış olmasını, AİHS’nin 8. madde-

sinin aykırı olduğuna hükmetmiştir.1097  

İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinde telekomünikasyon yoluyla yapılan 

iletişimin denetimi bakımından bu yönde bir hükme yer verilmemiş ise de; teknik 

araçlarla izleme tedbirinde olduğu gibi1098 yapılan kayıtların mühürlenmesi lazım-

dır. Herhangi bir değişikliğe maruz kalmaması bakımından kayıtların mühürlen-

mesi büyük öneme sahip olup, mühürsüz kayıtların yargılamada delil olarak de-

ğerlendirilmesi hukuka aykırı olur. Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi de ya-

pılan kayıtların zamanında mühürlenip ilgili hâkime sunulmaması nedeniyle elde 

edilen delillerin değerlendirilemeyeceğine hükmetmiştir.1099  

Belge niteliğinde olmayacağından, kayıtların çözümüne ilişkin imzasız tuta-

nakların hüküm verilirken dikkate alınmasının da hukuka aykırı olduğunu belirt-

mek gerekir. 

                                                                          
1097 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukuku ve Özel Hayatın Gizliliği-Telefonların Dinlenmesi-Prado 

Bugallo C.İspanya Davası, (Çev: Engin Selçuk) Hukuk ve Adalet Dergisi, Yaz 2004, s. 248.  
1098 Teknik araçlarla izleme işlemi başlığını taşıyan İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 19/3. 

maddesinde; “ses ve görüntü kayıtlarının tümü mühürlenerek Cumhuriyet savcısına teslim edi-
lir” denilmektedir. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sonucu yapılan 
kayıtlar bakımından benzer bir hüküm sevk edilmemiş ise de, telekomünikasyon yoluyla yapı-
lan iletişimin denetimi bakımından da aynı sonuca ulaşmak gerekir. Gerçekten, aynı nitelikteki 
bir tedbir bakımından yapılan ses ve görüntü kayıtlarının mühürlenmesine ihtiyaç duyulduğu 
halde öbüründe duyulmaması mümkün değildir. Kaldı ki ceza yargılamasında kullanılacak de-
lillerin güvenilir olması lazımdır. Kayıtların güvenilirliği de bu kayıtların değiştirilmemiş ve iyi ko-
runmuş olmalarına bağlıdır ki, kayıtların mühürlenmesi bu açıdan büyük öneme sahiptir.  

1099 Unıted States v. Ojeda Rıos, 495 U.S. 257 (1990) http://supreme.justia.com/us/495/257 
/case.html (Erişim tarihi:19.7.2007). 
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Gerek kararın alınması aşamasında, gerekse de kararın uygulanması aşama-

sında gizlilik ilkesine riayet edilmesi gerekli olup, bu kuralın ihlal edilmesi de 

hukuka aykırıdır. Ancak, gizlilik ilkesi tedbirin başarısı bakımından kabul edildi-

ğinden, gizlilik ilkesinin ihlal edilmesi, ilgililerin sorumluluğuna yol açabilirse de 

elde edilen delillerin hukuka aykırı olmasına neden olmaz.  

C. HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

1. Genel olarak  

Ceza muhakemesi hukukunda kabul edilen vicdani delil sisteminin gereği ola-

rak, hâkim, duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delilleri serbestçe takdir 

edecektir. Buna delil değerlendirme serbestliği de denilmektedir. Böylece, delille-

rin önemi ve hukuki kıymetini, hüküm verilirken nazara alınıp alınmayacağını, 

kararı verecek olan hâkim takdir edecektir. Ancak, Ceza Muhakemesinde kullanı-

lacak delillerin olayı temsil etmesi, yargılama konusu olay için önemli olması ve 

rasyonel olması yanında, en önemlisi, yargılamada kullanılacak delillerin hukuka 

aykırı olmaması gereklidir. Buna göre, hâkim, hukuka aykırı delilleri serbestçe 

değerlendiremeyecektir.1100 Hâkimin, vicdani kanaatine göre delilleri serbestçe 

değerlendirme yetkisi sınırlanmış olmaktadır.1101 İşte delil elde etme ve değerlen-

dirme hususunda getirilen bu yasaklara delil yasakları denilmektedir.1102  

Bazen, kanun koyucu hangi hallerde delilin hukuka aykırı hale geleceği ve 

hüküm verilirken değerlendirilemeyeceği konusunda açık düzenlemeler yapma 

yoluna gidebilir. Örneğin, CMK’nın 148/1-2. maddesinde, ifade alma ve sorgu-

da şüphelinin veya sanığın beyanının özgür iradesine dayanmasını engelleyici 

nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte 

bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahalelerin yapıl-

ması ve kanuna aykırı bir yararın vaat edilmesi yasaklandıktan sonra, 3. fıkra-

                                                                          
1100  “Demokratik bir hukuk devletinde, delil elde etme, soruşturmanın temel amacı ve kolluğun 

görevi olmakla birlikte, bu amaç ve görev insan hakları ihlallerini meşrulaştırıcı ve hukuka aykı-
rı davranmanın mazereti olamaz.” (Yargıtay CGK. 15.10.2002, 8-191/362)  

1101 KAYMAZ,Yasak Deliller, s. 247. Ceza muhakemesinde, delillerin yargılamada kullanılmasının 
kural, kullanılmamasının istisna olduğunu belirten Soyaslan’a göre, istisnalar dar yorumlanma-
lıdır. SOYASLAN, Doğan, “Hukuka Aykırı Deliller” Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakül-
tesi Dergisi, C.VII, S.3-4, 2003, s. 20.  

1102 KAYMAZ, Yasak Deliller, s. 16. Hukuka aykırı delillerin ceza yargılamasında değerlendirilmesi 
sorunu konusunda geniş bilgi için bkz. TOSUN, Öztekin, Ceza ve Medeni Muhakeme Açısın-
dan Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilmiş Delillerin İspat Kuvveti, İstanbul 1976, s. 17 vd.  
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sında, “yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak 

değerlendirilemez” denilerek, hâkimi bağlayan ve her türlü takdir yetkisini orta-

dan kaldıran mutlak bir değerlendirme yasağı getirilmiştir. Aynı şekilde 

CMK’nın 148/4 maddesinde de, “müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan 

ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulan-

madıkça hükme esas alınamaz” denilerek mutlak bir değerlendirme yasağı kabul 

edilmiştir.  

Yürürlükten kaldırılan 1412 sayılı CMUK’un 254/2. maddesinde, “soruşturma 

ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller hükme 

esas alınamaz” denilerek hukuka aykırı şekilde elde edilen delillerin değerlendi-

rilmesi bakımından genel bir yasak kabul edilmişti. CMK’nın 217/2. maddesinde 

olumlu bir ifade tercih edilerek “yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde 

edilmiş her türlü delille ispat edilebilir” denilmektedir.1103  Bu hükmün tersi anla-

mından, hukuka aykırı şekilde elde edilen delillerin ispat aracı olarak kullanıla-

mayacağı sonucu çıkmaktadır. Acaba, CMK’nın 217/2. maddesindeki bu hüküm 

ile 148. maddesindeki hüküm arasında bir fark var mıdır? Anayasanın 38/6. mad-

desinde yer alan “kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul 

edilemez” şeklindeki hüküm ile birlikte değerlendirildiğinde 217/2. maddesinin ne 

şekilde anlaşılması gerekir?  

Kunter/Yenisey/Nuhoğlu’na göre, hukuka aykırı bir delilin sözkonusu olabilmesi 

için, delil elde edilirken hukuk normunun koruduğu hukuksal menfaatin ihlal edilmesi 

lazımdır. Eğer hukuk normu ile korunan hukuksal menfaat ihlal edilmemiş ise, hukuk 

kuralına şekil olarak aykırılık, elde edilen delillin hukuka aykırı olmasına neden ol-

maz. Ayrıca, hukuka aykırı delilin yargılamada kullanılması istisna olmakla beraber, 

eğer sonuç itibariyle kişinin adil yargılanma1104 hakkını ihlal etmiyorsa, hukuka aykırı 

                                                                          
1103 5271 sayılı CMK’nın 217/2 ve 1412 sayılı CMUK’un 254/2. maddesinin karşılaştırılması için 

bkz. ÖZTÜRK/ERDEM, s. 483-484.  
1104 Adil yargılanma hakkı 4709 sayılı yasayla yapılan değişiklikle Anayasamızda da düzenlenmiş, 

(AY 36 md) ancak bu hakkın tanımı yapılmamış, bu haktan ne anlaşılması gerektiği belirtil-
memiştir. Esasen, adil yargılanma hakkının tanımını yapmak ve sınırlarını belirlemek çok güç-
tür; bu kavramın kapsamı ve içeriği AİHM’nin kararları ile gelişmektedir. AİHS’nin 6. madde-
sinde; tarafsız ve bağımsız bir mahkemede makul sürede hakkaniyete uygun şekilde yargı-
lanmak, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılmak, kendisine yöneltilen 
suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda, anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haber-
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deliller yargılamada kullanılmalıdır.1105 Ancak, yasanın kullanılmasını yasakladığı ve 

yok edilmesini emrettiği deliller ile CMK’nın 148. maddesinde gösterilen yasak usul-

lerle elde edilen ifadeler ilgililerin rızası bulunsa dahi delil olarak değerlendirile-

mez.1106  Böylece yazarlar, kanunda açıkça yasaklanmış deliller ile hukuka aykırı şe-

kilde elde edilen deliller arasında bir ayırım yapmakta, hukuka aykırı delillerin kişile-

rin temel haklarını ve adil yargılanma hakkını ihlal etmemesi halinde, bu delillerin 

ceza yargılamasında delil olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunmakta, Alman-

ya’da egemen görüşün bu yönde olduğunu belirtmektedirler.1107  

Olması gereken hukuk bakımından bu şekilde bir görüş ileri sürülmesi müm-

kün olabilir.  Ancak, CMK’daki hukuka aykırı delillere ilişkin hükümler ile Ana-

yasanın 38/6 maddesi hükümleri bu şekilde bir yoruma elverişli değildir. Çünkü 

CMK’nın 217/2. maddesinde, yüklenen suçun ancak hukuka uygun şekilde elde 

edilmiş delillerle ispat olunabileceği belirtilmektedir. Bu ifadenin tersinden, hu-

kuka aykırı şekilde elde edilen delillerin ceza yargılamasında delil olarak kullanı-

lamayacağı sonucu çıkmaktadır. Ayrıca, Anayasanın 38/6. maddesinde yer alan, 

                                                                                                                                                                                                          
dar edilmek; savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak; kendi 
kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunmacının yardımından yararlanmak ve eğer 
savunmacı tutmak için mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa, 
mahkemece görevlendirilecek bir avukatın yardımından yararlanabilmek; iddia tanıklarını sor-
guya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında 
çağrılmasının ve dinlenmesinin sağlanmasını istemek; duruşmada kullanılan dili anlamadığı 
veya konuşmadığı takdirde bir tercümanın yardımından para ödemeksizin yararlanmak adil 
yargılama hakkı kapsamına kabul edilmiştir. Ancak adil yargılanma hakının kapsamı bu sayı-
lanlarla sınırlı değildir. (AİHS 6/3 md) Hak arama özgürlüğü, silahların eşitliği ve vicahilik ilkesi 
de bu hakkın kapsamında değerlendirilmektedir. Belirtelim ki bu kapsamdaki haklar yalnızca 
yargılama aşamasına değil, muhakeminin bütününe ilişkindir.  Adil yargılanma şüpheli ve sa-
nık bakımından bir hak, soruşturma ve kovuşturma makamları bakımından ise bir yükümlülük-
tür. Bu yönüyle adil yargılanma hakkının adil yargılanma ilkesine dönüştüğü de ifade edilmek-
tedir. (ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 66; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 173 vd; 
KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 28 vd; GÖLCÜKLÜ/GÖZÜBÜYÜK, s. 265 vd. Bu konuda 
geniş bilgi için ayrıca bkz. Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku; Karşılaştırmalı ve Güncel 
Ceza Hukuku Serisi:3, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel; Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara 
2004. 

1105  Hukuka aykırılığın, fiil ile kural arasında bir çatışma üzerine verilen tespit hükmü olduğunu 
belirten Hafızoğulları, usulsüzlük ve hukuka aykırılık ayırımının tutarsız olduğunu ve her ikisine 
bağlanan müeyyide arasında temelde bir fark bulunmadığını savunmaktadır. 
HAFIZOĞULLARI, Hukuka Aykırı Surette, s. 643. 

1106 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 990, 993. 
1107 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.986, 990. Alman CMK’da hukuka aykırı delillerin değerlen-

dirilmesinin yasak olduğuna dair bir hüküm yoktur. Almanya’da delillerin kullanılması yasağı, 
ceza muhakemesinin önemli bir ilkesi olan maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ilkesine sınırla-
ma getirdiğinden, yasağın istisna olarak değerlendirilmesi ve ancak çok önemli durumlarda 
değerlendirme yasağının kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bkz. RUDİGER, s. 
61.Hukuka aykırı delillerin değerlendirilip değerlendirilmemesi bakımından ileri sürülen çeşitli 
görüşler hakkında geniş bilgi için bkz. BIÇAK, Vahit, “Usulsüz Ulaşılan Delillerin Akıbeti: Katı 
ve Esnek Yaklaşımlar”, İnsan Hakları Yıllığı, Dr. Muzaffer Sencer’e Armağan,Todai İnsan Hak-
ları Araştırma ve Derleme Merkezi, 1995-1996.   
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“kanuna aykırı1108  olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez” şek-

lindeki hükme göre, değerlendirme dışı kalması için kanuna aykırı olarak elde 

edilen delilin hak ihlaline neden olup olmadığının araştırılmasına gerek yoktur; 

Anayasanın mutlak ifadesi bu yönde bir araştırma yapılmasına elverişli değildir. 

CMK’nın 217/2. maddesi hükmünün de üst norm olan Anayasanın 38/6. maddesi 

hükümlerine göre değerlendirilmesi lazımdır.1109 Buna göre, kanuna aykırı olarak 

elde edilen deliller hem soruşturma aşamasında, hem de kovuşturma aşamasında 

delil olarak değerlendirilemeyecektir. Bu sonucun suçla mücadelede zafiyete ne-

den olacağı açıktır.  

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi sonucu yapılan kayıt-

ların delil değil belirti olduğu, kanunda hukuka aykırı delillerin kullanılamaya-

cağından söz edildiği, dolayısıyla belirti bakımından bir yasağın olmadığı düşü-

nülebilir. Ancak, Anayasanın 38/6. maddesinde, “ kanuna aykırı olarak elde 

edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez” denildiğinden, henüz “delil”1110 

vasfını kazanmamış, tüm iz ve belirtilerin de artık delil olarak kabul edilmesi ve 

yargılamada kullanılması mümkün değildir.1111  “Kanuna aykırı olarak elde 

edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez” şeklindeki hükmün Anayasada yer 

alması nedeniyle, bu hüküm yalnız ceza yargılaması bakımından değil, Anayasa 

yargısı, medeni yargı, idari yargı ve askeri yargı bakımından da sonuç doğura-

caktır.1112 

 Delillerin hükme esas alınabilmesi ve değerlendirilebilmesi için ikame edil-

meleri, yani hâkimin önüne getirilmeleri ve duruşmada tartışılmaları lazımdır. 

CMK’nın 206/2-a maddesinde hukuka aykırı deliller bakımından bir ikame yasağı 

                                                                          
1108 Anayasanın 38. maddesinde yer alan bu hüküm amaca göre yorumlanmalı ve maddede yer 

alan “kanuna aykırı” ibaresi (hukuka aykırı” olarak anlaşılmalıdır. Çünkü, yalnız yasalara aykırı 
olarak elde edilen deliller değil, tüm hukuk mevzuatına aykırı olarak elde edilen deliller hukuka 
aykırı delil olarak kabul edilmelidir. ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s.125; SOYASLAN,s. 13. 

1109 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 483. 
1110 Delil ve belirti ayırımı ile buna ilişkin daha geniş bilgi için bkz. 4.Bl., II, A.  
1111 ÖZTÜRK/ERDEM, s.483. 
1112 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 483.Buna karşılık, Anayasanın 38. maddesindeki düzenlemelerin suç ve 

cezalara ilişkin olduğu, idari yargılama veya hukuk yargılaması bakımından bu maddedeki sınırlayı-
cı hükümlerin uygulanamayacağı da ileri sürülmüştür. Bkz. ÜNVER/HAKERİ, s. 234-235. 
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kabul edilerek, bu delillerin yargılamada kullanılmasının ve bu yönde bir değer-

lendirmede bulunulmasının dahi önüne geçilmek istenmiştir.1113   

Hukuka aykırılık, aynı zamanda bir temyiz nedenidir.1114 Ancak, hukuka aykırı 

delil hükme esas alınmamış ise ve nedensel bir değeri yoksa sırf dosyada hukuka 

aykırı şekilde elde edilen bir delilin yer alması nedeniyle hükmün bozulması 

mümkün değildir. Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanma-

sı ise, mutlak bozma nedenidir. (CMK 289/1-i md) 

Belirtelim ki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde, hukuka aykırı delillerin de-

ğerlendirilmesine ilişkin bir hüküm yer almamaktadır. AİHM’de vermiş olduğu ka-

rarlarda, bu hususa işaret ederek, kişilerin adil yargılanma hakkının doğrudan ihlali 

sözkonusu olmadığı sürece kanuna aykırı yollardan elde edilen delillerin yargılama-

daki hukuki değeri konusunda “in abstracto” ve ilke teşkil edecek bir genel kural 

koymanın mümkün olmadığına hükmetmiştir.1115 Buna göre, hukuka aykırı delillerin 

değerlendirilmesi bakımından mevzuatımızın ve uygulamamızın AİHS hükümlerine 

ve AİHM uygulamasına göre daha katı olduğunu söylemek mümkündür.  

2. Değerlendirme Bakımından Özellik Arzeden Bazı Haller 

a. Rızaya Dayalı Olarak İletişimin Dinlenmesi ve/veya Kaydedilmesi Suretiyle Elde Edilen Deliller 

CMK’nın 135. maddesine göre, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

denetimi için kural olarak hâkim, gecikmesinde sakınca olan hallerde de C.Savcısı 
                                                                          
1113 Delillerin ortaya konulması ve reddi başlığını taşıyan CMK’nın 206/2-a maddesinde, delilin 

kanuna aykırı olarak elde edilmesi halinde reddedileceği belirtilmektedir.  
1114 Bu konuda geniş bilgi için bkz. KESKİN, Serap, Ceza Muhakemesi Hukukunda Temyiz Nedeni 

Olarak Hukuka Aykırılık, İstanbul 1997.  
1115 Schenk/İsiviçre, pg.41-51. DOĞRU, C.2, s.636-639; GÖLCÜKLÜ/GÖZÜBÜYÜK, s. 298-299. 

Schenk/Fransa davasına konu olayda; başvurucu Pierre Schenk, bay Pauty’i kiralık katil olarak 
tutarak karısını öldürtmeye çalışmak suçundan mahkûm edilmiştir. Bay Pauty, bay Schenk ile 
yaptığı telefon görüşmelerini banda almış ve bunları polise vermiştir. Başvurucu, sözkonusu 
kayıtların İsviçre polisinin teşvikiyle yapıldığını ve hukuka aykırı olduğunu,  bu kayıtların değer-
lendirilmesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini iddia etmiştir. AİHM, “Sözleşmenin 19. 
Maddesine göre, Mahkemenin görevi, Sözleşmeci Devletler tarafından Sözleşmeyle üstlendik-
leri yükümlülüklere uygun davranmalarını sağlamaktır. Ayrıca Mahkemenin işlevi, Sözleşme 
tarafından korunan hakları ve özgürlükleri ihlal etmedikçe, ulusal bir mahkeme tarafından ya-
pıldığı iddia edilen maddi ve hukuki hataları ele almak değildir. 
Sözleşmenin 6. maddesi adil yargılanma hakkını ele almakla birlikte delillerin kabul edilebilirliği 
konusunda herhangi bir kurala yer vermemiştir. Bu nedenle bu konu, öncelikle ulusal hukukun 
düzenleme konusudur. O nedenle, mahkeme prensip olarak ve soyut bir biçimde, bu türden 
hukuka aykırı olarak elde edilmiş delillerin kabul edilebilirliğinin reddedilemeyeceğine karar 
vermiştir. (Pg:45-46. DOĞRU, C.2, s. 637) AİHM İngiltere’ye karşı açılan bir davada da (P.G 
ve J.H/Birleşik Krallık) aynı görüşünü tekrarlamıştır. Bkz SARIBEYOĞLU/KARAKAYA, s.225-
226. Kararın tam metni için bkz. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197 /view.asp?item=1&portal 
=hbkm&action=html&highlight=mann&sessionid=2116865&skin=hudoc-en (Erişim tarihi: 
22.3.2007). Bu konuda ayrıca bkz. GÜRAKAR, s. 447. 
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tarafından bir karar verilmesi lazımdır. Karar olmadan iletişimin denetimi hukuka 

aykırı olur ve elde edilen deliller ceza yargılamasında kullanılamaz.1116 Rıza üzeri-

ne iletişimin dinlemesi ve/veya kaydedilmesi CMK’nın 135. maddesinin kapsamı 

dışında olup, bu maddedeki koşullara tabi değildir. Gerçekten, ilgilerin rızası, bir 

hukuka uygunluk nedeni olup, tarafların rızası üzerine üçüncü kişilerin iletişimi 

dinlemeleri ve/veya kaydetmeleri hukuka aykırı olmayacağından rıza üzerine ya-

pılan dinleme veya kaydetme suretiyle elde edilen deliller ceza yargılamasında 

değerlendirilebilecektir. Rıza üzerine iletişimi dinleyen veya kaydeden herhangi 

bir özel şahıs olabileceği gibi, kolluk görevlisi de olabilir.  

Elbette ki kolluk görevlilerinin, kişileri suç işlemeye kışkırtmaları hukuka 

aykırı olduğu gibi, tarafı oldukları iletişimi kaydetmeleri de hukuka aykırı ola-

cak ve bu suretle elde edilen deliler değerlendirilemeyecektir. Aynı şekilde kol-

luk görevlilerine suç ve suçlularla ilgili bilgi veren haber elemanlarının kişileri 

suça yöneltmeden tarafı oldukları iletişimi dinlemeleri hukuka aykırı olmamakla 

beraber, iletişimde bulundukları kişileri suç işlemeye teşvik etmeleri halinde 

elde edecekleri delillerin ceza yargılamasında delil olarak değerlendirilmesi 

mümkün değildir. 

İletişimin taraflarından birinin katıldığı iletişimi alenen ifşa etmesi suç olarak 

düzenlenmiş ise de sırf kaydedilmesi yaptırım altına alınmamıştır. Ancak, ses üze-

                                                                          
1116 Yargıtay, iletişimin denetimine ilişkin yapılan yasal düzenlemelerden önce de, mahkeme kararı 

olmadan iletişiminin denetimi sonucu elde edilen delillerin yargılamada değerlendirilemeyece-
ğine hükmetmiştir. Yargıtay 8. Ceza Dairesi kararına konu olan olayda, sanığın telefonları 
mahkeme kararına dayalı olmadan dinlenmiş ve bu kayıtlara dayalı olarak silah ticareti yap-
mak suçundan mahkûmiyetine karar verilmiştir. Yüksek Mahkeme, telefon dinleme sonucu el-
de edilen delillerin hukuka aykırı olduğundan değerlendirilemeyeceğine, bunun dışındaki delil-
lere göre de sanığın ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak suçundan sorumlu tutulması ge-
rektiğine karar vermiştir. Karar şu şekildedir: 
“Zabıtaca yapılan araştırma sırasında sanıkta 9mm çaplı bir adet tabanca ile değişik türde 
mermilerin elde edildiği, somut olguların bundan ibaret bulunduğu, sanığın hukuki sorumlulu-
ğunun bu sınırlar içerisinde saptanması gerektiği, silah ticareti yaptığı konusunda başkaca 
maddi bulgu elde edilemeyip, polisin duyum üzerine bu kişinin haberleşme özgürlüğüne aykırı 
olarak mahkeme kararına dayanmaksızın özel hayata müdahale biçiminde telefonunun din-
lenmesi sürecinde öğrenilen harici bilgilerin kanıt olarak gösterildiği CMUK’un 254. maddesine 
3842 sayılı yasa ile eklenen son fıkrada, “soruşturma ve koğuşturma organlarının hukuka aykı-
rı şekilde elde ettikleri delillerin hükme esas alınamayacağı” ilkesi öngörülüp, maddenin gerek-
çesinde de soruşturma organlarının kasdi hareketleri sonucu hukuka aykırı şekilde elde ettikle-
ri delillerin yasal değişikliğin esprisine uygun olarak hükme esas alınamayacağı belirtildiği hal-
de bu yolla elde edilen bilgilere dayanılarak suça yazılı vasıf verilmesi, bozmayı gerektir-
miş(tir).” (Yargıtay 8. CD. 9.6.1999, 9021/9538. ÜNVER, Naci, s. 107)  
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rindeki hak, kişilik hakkı kapsamında bulunduğundan,1117 rızası haricinden kişinin 

sesinin kayıt edilmesi suç teşkil etmese de kişilik hakkına saldırı teşkil eder ve 

hukuka aykırı olur. Hukuka aykırılığın, yalnız ceza ve ceza yargılaması hukuku 

bakımından değil, tüm hukuk düzeni bakımından ele alınması gerektiğinden, ileti-

şimin taraflarından birinin iletişime katılan diğer kişi veya kişilerin rızası bulun-

madan iletişimi kaydetmesinin hukuka aykırı olduğunu ve bu kayıtların ceza yar-

gılamasında delil olarak değerlendirilemeyeceğini kabul etmek gerekir.  

Sesin kişisel veri1118 olduğuna ve ilgili kişinin kimliğinin belirlenmesi amacıy-

la analize tabi tutulabileceğine işaret eden AİHM de, ses örneği olarak kullanıl-

mak amacıyla ses kaydı yapılmasının AİHS’nin 8. maddesinin ihlali niteliğinde 

olduğuna hükmetmiştir.1119   

                                                                          
1117 KILIÇOĞLU, Ahmet, s. 178-179; KILIÇOĞLU, Mustafa, s.6-7. 
1118 Kişinin sesi kişisel veri olarak kabul edilmelidir. 96/45 sayılı Avrupa Konseyi Direktifinin 2/a 

maddesine göre, kişisel veri, teşhis edilmiş veya teşhis edilebilir gerçek kişi ile ilgili her tür bilgi 
anlamına gelecektir. Veriye konu olan kişi; kimliği teşhis edilebilir kişi, doğrudan veya dolaylı 
olarak özellikle bir kimlik numarasının veya kişinin fiziksel, fizyolojik, akli, ekonomik, kültürel 
veya sosyal kimliğine ait bir veya birden fazla spesifik faktörlerin referansına dayanılarak teş-
his edilebilir olan kişi demektir. Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve 
Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesinde de kişisel verinin; tanımlanmış 
ya da doğrudan veya dolaylı olarak, bir kimlik numarası ya da fiziksel, psikolojik, zihinsel, eko-
nomik, kültürel ya da sosyal kimliğinin, sağlık, genetik, etnik, dini, ailevi ve siyasi bilgilerinin bir 
ya da birden fazla unsuruna dayanarak tanımlanabilen gerçek ve/veya tüzel kişilere ilişkin her-
hangi bir bilgiyi ifade ettiği belirtilmiştir.  

1119 P.G ve J.H/Birleşik Krallık davası için bkz. DUTERTRE, s. 288. Alman Temyiz Mahkemesinin 
görüşü de bu doğrultudadır. Hanns Martin Schyler’in Baader Meinhof terör örgütü tarafından 
kaçırılmasından sonra, kaçıranlardan birinin pazarlık sırasında yaptığı telefon konuşması ban-
da kaydedilmiştir. Sanıklardan birinin bu konuşmayı yapan kişi olup olmadığını tespit etmek 
için, yetkili Yüksek Eyalet Mahkemesi, bu sanığın sesinin gizlice banda kaydedilmesine karar 
vermiş, bu karar üzerine şüphelinin tutukevinde müdür ile yaptığı konuşma, haberi olmadan 
banda kaydedilmiştir. Bandın delil olarak mahkemede ikame edilmesi üzerine Federal Temyiz 
Mahkemesi bireyin kendi sesi üzerindeki kişisel hakkının ihlal edilmiş olduğu gerekçesiyle deli-
lin değerlendirilmesini hukuka aykırı bulmuştur. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 995. 

 Yargıtay 1. Ceza Dairesi de vermiş olduğu bir kararda, kolluk görevlisinin şüpheli ile yaptığı görüş-
meyi gizlice kayda almasının hukuka aykırı olduğuna karar vermiş ve bu suretle elde edilen delille-
rin yargılamada değerlendirilemeyeceğine hükmetmiştir. Yüksek Mahkemenin kararının sonuç kıs-
mı  şu şekildedir:  “…3842 Sayılı Kanun ile değişik CMUK nun 135/a maddesi yasak sorgu yön-
temlerini tarif etmiştir. Madde aynen şöyledir: “ifade verenin ve sanığın beyanı özgür iradesine 
dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldat-
ma, bedensel cebir ve şiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedeni ve ruhi 
müdahaleler yapılamaz. Kanuna aykırı menfaat temin edilemez. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ya-
sak yöntemlerle elde edilen ifadeler rıza olsa dahi delil olarak değerlendirilemez.” Yine 3842 Sa-
yılı Kanun ile değişik CMUK nun 254/2. maddesinde; “Soruşturma ve kovuşturma organlarının 
hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller hükme esas alınamaz” hükmü yer almaktadır. 
Bu düzenlemeler karşısında yasak sorgu yöntemleriyle elde edilen delillere itibar edilerek 
mahkûmiyet hükmü kurulamayacağı açıktır. 
Dosyadaki olayda, sanık Cengiz kollukta ifade vermeyeceğini açıkça belirtmiştir. Buna rağmen, 
kendisiyle sohbet havasında yapılan mülakatın habersiz olarak videoya kaydedilmesi suretiyle, sa-
nık aldatılarak özgür iradesiyle savunma yapması engellenmiştir. Bu nedenle, yasak sorgu yöntem-
leriyle elde edildiği anlaşılan video kasetin delil olarak hükme esas alınması mümkün değildir. 
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İletişimin taraflarından birinin kendisine yöneltilip, mağduru olduğu iletişimi 

kayıt etmesi bakımından farklı düşünmek gerekir. Örneğin, telefonla kişiden rüş-

vet istenmesi veya belli bir miktar para vermediği veya başka bir edimde bulun-

madığı takdirde öldürüleceği veyahut uygunsuz resimlerinin yayınlanacağı tehdi-

dinde bulunulması halinde özel hayatın ve iletişimin gizliliği hakkının sağladığı 

korumadan faydalanan bir iletişim sözkonusu değildir. Ayrıca, kişilerin tehlike 

karşısında kendilerini korumaya çalışmaları içgüdüsel bir eylem olup,1120 bu gibi 

hallerde yapılan kayıtların hukuka aykırı kabul edilmemesi ve ceza yargılamasın-

da delil olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.1121 Bu kayıtlar, 

CMK’nın 135. maddesinin kapsamı dışında olup bu maddedeki esas ve usullere 

tabi değildir. O nedenle, elde edilen delillerin değerlendirilebilmesi için mağdura 

yönelik suçun katalog kapsamında bir suç olması da gerekli değildir. 

Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi 

kayda alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlin-

de, alınan kayıtlar derhâl yok edilir. (CMK 135/2 md) Ancak, yapılan kayıtların 

bu nitelikte olduğu fark edilmeyerek imha yoluna gidilmemiş olabilir.  

5271 sayılı CMK’nın 45. maddesine göre, kişisel nedenlerle tanıklıktan çe-

kinme hakkına sahip olanlar, çekinme hakkını kullanmayıp tanıklık yapma yoluna 

gidebilirler. Avukatlar, stajyerleri ve yardımcıları hariç diğer meslek mensupları-

nın bu meslekleri nedeniyle öğrenmiş oldukları sırlar bakımından tanıklıktan çe-

kinme hakkı bulunmakla birlikte şüpheli veya sanığın rızasının bulunması halinde 
                                                                                                                                                                                                          

Bu itibarla, (…) 
 2) Sanık Cengiz’in ikrarını içeren video kasetinin tamamı hukuken geçersiz kabul edilerek, bunun 

dışındaki delillerin değerlendirilmesi suretiyle, oluşacak kanaate göre sanıkların hukuki durumlarının 
tayin edilmesi gerekirken gerekçede yazılı olduğu şekilde yasak yöntemlerle elde edildiğinde şüphe 
bulunmayan delile dayanılarak hüküm kurulması suretiyle, CMUK nun 3842 Sayılı Kanun ile değişik 
135/a ve 254/2. maddelerine muhalefet edilmesi,” yasaya aykırıdır. (Yargıtay 1. CD. 16.2.2004, 
3819/299) Yüksek Mahkememizin gerekçelerinden, gerek kolluk görevlilerinin gerekse de özel kişi-
lerin telefonla yapılan görüşmenin gizlice kayıt edilmesi halinde de, bunun hukuka aykırı olarak ka-
bul edileceği ve değerlendirme dışında tutulacağı anlaşılmaktadır.  

1120 TCK’nın 25. maddesine göre, üçüncü kişiler lehine meşru savunma mümkün olduğundan, bu 
gibi hallerin meşru savunma kapsamında kabul edilmesi durumunda, kolluk görevlilerinin ya-
pacakları dinleme ve/veya kayıtların hukuka aykırı olmadığı sonucuna ulaşılır.  

1121 Şen, hakaret, tehdit veya şantaj suçlarında, suç mağdurunun o an konuşmaları kayıt etmesinin 
meşru savunma kapsamında değerlendirilebileceğini ve hukuka aykırı olmadığını belirtmektedir. 
Ancak, Yazar, mağdurun önceden düzenek kurmak suretiyle tarafı olduğu iletişimi kaydetmesinin 
hukuka aykırı olduğu görüşündedir. ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 114. Aynı yönde bkz. SAĞ-
LAM, Gizli Ses Kaydı, s. 109. Bu konuda geniş bilgi için bkz. 2.Bl., III, D, 4, b, dd, bbb, bbbb.  
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tanıklık yapmak zorundadırlar. Avukatlar, stajyerleri ve yardımcıları şüpheli veya 

sanığın rızasına rağmen tanıklık yapıp yapmamakta serbesttirler. Acaba kişisel 

nedenlerle tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerin rızasının bulunması; avu-

katlar, stajyerleri ve yardımcıları dışındaki meslek mensupları bakımından ise 

şüpheli veya sanığın rıza göstermesi halinde tanıklıktan çekinme hakkına sahip 

kişilerin şüpheli veya sanıkla iletişiminin denetimi suretiyle elde edilen deliller 

değerlendirilebilir mi? Kanada’da, iletişimin denetimi yasağından yararlanan kişi-

lerin iletişiminin denetimi suretiyle elde edilen delillerin, bu kişilerin rızası bu-

lunmadıkça delil olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmekte-

dir.1122 Buna göre, yasal korumadan yararlanan kişilerin rızasının varlığı halinde 

denetim sonucu elde edilen deliller değerlendirilebilecektir. 

Tanıklıktan çekinme hakkının kabul ediliş amacı dikkate alındığında hukukumuz 

bakımından da bu soruya olumlu yanıt verilebilir. Kişisel nedenlerle tanıklıktan çe-

kinme hakkına sahip olan kişi, nasıl ki bu hakkı kullanmayıp tanıklık yapma yoluna 

gitme imkânına sahipse, şüpheli veya sanıkla yapmış olduğu iletişimin değerlendiril-

mesine rıza gösterme hakkına da sahip olduğu düşünülebilir. Yine, avukatlar, stajyer-

leri ve yardımcıları şüpheli veya sanığın rıza göstermesi halinde tanıklık yapmak zo-

runda olduklarına göre, şüpheli veya sanığın rızasının bulunması halinde bu kişilerin 

şüpheli veya sanıkla yapmış olduğu iletişimin değerlendirilmesine bir engel bulun-

madığı ileri sürülebilir. Ancak, burada iletişimin denetiminden önce bir rıza bulun-

madığına dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla, tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişiler 

ile şüpheli veya sanığın iletişimi denetlendiği anda hukuka aykırıdır; sonradan göste-

rilen rıza mevcut hukuka aykırılığı gideremez. Hukuka aykırı delillerin ise ceza yargı-

lamasında kullanılması mümkün değildir. (AY 38/6, CMK 217/2 md) Ancak, bu de-

lillerin şüpheli veya sanığın lehinde olması hali bakımından- şüpheli veya sanık ancak 

lehine olan delillerin değerlendirilmesine rıza gösterir-farklı düşünmekteyiz.1123 

b. Suçun Niteliğinin Değişmesi Halinde Elde Edilen Deliller 

Soruşturma veya kovuşturma aşamasında elde edilen yeni delillerle birlikte 

suçun niteliği değişebilir ve suç, katalog kapsamında yer almayan bir başka suça 

                                                                          
1122 South African Law Commission, s.103. 
1123 Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. aşağıda, 4.Bl., IV, F. 
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dönüşebilir. Daha sonra elde edilen delillerin katalog kapsamında yer almayan bir 

suça vücut verdiğinin anlaşılması halinde tedbirin uygulanmasına son verilmeli-

dir. Soruşturma aşamasında suçun niteliğinin değiştiğinin anlaşılması halinde 

C.Savcısının yetkili hâkimden tedbir kararına son verilmesini talep etmesi lazım-

dır. Tedbiri uygulayan görevli de denetim esnasında elde etmiş olduğu delillerin 

başka bir suçu oluşturduğu kanaatini edindiğinde durumu derhal ilgili C.Savcısına 

bildirmelidir. Kovuşturma aşamasında tedbire son verme yetkisi yargılamayı ya-

pan mahkemeye aittir. 

Kanımızca, niteliği değişen suç katalog kapsamında yer alsa bile bu yeni suç 

bakımından tedbir kararının verilip verilmeyeceği hususunda ayrı ve yeni bir de-

ğerlendirme yapılmalıdır. Gerçekten, tedbir kararı belli bir suç için verilmekte, 

tedbir kararının verilmesine ilişkin koşulların oluşup oluşmadığı bu suç bakımın-

dan değerlendirilmektedir. Dönüşen yeni suç katalog kapsamında bulunsa bile bu 

suç bakımından tedbir kararı verilebilmesi için gerekli diğer koşulların mevcut 

olup olmadığının ve tedbir kararı verilip verilmeyeceğinin ayrıca değerlendirilme-

si ve bu konuda ayrı bir karar verilmesi lazımdır. Tedbirin devamına ihtiyaç duyu-

lan hallerde, tedbirin uygulanmasına son verilmeden hâkimden yeni bir karar is-

tenmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz.  

Yeni suçun katalog kapsamında yer almaması halinde, o zamana kadar elde 

edilen delillerin hukuka aykırı olarak kabul edilip edilmeyeceği1124 ve dolayısıyla 

                                                                          
1124 Öncelikle belirtelim ki suçun niteliğinin değişmesi ile daha önce elde edilen deliller hukuka 

aykırı hale gelmez. Tedbir kararının verildiği sıradaki mevcut delillere göre suçun tedbir kara-
rında yazılı şekilde nitelendirilmesinin haklı nedenleri mevcut ise, kanundaki diğer koşullar da 
gerçekleşmiş ve usulüne uygun bir karar alınmışsa, daha sonra elde edilen delillerle birlikte 
suçun niteliğinin değişmesi ve katalog kapsamında bulunmayan başka bir suça dönüşmesi 
tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen delilleri hukuka aykırı hale getirmez. Burada tedbir 
kararında yazılı suçu oluşturduğu kanaatine ulaşmayı haklı kılan delillere dayalı olarak kanun-
da yazılı usul ve esaslara göre verilen bir tedbir kararının uygulanması sonucu elde edilen de-
liller sözkonusudur. Ancak, gerek tedbir kararının uygulanması, gerekse de diğer yöntemlerle 
elde edilen delillerden fiilin başka bir suçu oluşturduğu anlaşılmıştır. Suçun niteliğinin değiş-
mesi ile daha önce yapılan tüm soruşturma ve kovuşturma işlemleri hukuka aykırı hale gelme-
yeceği gibi deliller de hukuka aykırı hale gelmez.  
Delillerin soruşturma ve kovuşturmada delil olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi ise 
ayrı bir konudur. Örneğin, Almanya’da kamu yararının ağır bastığı hallerde hukuka aykırı 
delillerin yargılamada delil olarak değerlendirilmesi mümkün olduğu halde, İngiltere’de ku-
ral olarak telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi sonucu hukuka uygun şe-
kilde elde edilen delillerin de kural olarak soruşturma ve kovuşturmada delil olarak değer-
lendirilmesi mümkün değildir; bu deliller ancak kanunda belirtilen istisnai hallerde delil ola-
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yargılamada değerlendirilebilip değerlendirilemeyeceği hususunda çeşitli görüşler 

ileri sürülebilir. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerinden olan özel hayatın gizlili-

ğini teminat altına almak isteyen kanun koyucunun ancak katalog şeklinde tespit 

edilen suçlar bakımından tedbire başvurulmasını kabul ettiği, elde edilen delillerin 

de ancak bu suçlar bakımından delil olarak değerlendirilebileceği, o nedenle su-

çun niteliğinin değişmesi halinde elde edilen delillerin soruşturma ve kovuşturma 

aşamasında delil olarak değerlendirilmeyeceği savunulabilir. Özellikle, suçun ni-

teliğinin değişerek katalogda yer almayan bir suça dönüşmesi durumunda elde 

edilen deliller yargılamada değerlendirildiğinde, esasen delillerin başlangıçta da 

katalog kapsamındaki bir suçu oluşturmadığı anlaşılan hallerde, yasa hükümleri-

nin etrafını dolanmak ve bertaraf etmek maksadıyla suçun yanlış bir şekilde nite-

lendirilerek tedbir kararı alınması yoluna gidilebileceği, o nedenle suçun niteliği-

nin değişmesi halinde elde edilen delillerin değerlendirme dışında tutulması ge-

rektiği ileri sürülebilir.  

Buna karşılık, nitelendirmenin soruşturmayı sona erdiren iddianame ile 

yapıldığı, kaldı ki kovuşturma aşamasında da suçun niteliğinin değişmesinin 

mümkün olduğu, soruşturma aşamasında o andaki delillere göre fiilin tedbir 

kararında yazılı suçu oluşturduğu sonucuna ulaşmayı haklı kılmasının yeterli 

olacağı, sonradan suçun niteliğinin değişmesi ile o zamana kadar elde edilen 

delillerin hukuka aykırı hale gelmeyeceği ve elde edilen delillerin değerlen-

dirme dışında tutulmasını gerektirmeyeceği de savunulabilir. Bizim kanaatimiz 

de bu yöndedir. Elbette ki, tedbir kararının verildiği andaki delillere göre nite-

lendirmenin tedbir kararında yazılı olduğu şekilde yapılmasını haklı gösteren 

nedenler bulunmamasına rağmen, kanunun koruyucu hükümlerinin bertaraf 

edilmesi amacıyla yanlış bir nitelendirme yapılmışsa, yani kanuna karşı hile 

yoluna gidilmişse, tedbir kararı baştan itibaren hukuka aykırı olacağından, bu 

karara dayalı olarak elde edilen deliller de hukuka aykırı olacak ve delil olarak 

                                                                                                                                                                                                          
rak değerlendirilebilir. (RIPA 17 ve 18 md) Mevzuatımıza göre, hukuka aykırı deliller so-
ruşturma veya kovuşturmada delil olarak kullanılamaz. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, 
kanuna karşı hile yoluna başvurulmadıkça sonradan suçun niteliğinin değişmesi nedeniyle 
tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen deliller hukuka aykırı hale gelmez. Suçun kata-
log kapsamında yer almayan bir suça dönüşmesi halinde, telekomünikasyon yoluyla yapı-
lan iletişimin denetimi sonucu elde edilip hukuka aykırı olmayan delillerin soruşturma ve 
kovuşturmada delil olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ise ayrı bir konu olup, bu 
hususta çeşitli görüşler ileri sürülebilir.  
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değerlendirilemeyecektir.1125 Ama böyle bir durum sözkonusu değilse, sırf su-

çun niteliğinin değişmesi nedeniyle o zamana kadar elde edilen delillerin de-

ğerlendirme dışında tutulmasının isabetli olmadığını düşünmekteyiz. Kaldı ki 

bu gibi hallerde yapılan kayıt ve dinlemeleri hiç yapılmamış saymak da müm-

kün olmadığına göre, tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen delillerin de-

ğerlendirilmesi uygun bir çözümdür.1126 Elbette ki, bu konudaki tereddütlere ve 

tartışmalara da son verilmesi bakımından en ideal çözüm, kanunda bir değişik-

lik yapılarak, kanuna karşı hile yoluna gidilmemesi koşuluyla, denetim suretiy-

le elde edilen delillerin dönüşen suçlar bakımından da delil olarak değerlendi-

rilebileceğinin kabul edilmesidir.1127   

                                                                          
1125 Yargıtay 8. Ceza Dairesinin kararına konu olan bir olayda, yasadışı PKK/Kongra-Gel terör örgütü-

ne yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda; şahıslar ve organize şekilde yürüttükleri göçmen ka-
çakçılığı olayında olayın organize boyutlarının görülebilmesi ve bağlantılarının ortaya çıkarılması, 
olaya iştirak eden ve/veya yardım ve yataklık yapan tüm şüphelilerin suç unsuru silahlarla birlikte 
yakalanarak adli makamlara sevkinin sağlanmasının başka bir tedbir ile mümkün olmadığı gerek-
çesiyle toplam sekiz adet telefonun 4422 sayılı yasanın 2 ve 16. maddesi uyarınca dinlenmesine 
karar verilmiştir. Ancak sanıklar hakkında terör suçuna ilişkin bir soruşturma yapılmamış, bu suça 
ilişkin herhangi bir karar verilmemiştir. Karara muhalif olan üye Hamdi Yaver Aktan, katalog kap-
samında bulunmayan göçmen kaçakçılığı suçunun ortaya çıkarılması için önce terör suçu kapsa-
mında bir izlenim yaratılarak dinleme kararı alınıp göçmen kaçakçılığı suçuna ilişkin delil elde 
edilmesinin kanuna karşı hile yoluna gitmek olduğundan elde edilen delillerin hukuka aykırı oldu-
ğunu ve yargılamada delil olarak değerlendirilemeyeceğini savunmuştur. Muhalif görüşün ilgili 
kısmı şu şekildedir: “…İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.11.2004 tarihli 2004/2308 ve 
2004/2309 muhabere sayılı kararlarında “yasadışı PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne yönelik 
sürdürülen çalışmalarda …” ibareleri her ne kadar mevcut ise de bu gerekçe, büyük bir olasılıkla 
güvenlik güçlerinin olayı “vahim” göstermek için kullandığı ibarelerin karara yansımasından ibaret-
tir. Nitekim, gerekçeden anlaşıldığına göre dinleme kararları göçmen kaçakçılığı suçu için verilmiş-
tir. Öte yandan uzatma kararlarında sadece göçmen kaçakçılığına dair gerekçenin yazılmış oldu-
ğu görülmektedir. Diğer taraftan 9. Ağır Ceza mahkemesinin uzatması ile birlikte ilk dinleme kararı 
da göçmen kaçakçılığı suçuna ilişkin olarak verildiği gibi aynı mahkemenin 7.2.2005 tarih ve 
140/340 müt-muhabere sayılı kararının gerekçesi da münhasıran göçmen kaçakçılığına ilişkin bu-
lunmaktadır. Kaldı ki dinlemeye elverişli olmayan göçmen kaçakçılığı suçunu ortaya çıkarabilmek 
için önce terör suçu kapsamında soruşturma yapılacakmış gibi bir izlenim verip dinleme kararı ta-
lep edilmesi ve buna göre de dinleme kararı verilmesi kanuna karşı hile yoluna gitmektir. Ayrıca 
görülmektedir ki dosyada, terör suçuna ilişkin hiçbir soruşturma mevcut bulunmamaktadır. Ger-
çekten de dosya incelendiğinde görüleceği üzere, göçmen kaçakçılığına ilişkin olarak toplanan 
kanıtlar (?)’a ilişkin dinleme tutanakları Ayvalık Jandarma Komutanlığının 23 Mart 2005 günlü yazı 
ve ekleri ile Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Yazıya bağlı “tespit edilen suçlar çi-
zelgesi” ne göre ev ve işyerlerinde arama yapılması istenilen kişilerin bir kısmı bu davanın göçmen 
kaçakçılığı suçunu işledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan sanıklarıdır. Dosya içinde bu suç 
dışında dinleme kararı veren Mahkemelerin yetki ve görev alanına giren suçlarla ilgili bir tefrik ka-
rarı da bulunmamaktadır.” (Yargıtay 8.CD. 23.1.2007, 2006/8117 E, 2007/320 K) 

1126 Şen, suçun niteliğinin değişerek katalog kapsamında bulunmayan bir suça dönüşmesi halinde elde 
edilen delillerin ceza yargılamasında delil olarak değerlendirilemeyeceğini, ancak ceza soruşturma-
sına başlanmasına esas teşkil edebileceğini belirtmektedir. ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 118. 

1127 Kanuna karşı hileye başvurulmadan, tedbire başvurmak için maksatlı olarak suçun hukuksal niteli-
ğinde değişikliğe gidilmeden hukuka uygun şekilde elde edilen delillerin hangi suç olursa olsun de-
ğerlendirilmesi gerektiğini savunan Ünver/Hakeri, 138/2. maddesindeki kısıtlayıcı hükmün değişti-
rilmesinin yerinde olacağını belirtmektedirler. ÜNVER/HAKERİ, s. 230, dipnot.60.  
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CMK’nın 138. maddesinden yola çıkılarak, ancak dönüşen yeni suçun da ka-

talog kapsamında bulunması halinde tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen 

delillerin değerlendirilebileceği düşünülebilirse de, suçun niteliğinin değişmesi 

halinde elde edilen deliller tesadüfen elde edilen deliller ile aynı kategoride kabul 

edilmemelidir.1128 Gerçekten, suçun niteliğinin değişmesi halinde elde edilen delil, 

“yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan” bir suça ilişkin 

değildir. Burada elde edilen deliller yapılmakta olan soruşturma veya kovuştur-

mayla “ilgili”dir. Ancak, gerek tedbirin uygulanması sonucu elde edilen deliller, 

gerekse de başka surette elde edilen delillerin tek başına veya birlikte suçun vasfı-

nı değiştirmesi sözkonusudur. Esasen, soruşturma aşamasında suçun niteliği so-

ruşturmanın sonunda iddianame ile belirlenmekte ve buna göre ilgili mahkemeye 

kamu davası açılmaktadır. Bu aşamadan önce delillerin belli bir suça vücut verdi-

ğine ilişkin çok da güçlü olmayan bir kanaat sözkonusu olabilir.1129 Kaldı ki, hük-

mün konusu iddianamede unsurları gösterilen fiil olup, mahkeme iddianamedeki 

niteleme ile bağlı değildir. (CMK 226 md) O nedenle, soruşturma aşamasında, 

tedbir kararının istendiği esnadaki delillerin, tedbir kararı talep edilen katalog 

kapsamındaki suça vücut verdiği sonucuna ulaşmayı haklı göstermesi yeterli ka-

bul edilmelidir. Daha sonra, gerek diğer yöntemlerle gerekse de tedbirin uygu-

lanması suretiyle elde edilen delillerin daha farklı bir suça vücut verdiğinin anla-

şılması halinde elde edilen deliller değerlendirilmelidir. Bu söylenenler suçun 

niteliğinin kovuşturma aşamasında değişmesi bakımından da geçerlidir. Özellikle 

tedbirin uygulanması sonucu elde edilen delillerden -gerek tek başına bu deliller, 

gerekse de diğer delillerle birlikte- fiilin başka bir suçu oluşturduğu sonucuna 

ulaşılması halinde sözkonusu delillerin kullanılması1130 kaçınılmaz bir durumdur. 

                                                                          
1128 Gerçekten, suçun niteliğinin değişmesi halinde elde edilen edilen delil yapılmakta olan soruşturma 

ile ilgisi olmayan bir suça ilişkin değildir. Burada yapılmakta olan soruşturmayla ilgili, ancak suçun 
vasfını değiştiren delil sözkonusudur. O nedenle, suçun niteliğinin değişmesi halinde tedbirin uygu-
lanması suretiyle elde edilen delillerin soruşturma ve kovuşturmada kullanılıp kullanılamayacağı 
hususunun tesadüfen elde edilen deliller çerçevesinde ele alınıp bir sonuca ulaşılmaya çalışılması-
nı isabetli bulmamaktayız.   

1129 Bu aşamada suç, somutlaşmış bir şekilde tavsif yapmaya elverişli ayrıntıları ile bilinmediğin-
den Almanya’da tedbir kararında suçun adının yazılması gerekli değildir. 
Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, kanunumuzdaki suç adının yazılması mecburiyetini; “şüphelinin suç 
işlediğinden kuşkulanmayı gerektiren fiillerin açıklanması” olarak anlamak gerektiği görüşün-
dedirler. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 711-712. 

1130 Delilin soruşturma ve kovuşturmada kullanılmasından, yalnızca kamu davası açılmasına 
mesnet teşkil etmesi veya mahkûmiyet hükmüne esas alınması anlaşılmamalıdır. Bir delile 
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Gerçekten, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında soruşturma yapılan ve tedbir 

kararı alınan failin iletişiminin denetimi sonucu elde edilen delillerden, failin 

uyuşturucu ticareti yapmadığı, aslında uyuşturucu kullandığı tespit edilebilir. Fai-

lin uyuşturucu madde kullandığına ilişkin tek delilin tedbirin uygulanması sonucu 

elde edilen delil olması ve bu suçun da katalog kapsamında bulunmaması halinde 

kamu adına kovuşturma yapmaya yer olmadığına karar verilmesi gerekecektir.1131 

Bu durumda da tedbirin uygulanması sonucu elde edilen delil kullanılmış olacak-

tır. Çünkü bu delil, niteliğin değişmesinde göz önünde bulundurulmuştur. Aynı 

şey yargılama aşaması için de geçerlidir. Gerçekten yargılama aşamasında tedbi-

rin uygulanması sonucu elde edilen delillerden failin uyuşturucu ticareti yapmayıp 

uyuşturucu kullandığının anlaşılması ve uyuşturucu kullanmaya ilişkin delillerin 

de yalnızca tedbirin uygulanması sonucu elde edilen delillerden ibaret olması ve 

dönüşen yeni suçun katalog kapsamında bulunmaması halinde elde edilen delille-

rin yargılamada kullanılmasının mümkün olmayacağı şeklindeki görüşün benim-

senmesi durumunda, uyuşturucu madde kullanmak katalog kapsamında yer alan 

bir suç olmadığından mahkemece beraat kararı verilmesi gerekecektir. Böylece, 

tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen deliller yine yargılamada kullanılmış 

olacaktır. Gerçekten, tedbir kararının uygulanması suretiyle elde edilen deliller 

nitelik değişikliği bakımından dikkate alınmış ve bu sebeple de beraat kararı ve-

rilmiştir. Burada, dönüşen suçun katalog kapsamında bulunmaması halinde delil-

                                                                                                                                                                                                          
dayalı olarak, kamu adına kovuşturma yapmaya yer olmadığına karar verilmesi, beraat kara-
rı verilmesi, suçun niteliğinin değişmesi, cezanın daha ağırlaşması veya hafiflemesi halinde 
de delil soruşturma ve kovuşturmada kullanılmış, diğer bir ifadeyle değerlendirilmiş olacak-
tır.  

1131 Samsun C.Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yapmak suçundan birden çok kişi hakkında 
yapılan soruşturmada (Soruşturma No:2005/10549) telekomünikasyon yoluyla yapılan ileti-
şimin denetimi sonucu elde edilen delillere de dayalı olarak bazı failler hakkında uyuşturucu 
ticareti yapmak suçundan kamu davası açılmıştır. Bir şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti 
yaptığına ilişkin delil elde edilemediği, tedbirin uygulanması sonucu elde edilen delilin kata-
log kapsamında yer almayan uyuşturucu madde kullanmak suçu bakımından delil olarak 
değerlendirilmesinin mümkün olmaması nedeniyle ek kovuşturmaya yer olmadığına karar 
verilmiştir. Kararın ilgili kısmı şu şekildedir: “Şüphelilerden (FT)’nin (YT) tarafından temin 
olunan esrarı aldığına dair görüşme dökümleri mevcutsa da, bu görüşme ve isnat olunan 
uyuşturucu maddeyi kullanmak ve bu amaçla almak fiilleri şüpheli (FT) tarafından inkar 
edilmiş olup, CMK’nın 138/2 maddesi düzenlemesi ile CMK’nın 135/3 de sayılan katalog 
suçlardan bulunmayan uyuşturucu madde kullanma fiiline (FT) yönünden bu görüşmenin de-
lil olamayacağı değerlendirilmiş olup şüpheli (FT)’nin uyuşturucu madde kullandığına ve ti-
caretine karıştığına dair hakkında kamu davası açmaya yeterli başka delil elde olunamamış-
tır. Yukarıda açıklanan sebeplerle tüm şüpheliler hakkında atılı fiilleri sebebiyle kamu adına 
kovuşturmaya yer olmadığına…” 20.4.2006.  
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lerin yargılamada kullanılamayacağından değil, bu delillere dayalı olarak mahkû-

miyet hükmü verilemeyeceğinden söz etmek daha uygun olur.  

Almanya’da, kararın verildiği anda katalog suça ilişkin nesnel bir bağlantı 

mevcut ise, sonradan suçun niteliği değişse bile elde edilen delillerin yargılamada 

değerlendirilmesi mümkündür.1132 Anayasamızın 38/6, CMK’nın 206/2 ve 217/2. 

maddelerinin açık hükümleri karşısında suçun niteliğinin değişerek katalog kap-

samında olmayan bir suça dönüşmesi halinde elde edilen delillerin değerlendiri-

lemeyeceği ileri sürülebilir. Yüksek Mahkememiz de yakın bir tarihte vermiş ol-

duğu bir kararda, birbirine dönüşmesi olanağı ve ihtimali bulunan rüşvet suçundan 

yapılan bir soruşturmada uygulanan tedbirin uygulanması sonucu elde edilen de-

lillerin dönüşen görevi kötüye kullanma suçu bakımından da delil olarak değer-

lendirilebileceğine hükmetmiştir.1133 Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin uygulaması da 

benzer şekildedir.1134  

                                                                          
1132 MEYER-GOβNER, s. 335. 
1133 “Sanık hakkındaki soruşturma izni, iddianame ve son soruşturmanın açılması kararına konu olan 

suçlar rüşvet ve görevde yetkiyi kötüye kullanma suçlarıdır. Rüşvet suçu 5271 sayılı CYY’nın 135/6. 
fıkrasında yer aldığından, bu suç yönünden iletişimin tespiti suretiyle elde edilen kanıt, CYY’nın 
138/2. maddesi fıkrası uyarınca, hakkında iletişimin tespiti kararı bulunmayan kişi için de kanıt ola-
rak değerlendirilir. Özel Dairece isnat edilen eylemlerin bir kısmından beraat bir kısmından ise suç 
niteliğinin değişmesi suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan mahkûmiyet kararı tesis edilmiş ise 
de, başlangıçtaki iddia rüşvet suçuna yönelik olup, görevi kötüye kullanma suçunun özel bir biçimi 
olan rüşvet suçunun da çoğu zaman görevi kötüye kullanma suçuna dönüşmesi olanağı bulundu-
ğundan, nitelik değiştirmesi olanağı bulunan suçlar yönünden de, elde edilen kanıtlar hukuka uygun 
delil olarak değerlendirilmelidir.” (Yargıtay CGK. 12.6.2007, 2006/5.MD-154/145 K) 

1134 Yargıtay 10. Ceza Dairesi, uyuşturucu ticareti suçundan yapılan soruşturmada tedbirin uygu-
lanması sonucu elde edilen delilleri hem nitelik değişikliğinde, hem de dönüşen ve katalog 
kapsamında uyuşturucu kullanmak suçuna ilişkin delil olarak değerlendiren yerel mahkeme ka-
rarlarını bu yönüyle hukuka aykırı görmemekte ve bozmamaktadır. Yine Yüksek Mahkememiz 
katalog kapsamındaki uyuşturucu madde ticareti suçu ile birlikte katalog kapsamında bulun-
mayan uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan tedbir uygulanması suretiy-
le elde edilen delillere de dayalı olarak açılan ve yerel mahkemelerce de bu delillerin hükme 
esas alındığı mahkûmiyet hükümlerini bu yönüyle bozmamaktadır. Yargıtay 10. CD’nin kararı-
na konu olan bir olayda, dört sanık hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan açılan da-
vada, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi sonucu elde edilen deliller de ge-
rekçe gösterilmek suretiyle sanıklardan (BÖ)’nün eyleminin uyuşturucu ticareti değil, uyuşturu-
cu madde kullanmak suçunu oluşturduğu sonucuna varılarak sanığın 5237 sayılı TCK’nın 
191/1, 62, 191/2 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. Temyiz üzerine dos-
yayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yapı-
lan soruşturma kapsamında uygulanan tedbir sonucu elde edilen delillerin, niteliği değişen ve 
katalog kapsamında bulunmayan uyuşturucu madde kullanmak suçuna ilişkin delil olarak kul-
lanılamayacağı hususunda bir değerlendirmede bulunmamıştir. Yüksek Mahkeme; “iddia, di-
ğer sanıklar (ÇC) ve tanık (BK)’nın kolluk anlatımları, dizi 85’de yer alan sanıkla diğer sanık 
(AH) arasında yapılan iletişimin tespiti sonucunda elde edilen bilgiler, sanık (AH)’nin 11.7.2005 
tarihinde sanıkla yapmış olduğu görüşmesinin, köylüden alınacak esrar için olduğunu belirtir 
dizi 149’daki savcılık ifadesi içeriği ve tüm dosya kapsamından, başkalarına uyuşturucu mad-
de temin ettiği sübut bulan sanık (BÖ)’nün TCK’nın 188/3. maddesi gereğince cezalandırılma-
sına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi” sebebiyle yerel mahkemenin hükmünü boz-
muştur. (Yargıtay 10. CD. 27.11.2007, 2007/14371/13819 K)  
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Dönüşen yeni suçun da katalog kapsamında yer alması halinde elde edilen de-

lillerin yargılamada kullanılmasına bir engel bulunmamaktadır. Gerçekten, bu 

durumda kanuna karşı hile hali sözkonusu değildir, tedbir kararı verilmesi bu suç 

bakımından da mümkündür. O nedenle, bu gibi hallerde elde edilen delillerin hu-

kuka aykırı olmadığı ve değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz.1135 Ancak yukarı-

da belirttiğimiz üzere, yeni suç katalog kapsamında bulunsa bile denetime devam 

edilebilmesi için bu yeni suç bakımından ayrı bir tedbir kararının alınması lazım-

dır. Suçun niteliği değişmesine rağmen yeni bir karar alınması yoluna gidilmeyip, 

önceki tedbir kararına dayalı olarak elde edilen delillerin hukuka aykırı olacağı ve 

yargılamada değerlendirilemeyeceği görüşündeyiz. 

Acaba katalog kapsamında yer almayan bir suçtan dolayı yapılan soruşturma 

ve kovuşturmada başvurulan iletişimin dinlenmesi ve/veya kaydedilmesi sonucu 

elde edilen deliller, suçun nitelik değiştirerek katalog kapsamındaki bir suça dö-

nüşmesi halinde delil olarak değerlendirilebilir mi? Burada görünüşte bir hukuka 

aykırılığın sözkonusu olduğu, esasen, başlangıçta da fiilin katalog kapsamındaki 

bir suçu oluşturduğu, soruşturma ve kovuşturma makamlarının şu veya bu nedenle 

hatalı bir değerlendirme ile suçu yanlış nitelendirmelerinin sonuca etkili olmaması 

gerektiği, fiilin sonuçta katalog kapsamındaki bir suçu oluşturması nedeniyle ted-

birin uygulanması sonucu elde edilen delillerin soruşturma ve kovuşturmada delil 

olarak değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülebilir.  

Buna karşılık, bu ihtimalde tedbir kararının alındığı tarihte hukuka aykırı ol-

duğu, gerek yalnızca tedbirin uygulanması sonucu elde edilen delillere dayalı ola-

rak, gerekse de başka delillerle birlikte suçun nitelik değiştirerek katalog kapsa-

mında bir suça dönüşmesinin, başlangıçtaki hukuka aykırılığı gideremeyeceği 

savunulabilir. Belirtelim ki katalog kapsamında bulunmayan bir suçun soruştu-

rulması veya kovuşturulması esnasında verilen tedbir kararının TİB tarafından 

yerine getirilmesi mümkün olmadığından bu sorunun ortaya çıkma ihtimali fazla 

görünmemektedir. (TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik 10 

md, 17/b-c md) 

                                                                          
1135 Aynı görüş için bkz. ÜNVER/HAKERİ, s. 238. 
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D. HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN UZAK (DOLAYLI) ETKİSİ  

Hukuka aykırı deliller vasıtasıyla elde edilen diğer delillerin (dolaylı deliller) 

yargılamada kullanılıp kullanılamayacağı gerek ülkemizde,1136 gerekse de karşılaş-

tırmalı hukukta tartışılan önemli bir konudur.  

Amerikan hukukunda hukuka aykırı deliller vasıtasıyla elde edilen diğer deliller 

“zehirli ağacın meyvesi” olarak nitelendirilmekte ve yargılamada kullanılmamaktadır. 

Alman hukukunda mahkemeler, delil değerlendirme yasağının kapsamını dolaylı delil-

leri de içine alacak şekilde kabul etmemekte, kolluk görevlileri tarafından yapılan basit 

hatalar nedeniyle elde edilen delillerin değerlendirme dışı tutulmasının haksız beraat 

kararlarının verilmesine neden olacağından çekinmektedirler.1137 Alman Federal Tem-

yiz Mahkemesi, bir telefon dinleme olayında, dinleme sırasında Alman CMK 100a 

maddesindeki telefonların dinlenebileceği suçları gösteren katalog içerisinde yer alma-

yan bir başka suçun işlendiğinin öğrenilmesi halinde, elde edilen delillerin yargılamada 

kullanılamayacağına, ancak hazırlık soruşturmasına başlanması için gerekli olan baş-

langıç şüphesine temel teşkil edebileceğine karar vermiştir.1138  

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi suretiyle elde edilen 

deliller, bir başka tedbir kararı verilmesine mesnet teşkil edebilir. Gerçekten, de-

netim esnasında katalog kapsamında bir başka suçun işlendiğinin anlaşılması ha-

linde, bu delillere dayalı olarak işlendiği tespit edilen bir başka suçla ilgili tedbir 

kararı verilebilir.1139 Hukuka aykırı delillerin uzak etkisi bakımından ortaya çıkan 

sorun şudur: Acaba ilk tedbir kararı hukuka uygun değilse, bu tedbir kararının 

uygulanması sonucu elde edilen delillere dayalı olarak verilen ikinci karar da hu-

kuka aykırı hale gelir mi ve ikinci tedbir kararının uygulanması sonucu elde edilen 

deliller değerlendirme dışında tutulabilir mi? Belirtelim ki bu sorun Alman Fede-

                                                                          
1136 Türk Hukuku bakımından bu konuda ileri sürülen değişik görüşler için bkz. KAYMAZ, Yasak 

Deliller, s. 271-274. 
1137 RUDIGER, s. 62; KAYMAZ, Yasak Deliller, s.271; ERDEM/ÖZBEK, s. 298-299. 
1138 BGHSt 27, 355. YENİSEY/ALTUNÇ, s. 1313; KAYMAZ, Yasak Deliller, s.274; ÖZTÜRK, 

Koğuşturma, s. 60. Alman doktrininde hukuka aykırı delillere dayalı olarak soruşturma yapıl-
ması ile hukuka aykırı delillerin kullanılması yasağının ihlal edildiği belirtilerek, hukuka aykırı 
delillerin herhangi bir şekilde kullanılmaması gerektiği ileri sürülmüştür. RUDOLPHİ, Hans-
Joachim, (Çev. Marina Atilla) Systematischer Kommentar zur Strafprozeβordnung und zum 
Gerichtsverfassungsgesetz, München 2007, s. 110. 

1139 CMK’nın 138/2. maddesine göre, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi 
sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan, ancak, 135. mad-
denin altıncı fıkrasında sayılan suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil el-
de edilirse; bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir. 
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ral Temyiz Mahkemesinin bir kararına konu olmuş, Yüksek Mahkeme, biri hak-

kındaki şüphenin, bir diğer tedbir kararının uygulanması sonucu elde edilen delil-

lere dayandığı hallerde, yalnızca duruşmada kullanılacak olan bilginin doğrudan 

doğruya elde edildiği tedbir kararının hukuka uygun olup olmadığının incelenebi-

leceğine hükmetmiştir.1140 Buna göre, örneğin (B) hakkındaki tedbir kararına iliş-

kin şüphenin (A) hakkındaki tedbir kararının uygulanması sonucu elde edildiği bir 

olayda, sanık (B) bakımından tedbirin hukuka aykırı olup olmadığı ve elde edilen 

delillerin değerlendirilip değerlendirilmeyeceği belirlenirken, yalnızca (B) hak-

kında verilen tedbir kararı bakımından bir inceleme yapılacak, bu tedbir bakımın-

dan şüphe nedenlerinin elde edildiği sanık (A) hakkındaki tedbir kararının hukuka 

uygun olup olmadığına bakılmayacaktır. Böylece, sanık (A) hakkındaki soruştur-

ma ve kovuşturmada verilen tedbir kararının uygulanması sonucu elde edilen de-

lillerden sanık (B)’nin katalog kapsamında bir suçu işlediğinin anlaşılması üzerine 

bu delillere dayalı olarak sanık (B)’nin iletişiminin denetimine karar verilse ve 

daha sonra (A) hakkındaki tedbir kararının hukuka uygun olmadığı anlaşılsa bile 

(B) hakkında verilen tedbir kararının hukuka aykırı olmasına ve bu kararın uygu-

lanması sonucu elde edilen delillerin değerlendirme dışında tutulmasına neden 

olmayacaktır. Türk Doktrininde Yenisey’in görüşü de bu yöndedir.1141  

Sorun yukarıda verilen örnekteki gibi basit olmayabilir; zincirleme olarak biri 

hakkındaki şüphenin bir diğerine dayandığı çok sayıda suçla ilgili verilen çok 

sayıda tedbir kararı sözkonusu olabilir.1142 Aksi görüşün kabul edilmesi halinde, 

ilk karardaki hukuka aykırılık, deyim yerinde ise domino taşlarının yıkılması gibi 

bir etki yaratarak ondan sonra gelen tüm tedbir kararlarının ve bu kararların uygu-

lanması sonucu elde edilen delillerin hukuka aykırı olmasına ve değerlendirme 

dışında tutulmasına ve böylece ceza yargılamasının felce uğramasına neden olur. 

Ayrıca, suç şüphesinin elde edildiği önceki tedbir kararlarının hukuka aykırı oldu-

                                                                          
1140 Bundesgerichtshof, Beschluss 1 StR 316/05, vom 7, Marz 2006, StPO 100a, 238, 267. 

YENİSEY,Feridun, “Mukayeseli Hukukta ve Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Teknik İzle-
me”, Yargı Dünyası, S.131, Kasım 2006, s. 17. 

1141 YENİSEY, Teknik İzleme, s.24.  
1142 Nitekim, Alman Federal Mahkemesinin kararına konu olayda zincirleme olarak biri diğerine 

dayanan çok sayıda suçla ilgili verilen çok sayıda tedbir kararı sözkonusudur. Bkz. YENİSEY, 
Teknik İzleme, s.17-22. 
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ğu şeklinde bir itiraz ileri sürülmesi halinde yargılamayı yapan ve bu itirazın ileri 

sürüldüğü mahkemenin, diğer mahkemelerin vermiş olduğu tedbir kararlarına 

ilişkin dosyaları getirterek bu kararların hukuka uygun olup olmadığını incelemesi 

gerekecektir. Bu, yargılamanın uzamasına neden olacağı gibi, başka sorunlara da 

yol açabilir. Gerçekten, tedbir kararlarının verildiği mahkemece bu kararlar huku-

ka uygun değerlendirildiği halde, bu kararları celbedip inceleyen mahkemece aksi 

kanaate ulaşılabilir. O nedenle, olması gereken hukuk açısından Alman Federal 

Temyiz Mahkemesinin bu çözüm tarzının isabetli olduğunu düşünmekteyiz.1143  

Ancak, Anayasamızın 38/6. maddesinde yer alan “kanuna aykırı olarak elde 

edilmiş bulgular, delil olarak değerlendirilemez” şeklindeki hüküm ile CMK’nın 

217/2. maddesinde yer alan, yüklenen suçun hukuka uygun şekilde elde edilen 

delillerle ispatlanabileceğine dair hüküm ve CMK’nın 206/2 ve 289/1-i maddesi 

hükümleri karşısında, hukukumuz bakımından hukuka aykırı deliller vasıtasıyla 

elde edilen diğer delillerin de ceza yargılamasında delil olarak değerlendirilmesi 

mümkün görünmemektedir.1144  Buna göre, telekomünikasyon yoluyla yapılan 

iletişimin denetiminin hukuka aykırı olması halinde, denetim sonucu elde edilen 

diğer deliller de yargılamada kullanılamayacaktır. 

Burada hukuka aykırı delilin uzak etkisinin bu delilin elde edildiği soruşturma 

ve kovuşturma ile şüpheli veya sanıkla sınırlı olması gerektiği, başka kişiler hak-

kındaki soruşturma ve kovuşturmalar bakımından hukuka aykırı delilin uzak etki-

sinin kabul edilmemesi gerektiği düşünülebilir. Fakat Anayasamızın 38/6. madde-

sinde herhangi bir ayırım yapılmayarak, “kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgu-

lar, delil olarak değerlendirilemez” denilmektedir. Dolayısıyla, hukuka aykırı de-

lillerin hiçbir şekilde delil olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.1145 Bu da, 

yukarıda kısaca değinilen sorunları beraberinde getirecektir.  

                                                                          
1143 Amerikan hukukunda hukuka aykırı deliller vasıtasıyla elde edilen deliller zehirli ağacın mey-

vesi olarak kabul edilmekte ve yargılamada delil olarak değerlendirilmemektedir. (KAYMAZ, 
Yasak Deliller, s. 271) Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi, hukuka aykırı bir denetim kararı 
sonucu elde edilen delillere dayalı olarak elde edilen diğer delillerin de hukuka aykırı olduğu ve 
bu bilgilerin başka bir denetim kararına veya süre uzatım kararına esas alınamayacağı görü-
şündedir. Unıted States v. Gıordano, 416 U.S. 505 (1974) 
http://supreme.justia.com/us/416/505/case.html (Erişim tarihi: 4.3.2008). 

1144 Aynı yönde bkz. ÖZTÜRK/ERDEM, s. 486; ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 676; 
YURTCAN, Haberleşme Araçlarının, s. 29. 

1145 Öztürk/Erdem, 1412 sayılı CMUK’un 25/4. maddesinde yer alan “hukuka aykırı şekilde elde 
edilen delillerin hükme esas alınamayacağı” şeklindeki hükmün hukuka aykırı delillerin uzak 
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Alman Federal Temyiz Mahkemesi, bir başka kararında hukuka aykırı dinle-

me sonucu varlığı öğrenilen tanıkların duruşmada dinlenebileceklerine ve beyan-

larının delil olarak değerlendirilebileceğine hükmetmiştir.1146 Yukarıda sözü edilen 

Anayasa ve CMK hükümlerine göre, hukukumuz bakımından aynı sonuca varmak 

mümkün değildir. Bu görüşün kabulü, hukuka aykırı elde edilen delillerin değer-

lendirilmemesi ile güdülen amaca aykırı olur ve hukuka aykırı deliller bakımından 

kabul edilen değerlendirme yasağı ihlal edilmiş olur. Alman Federal Temyiz 

Mahkemesinin bu kararı Alman doktrininde de eleştiriye hedef olmuştur.1147  

E. HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN ELDE EDİLMESİ  

Delil yasaklarına ilişkin hükümler, esas itibariyle soruşturma ve kovuşturma 

organlarına yöneliktir. Yürürlükten kaldırılan 1412 sayılı CMUK’un 254/2. mad-

desinde de, “soruşturma ve koğuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde 

ettikleri” delillerin hükme esas alınamayacağı belirtilmekteydi. Bu nedenle de, 

özel kişilerin elde ettikleri hukuka aykırı delillerin yargılamada delil olarak kulla-

nılamayacağı konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştü.1148 Ancak, 4709 sayılı 

yasayla değişik Anayasanın 38/6. maddesinde; “kanuna aykırı olarak elde edilmiş 

bulgular delil olarak kabul edilemez” denilmekte, kanuna aykırı delilin soruştur-

ma ve kovuşturma organları ile özel kişiler tarafından elde edilmesi bakımından 

bir ayırım yapılmamaktadır. Aynı şekilde, CMK’nın 217/2. maddesinde de bu 

yönde herhangi bir ayırım yapılmayarak, yüklenen suçun ancak hukuka uygun 

şekilde elde edilmiş delillerle ispat edilebileceği belirtilmektedir. O nedenle, hu-

kukumuz bakımından özel kişilerin hukuka aykırı şekilde elde ettiği delillerin 

değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışmasına son verilmiştir.1149 Esasen, 

Anayasa Mahkemesi 1412 sayılı CMUK’un yürürlükte olduğu dönemde 4709 

sayılı yasayla Anayasada yapılan değişiklikten önce vermiş olduğu bir kararda 
                                                                                                                                                                                                          

etkisi sorunun Türk Hukuku bakımından halledilmiş olduğunu, Anayasanın 38/6. maddesi ile 
5271 sayılı CMK’nın 217/2 maddesinin bu kanaati büsbütün pekiştirdiğini belirtmektedirler. 
bkz. ÖZTÜRK/ ERDEM, s. 486. 

1146 BGHSt. 32, 68, 70. YENİSEY, Teknik İzleme, s. 22.  
1147 YENİSEY, Teknik İzleme, s. 22. 
1148 Bkz. KAYMAZ, Yasak Deliller, s. 275-276 ve burada zikredilen kaynaklar, ERDEM, Gizli 

Soruşturma Tedbirleri, s.371. 
1149 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.997; ÖZBEK, İnternet kullanımında s.148; 

ÖZTÜRK/ERDEM, s.490. 
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özel kişiler tarafından hukuka aykırı şekilde elde edilen delillerin yargılamada 

delil olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetmiştir.1150  

Bununla birlikte, kişilerin hayatı ve vücut bütünlüğüne yönelik saldırılar, teh-

dit ve şantaj gibi hallerde, kişilerin tarafı oldukları iletişimi kaydedebilecekleri ve 

bu delillerin değerlendirilmesi gerektiğini kabul etmek gerekir.1151  

Kişinin telesekreterine mesaj bırakılması, kişiye SMS veya elektronik posta 

gönderilmesi halinde alıcının değil, gönderenin bir eylemi mevcuttur. Bu gibi hal-

lerde alıcının kendisine gönderilen sesli mesaj, SMS veya elektronik postayı so-

ruşturma ve kovuşturma makamlarına sunması iletişimin denetimi niteliğinde ol-

mayıp bu gibi deliller herhangi bir sınırlamaya tabi bulunmaksızın delil olarak 

değerlendirilebilir.1152  

F. HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN LEHE OLMASI  

Hukuka aykırı şekilde elde edilen deliller şüpheli veya sanığın lehine olabilir. 

Acaba, şüpheli veya sanık, delilin değerlendirilmesine herhangi bir itirazda bu-

                                                                          
1150 “Davalı Parti'nin savunmalarında, (NE)'la TBMM Başkanvekili (YH) arasında geçen ve araç 

telefonuyla yapılan görüşmeye ilişkin kasetin CMUK'nun 254. maddesinin ikinci fıkrasına aykırı 
olarak elde edildiği belirtilerek hükme esas alınamayacağı ileri sürülmüştür.  
(….) Konu hakkındaki rapor, ilgili Anayasa ve Yasa kuralları ile dosyadaki diğer belgeler ince-
lendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:  
Yargı yerlerince uyuşmazlık konusu eylem veya hukuki olayın gerçekleşip gerçekleşmediğinin 
saptanmasında bir kanıtlama aracı olan delilin, hükme esas alınabilmesi için yasalarla kulla-
nılmasına izin verilmesi gerekir.  
CMUK'nun 254. maddesinin ikinci fıkrasında, "soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka 
aykırı şekilde elde ettikleri deliller hükme esas alınamaz" denilmektedir. Bu kuralla, hukuka ay-
kırı biçimde sağlanan delillerin hükümde gözönüne alınmaması amaçlandığından söz konusu 
delillerin üçüncü kişiler tarafından sağlanması hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaz. Delilin elde 
ediliş biçimi, kişilerin Anayasa ile tanınmış haklarını ihlâl ediyorsa, onun hukuka aykırı olarak 
elde edildiğinin kabulü gerekir.  
Anayasa'nın 22. maddesine göre, herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin giz-
liliği esastır. Kanun'un açıkça gösterdiği hallerde usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadık-
ça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunma-
dıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. İstisnaların uygulanacağı kamu 
kurum ve kuruluşları kanunla belirlenir.  
İddianameye eklenen deliller arasında yer alan ve üçüncü kişiler tarafından getirildiği belirtilen (NE) 
ile (YH) arasındaki araç telefonundan yapılan konuşma kaydının, Anayasa'nın 22. maddesinde be-
lirtildiği biçimde, usulüne uygun bir yargıç kararına ya da kanunla yetkili kılınan merciin emrine da-
yanmadığı bu nedenle de haberleşme özgürlüğünü ihlâl ettiği açık olduğundan hukuka uygun ola-
rak elde edilmediği sonucuna varılan söz konusu konuşmaya ait kasetin, CMUK'nun 254. maddesi-
nin ikinci fıkrası gereğince hükme esas alınmamasına, (….) OYÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir.” 
(Anayasa Mahkemesi, 22.6.2001, 1999/2 E, 2001/2 K C.2, S.37, AMKD, 2002, s.1465) 

1151 Sağlam, Almanya’da, uygulamada meşru savunma hükümleri ya da benzer durumlarda gizli 
ses kaydını haklı kıldığının kabul edildiğini belirtmekte ve buna örnek olarak da şantajı gös-
termektedir. (SAĞLAM, Gizli Ses Kaydı, s.109) Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. 2.Bl., III, 
D, 4, c.  

1152 ÜNVER/HAKERİ, s. 220.  



 

 524

lunmadığında veya hukuka aykırı şekilde elde edilmesine rağmen suçsuzluğunu 

kanıtlamak veya sorumluluğunu azaltmak amacıyla sözkonusu delilin yargılama-

da değerlendirilmesini istediğinde bu isteği kabul edilebilir mi? 

Anayasamızın 38/6. maddesinde, değerlendirilemeyecek olan hukuka aykırı 

delillerin şüpheli veya sanığın lehine veya aleyhine olması bakımından bir ayırım 

yapılmamıştır. CMK’nın 217/2 maddesinde de bu şekilde bir ayırım yapılmış de-

ğildir. Anayasanın 38/6 ve CMK’nın 217/2 maddesinin ifade biçiminden yola 

çıkılarak, hukuka aykırı delillerin sanığın lehine de olsa değerlendirilemeyeceği 

ileri sürülebilir.1153  

Buna karşılık, delillerin hukuka aykırı olup olmadığının incelenebilmesi için, 

delillerin ikame edilmesine başlandığı sırada buna ilişkin bir itirazın ileri sürülme-

si gerektiği, süresi içinde yapılmayan hukuka aykırılık iddiasının dinlenmesinin 

mümkün olmadığı, o nedenle şüpheli veya sanığın hukuka aykırılık iddiasında 

bulunmaması halinde, hukuka aykırı delillerin yargılamada kullanılması gerektiği 

iddia olunabilir.1154  Esasında bu görüş kabul edildiğinde, zamanında itiraz edilme-

diğinde hukuka aykırı delillerin lehe veya aleyhe olmasına bakılmaksızın soruş-

turma ve kovuşturmada kullanılması gerektiği sonucuna ulaşılır. Ancak, delillerin 

hukuka uygun olup olmadığı soruşturma aşamasında C.Savcısı, kovuşturma aşa-

masında ise hâkim veya mahkeme tarafından talep üzerine veya resen her zaman 

incelenebilir. O nedenle, bu görüşün kabul edilmesi mümkün değildir.1155  

Kanaatimizce sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için hukuka aykırı deliller ba-

kımından değerlendirme yasağı getiren hükümlerin kabul ediliş amacı göz önünde 

bulundurularak bir yoruma tabi tutulması lazımdır. Sözkonusu düzenlemelerin 

lafzına bakılarak, şüpheli veya sanık lehine olan delillerin değerlendirme dışı ka-

lacak şekilde bir yoruma tabi tutulması, isabetsiz ve yüzeysel bir yaklaşım olur. 

Yasak sorgu yöntemleri ve hukuka aykırı diğer yöntemlerle elde edilen deliller 

için değerlendirme yasağı getiren hükümlerin amacı, esas itibariyle şüpheli ve 

                                                                          
1153 Bkz. ÖZTÜRK/ERDEM, s. 486; ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku. s. 672.  
1154 YENİSEY, Teknik İzleme, s.23-24. 
1155 ŞEN, CMK’nın 135. Maddesinin Değerlendirilmesi, s. 21. 
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sanığı aşırı güç kullanılmasından korumak ve şüpheli veya sanık aleyhine delil 

elde edilmesi amacıyla hukuka aykırı yöntemlere başvurulmasını önlemektir.1156 

Yasak sorgu yöntemleri veya hukuka aykırı diğer yöntemler, daima şüpheli veya 

sanık aleyhine delil elde edilmek için kullanıldığından hukuka aykırı yöntemlerle 

elde edilen delillerin şüpheli veya sanık lehine olması hali ayrıca düzenlenmemiş 

olabilir. Yasada bu konuda açık bir hüküm olmaması, şüpheli veya sanık aleyhine 

yorumlamamalı ve şüpheli veya sanık lehine olan deliller için de değerlendirme 

yasağı olduğu şeklinde sonuç çıkarılmamalıdır. Özellikle, şüpheli veya sanığın 

tedbirin uygulanması sonucu hukuka aykırı şekilde elde edilen delillerin değer-

lendirilmesi talebinde bulunması ve delil elde edilirken yalnız kendisinin özel 

hayatının gizliliğinin ihlal edilmiş olması durumunda, sözkonusu delillerin değer-

lendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.1157 Alman Federal Temyiz Mahkemesinin 

görüşü de bu yöndedir.1158  

Belirtelim ki, Anayasamızın 38/6 ve CMK’nın 217/2. maddesinde, hukuka 

aykırı delillerin şüpheli veya sanık aleyhine veya lehine olması bakımından bir 

ayırım yapılmamıştır. Dolayısıyla, hukuka aykırı şekilde elde edilen delillerin, 

ister sanığın aleyhinde ister lehinde olsun ceza yargılamasında delil olarak kulla-

nılmayacağı ileri sürülebilir. Ancak, sanık yararına olan hukuk kurallarına aykırı-

lığın, sanık aleyhine hükmün bozdurulması için Cumhuriyet savcısına bir hak 

vermeyeceği (CMK 290 md) unutulmamalıdır.  

G. HUKUKA AYKIRI DELİLİN DOSYADAN ÇIKARILMASI SORUNU  

Hukuka aykırı şekilde elde edilen bulgular delil olarak kabul edilmediğinden, 

esasında hukuka aykırı delillerin dosyaya girmemesi gerekir. CMK’nın 206/2. mad-

desinde de, mahkemede ileri sürülen delillerin hukuka aykırı olması halinde reddolu-

nacağı belirtilmektedir. Ancak, CMK’nın 230/1-b maddesinde dosya içerisinde bulu-

                                                                          
1156 CMK’nın 217. maddesinin gerekçesinde, “maddenin son fıkrası, usul hukuku yönünden olağa-

nüstü önem taşıyan ve adil yargılama ile bağlantılı bir ilkeyi belirtmektedir. İlke, delilin doğrulu-
ğunu, haklılığını hakkaniyete uygunluğunu sağlamak amacını gütmektedir. Böylece ister so-
ruşturma ister kovuşturma evrelerinde olsun, hukuka aykırı olarak, örneğin, işkence, narko 
analiz, hataya sürükleyici eylemler, sorgulamalar, baskılar, kişinin fizik ve moral bütünlüğüne 
saldırılar yolu ile elde edilmiş deliller hükme esas alınamayacaktır”denilerek sorun, şüpheli ve-
ya sanığın  adil yargılanma hakkı ve şüpheli ve sanık aleyhine delil elde edilmesi açısından ele 
alınmıştır.  

1157 Aynı görüş için bkz. ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 106. 
1158 Senat NJW, 3295, 3298. YENİSEY, Teknik İzleme, s. 19. 
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nan ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin ayrıca ve açıkça gösterilmesi 

gerektiği ifade olunmaktadır. Bu hükümden, hukuka aykırı delillerin, delil olarak 

değerlendirilmesi mümkün olmasa da, dosyada yer alması gerektiği sonucu çıkmak-

tadır. Hukuka aykırı olduğu iddia edilen delilin gerçekten hukuka aykırı olup olmadı-

ğının denetlenmesi lazımdır. Yüksek Mahkemenin denetimine olanak sağlamak ba-

kımından bu delillerin de dava dosyası ile birlikte Yüksek Mahkemenin önüne gitme-

si gerekir.1159  Hukuka aykırı olduğu düşünülen kayıtların dava dosyası dışında muha-

faza edilmesi, dosyanın temyiz için Yargıtay’a gönderilmesi aşamasında dosyaya 

konulması, Yüksek Mahkemenin temyiz incelemesi bittikten sonra dosya yerel mah-

kemeye gönderildiğinde hukuka aykırı olduğu düşünülen kayıtların tekrar dosyadan 

çıkarılması gerektiği düşünülebilir.1160 Bu şekilde bir uygulama yararlı da olur. Ancak, 

günümüz için buna imkân veren yasal bir düzenleme bulunmadığından, hukuka aykı-

rı olduğu düşünülen delillerin dosyadan çıkarılması mümkün görünmemektedir. 

Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerle yaptığı ileti-

şime ilişkin kayıtların derhal imha edilmesi gerektiğinden (CMK 135/2 md), suçla 

ilgili olmadığı düşünülen kayıtlar da tedbirin sona ermesini müteakip imha edil-

miş olacağından bu kayıtlar zaten soruşturma ve kovuşturma dosyasında yer al-

mayacaktır.  

V. TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SORUNU 

A. TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİL KAVRAMI VE KAPSAMI  

Tesadüfen elde edilen delil; yapılmakta olan soruşturma ve kovuşturma ile iliş-

kisi bulunmayan ve dolayısıyla yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturma kap-

                                                                          
1159 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 485. Şen, soruşturma ve kovuşturma makamlarının hukuka aykırı delil-

den etkilenmemesi için dosyadan çıkarılması gerektiği görüşündedir. Yargıtay tarafından yapı-
lacak hukukilik denetimi sırasında hukuka aykırı delillin dosyadan çıkarılmaması gerektiği şek-
lindeki görüşe katılmanın mümkün olmadığını belirten yazara göre, yargı makamı, bir delilin 
hukuka aykırı olduğunu resen veya tarafların iddiası üzerine inceleyip kabul ettikten sonra bu 
konuyu gerekçesine yazacağına ve bu karar da Yargıtay’ın denetimine esas olmak üzere dos-
yada yer alacağına göre, hukuka aykırı delillerin dosyada yer alması doğru değildir. (ŞEN, 
CMK’nın 135. Maddesinin Değerlendirilmesi, s.19) Hukuka aykırı delillerin dosyaya girişini en-
gelleyen ve dosyaya girmiş bulunan hukuka aykırı delilin dosyadan çıkarılmasını düzenleyen 
bir hükmün bulunmayışını eleştiren Ünver/Hakeri, yapılacak bir değişiklikle, hukuka aykırı delil-
lerin dosyadan çıkarılması kararlarına karşı yasal başvuru yollarının da kabul edilmesi suretiy-
le, hukuka aykırı delillerin dosyadan çıkarılmasının zorunlu olduğunu belirtmektedirler. 
ÜNVER/HAKERİ, s. 235. 

1160   ÜNVER, Yener, s. 160-161. 
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samında ulaşılması hedeflenmeyen; çoğu kez ileride açılacak bir soruşturmada 

maddi gerçeği aydınlatacak olan delildir.1161 CMK’nın 138. maddesine göre de; te-

sadüfen elde edilen delilden, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi 

olmayan, ancak başka bir suçun işlendiği şüphesini uyandıracak delil anlaşılmalıdır. 

Buna göre, örneğin (A) hakkında (X) isimli kişiyi öldürmek suçundan yapılan so-

ruşturma kapsamında alınan tedbir kararının uygulanması sırasında (A)’nın daha 

önceden (Y) isimli bir şahsı da öldürdüğü veya uyuşturucu ticareti yaptığına dair 

elde edilen deliller tesadüfen elde edilen delil olarak kabul edilmelidir.  

Tesadüfen elde edilen deliller başka kişilere de ait olabilir.1162 Örneğin, (A) 

hakkında (X) isimli kişiyi öldürmek suçundan yapılan soruşturma kapsamında 

alınan tedbir kararının uygulanması sırasında (B) isimli bir kişinin (Y) isimli kişi-

yi öldürdüğü veya parada sahtecilik suçunu işlediğine dair elde edilen deliller de 

tesadüfen elde edilen delil kapsamındadır. Özetlemek gerekirse, tesadüfen elde 

edilen deliller, yalnızca hakkında tedbir kararı uygulanan şüpheli veya sanıktan 

başka kişiler hakkında elde edilen deliller değil; soruşturulan veya kovuşturulan 

suçun dışında kalan suç veya suçlara ilişkin delillerdir.1163  

 Tesadüfen elde edilen delilden söz edilebilmesi için, iletişimin taraflarından 

birinin, mutlaka hakkında denetim kararı verilen kişi olması şart değildir. Tesadü-

fen elde edilen delilin mutlaka katalog kapsamında bulunması da şart değildir. O 

nedenle, yukarıda verilen örnekte (A) hakkında yapılan denetim sonucu, (A)’nın 

gasp suçunu veya hırsızlık suçunu işlediğine dair elde edilen delil de tesadüfen 

elde edilen delildir. Bu delillerin ceza yargılamasında kullanılıp kullanılamayaca-

ğı veya ne ölçüde kullanılacağı ayrı bir sorun olup aşağıda incelenecektir.  

CMK’nın 138/2. maddesinde, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmay-

la ilgisi olmayan, ancak, 135/6. maddesinde sayılan suçlardan birinin işlendiği 

şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edildiğinde bu delilin muhafaza altına 

alınacağı ve durumun Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirileceği belirtilmektedir. 

                                                                          
1161 MEIER, Wolf, Die Strafprozessuale Verwertbarkeıt Von Zufallsfunden Über Unbeteılıgte Und 

Dıe Von Unbeteılıngten Drıtten Herruhren Beı Abhörmassnahmen Nach & 100 a StPO, 
Havelberg 1988, s. 44. 

1162 Tesadüfen elde edilen delil çeşitleri için bkz. MEIER, s. 47 vd. 
1163 Almanya’da suç ortakları hakkında elde edilen deliller yargılamada delil olarak değerlendiril-

mektedir. MEYER-GOβNER, s.334. 
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CMK’nın 138/2. maddesinin ifadesinden, tesadüfen elde edilen delillerin, henüz 

soruşturma konusu olmayan bir suça ilişkin olması gerektiği düşünülebilir. Ger-

çekten, 138/2. maddesinde yer alan 135/6. maddesinde sayılan “bir suçun işlendi-

ği şüphesini uyandırabilecek bir delil”in muhafaza altına alınıp durumun derhal 

C.Başsavcılığına bildirileceğine ilişkin ifadeler, tesadüfen elde edilen delillerin 

henüz soruşturma konusu olmayan bir suça ilişkin olması gerektiği şeklinde anla-

şılmaya elverişlidir. Çünkü bir suçla ilgili soruşturma veya kovuşturma yapılmak-

ta ise zaten o suçun işlendiğine dair bir şüphe daha önce elde edilmiş demektir. 

138/2 maddesine bu anlam verildiğinde, halen soruşturması veya kovuşturması 

devam etmekte olan bir suçu aydınlatmaya veyahut haklarında soruşturma veya 

kovuşturma yapılan kişiler hakkındaki şüpheyi güçlendirmeye elverişli nitelikteki 

deliller ceza yargılamasında değerlendirilemeyecektir.  

Maddenin ifade biçimi sorunlu ise de düzenlemenin amacından yola çıkılarak, 

halen soruşturulan veya kovuşturulan bir suça ilişkin olarak elde edilen deliller 

bakımından da CMK’nın 138. maddesi hükümlerine göre hareket edilmeli, yani 

bu deliller muhafaza altına alınarak ilgili C.Başsavcılığı veya mahkemeye gönde-

rilmelidir.  

Denetlenen iletişim aracından hakkında soruşturma yapılmayan kişi veya kişi-

ler de iletişimde bulunabilir. Örneğin, hakkında rüşvet suçundan yapılan soruş-

turmada (A)’nın dinlemeye alınan sabit telefonundan (B) isimli şahsın (C) ile yap-

tığı görüşmede, başka bir suça ilişkin delil elde edilebilir. İşte bu şekilde elde edi-

len delillerin tesadüfen elde edilen delil olarak kabul edilip edilmeyeceği husu-

sunda tereddütler bulunmaktadır.  

Bir görüşe göre, hakkında tedbir kararı bulunmayan kişinin başkasına ait te-

lefonla yaptığı görüşme sırasında elde edilen deliller hukuka aykırı olup, bu tür 

deliller tesadüfen elde edilen delil olarak nitelendirilemez.1164  Telekomünikas-

yon yoluyla yapılan iletişimin denetimi kararı, belli bir suçla ilgili olarak yapılan 

soruşturma kapsamında, belli kişilere ve iletişim araçlarına yönelik olarak veri-

lir. Ancak, nasıl ki, iletişim aracını kullanan kişileri önceden öngörüp, bu kişiler 

                                                                          
1164 ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 129. 
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bakımından ayrı bir tedbir kararı alınması mümkün değilse ve yapılan denetim 

esnasında bu kişiler aleyhine elde edilen deliller de CMK’nın 138. maddesi uya-

rınca delil olarak değerlendirilebiliyorsa,  CMK’nın 138. maddesine göre, bu 

iletişim aracı ile iletişimde bulunan kişilerle ilgili olarak elde edilen delillerin de 

aynı şekilde tesadüfen elde edilen delil olarak CMK’nın 138. maddesine göre 

değerlendirilebilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Kural olarak bir iletişim ara-

cıyla, örneğin bir GSM telefonla bu telefonun sahibi görüşme yapar. Ancak, 

günlük hayatta, şu veya bu sebeplerle, kişilerin başkalarına ait telefonlarla da 

görüşme yaptıkları bilinen bir gerçektir ve bunu önceden bilmek ve öngörmek 

mümkün değildir. Kuşkusuz ki, iletişim aracı, hakkında tedbir kararı verilen 

şüpheli veya sanığa ait olmakla beraber, bu iletişim aracı başkaları tarafından 

kullanılmakta ise yapılan denetimin hukuka aykırı olduğunu kabul etmek gere-

kir. Örneğin, denetimine karar verilen GSM telefonu şüpheli (A) adına kayıtlı 

olmakla beraber, şüpheli bunu (B) isimli kişiye vermiş ve sözkonusu telefon (B) 

tarafından kullanılmakta ise, (A) hakkında yapılan soruşturma kapsamında bu 

telefonla yapılan iletişimin denetimine karar verilmesi hukuka uygun olmayaca-

ğından, bu telefonla yapılan iletişimin denetlenmesi sonucu elde edilen deliller 

de hukuka uygun olmayacaktır. Böyle bir durum sözkonusu değilse, yani, (B) 

isimli şahsın görüşme yapmak için kısa süreli olarak (A)’dan aldığı telefon ile 

yaptığı görüşmenin dinlenmesi veya kaydedilmesi suretiyle delil elde edilmiş 

ise, bu delilleri de tesadüfen elde edilen delil olarak kabul etmek gerekir diye 

düşünmekteyiz. Aksi halde, suç işleyen kişilerin değişik kişilere ait iletişim 

araçlarından yapacakları görüşmeler denetim dışı kalmış olacaktır ki kanun ko-

yucunun bunu arzu ettiği söylenemez. CMK’nın 138/2. maddesinde de bu tür 

delilleri dışlayan bir ifade mevcut değildir.  

Yüksek Mahkememiz ise vermiş olduğu bir kararda, denetimine karar veri-

len telefonla üçüncü kişilerin yapmış olduğu görüşmelerin dinlenmesi suretiyle 

elde edilen delilleri tesadüfen elde edilen delil olarak nitelendirmiştir. Ancak 

Yüksek Mahkeme, dinlemenin yapıldığı dönemde yürürlükte olan 4422 sayılı 

yasada 5271 sayılı CMK’nın 138. maddesinde olduğu gibi tesadüfen elde edilen 

delillerin değerlendirilebileceğine ilişkin bir hükmün bulunmaması nedeniyle 
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elde edilen delillerin hukuka aykırı olduğuna ve değerlendirilemeyeceğine hük-

metmiştir.1165   

B. TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLERİN KAPSAMININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 
SORUNLAR  

1. Bağlantılı Suçlarla İlgili Elde edilen Deliler 

CMK’nın 138/2. maddesinde, muhafaza altına alınacak ve Cumhuriyet Savcı-

lığına bildirilecek olan deliller, “yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla 

ilgisi olmayan ve ancak, 135 inci maddenin altıncı fıkrasında sayılan suçlardan 

birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek” deliller olarak belirtilmiştir. Ancak, 

katalog kapsamında bir suç, katalog kapsamında yer almayan bir başka suçla bir-

likte de işlenebilir. Örneğin, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçu işlenirken, 

fuhuş, dolandırıcılık veya kasten yaralama suçu; silahla adam öldürme suçuyla 

beraber, gasp veya ruhsatsız silah taşımak suçu işlenebilir. Aynı şekilde suç işle-

mek amacıyla örgüt kurma suçu katalog kapsamında yer almasına rağmen örgütle-

rin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar katalog kapsamına alınmamıştır.1166 Yine 

uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu (TCK 188 md) katalog kapsamında bu-

lunmasına rağmen, uyuşturucu madde kullanmak suçu (TCK 191 md) katalog 

                                                                          
1165 “Dinlemeye konu olan telefon, (H.S.Ş) adlı kişi adına kayıtlıdır. İstanbul 6 Nolu DGM.ce 

15.03.2004 gün ve 2004/90 sayı ile (H.S.Ş)’ye ait cep telefonunun, (A.Ç) ve yönettiği kabul 
edilen suç örgütü hakkında yürütülen soruşturma sırasında, 4422 sayılı Yasanın 2 ve 16. 
maddeleri uyarınca 3 ay süreyle dinlenilmesi ve tespitine karar verilmiştir. Ancak, dosyada ka-
nıt olarak kabul edilen 22.03.2004 tarihli konuşmanın tutanakları incelendiğinde, bu görüşme-
nin haklarında dinleme kararı bulunmayan üçüncü kişiler arasında geçtiği açıktır. Bu konuş-
mada tesadüfen elde edildiği kabul edilen suç kanıtının değerlendirilebilmesi için 4422 sayılı 
Yasada herhangi bir hüküm yer almadığı gözetildiğinde, bu konuşma tutanağı yasa dışı elde 
edilmiş kanıt niteliğindedir. Kaldı ki, 5271 sayılı CMY.nın 138. maddesine göre de bu tutanağa 
yasal bir kanıt değeri verilmesi olanaksızdır. Zira, tesadüfen elde edilen bu kanıt, görevde yet-
kiyi kötüye kullanma suçu ile ilgili olup, bu suç 135. maddede sayılan katalog suçlar arasında 
yer almadığından, yasa dışı elde edilmiş kanıt niteliğindedir. Yasa dışı elde edilen bir kanıtın 
ise soruşturma ve kovuşturma aşamalarında kullanılmasına olanak bulunmamaktadır. 
Bu nedenle dosyada yer alan telefon görüşme tutanağının yasa dışı elde edilen kanıt niteliğin-
de olduğunun kabulü gerekir. Yasaya aykırılığı saptanan işbu kanıt dışlandığında dosyada is-
nat olunan suçu sübuta erdirecek başkaca kanıt bulunmadığı görülmekte bunun sonucu olarak 
Özel Dairenin, sanığın beraatine ilişkin hükmünün isabetli olduğu açıklık kazanmaktadır.” 
(Yargıtay CGK. 13.6.2006, 2006/4-122 E, 2006/172 K)  

 Bu karara muhalif olan Yargıtay Üyesi Ali Suat Ertosun, “…şüphelinin telefonundan başka birisi-
nin konuşması sırasında yapılan tespitler(in), konuşan ve karşıdaki kişi yönünden yasak delil 
niteliğinde olmayıp, tesadüfen elde edilen delil niteliğinde” olduğunu savunmuştur ki kişisel gö-
rüşümüz de bu yöndedir.   

1166 Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suç, ayrıca katalog kapsamında ise bu suç bakımından 
tedbir kararı uygulanabileceğinde kuşku yoktur.  
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kapsamında değildir. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yapılan soruşturma 

sırasında bazı şüphelilerin suçu uyuşturucu kullanmak suçuna dönüşebileceği gibi, 

bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yapmakla beraber aynı zamanda uyuşturucu 

kullandıkları da anlaşılabilir. Acaba katalog kapsamında bulunmasa bile tedbir 

kararına konu suçla bağlantılı1167 başka suçlarla ilgili olarak elde edilen deliller 

yargılamada delil olarak değerlendirilebilecek midir? Dikkat edilirse örnekleri-

mizdeki suçlar, katalog kapsamında yer almamakla birlikte, yapılmakta olan so-

ruşturma ve kovuşturmayla “ilgisi” olan, bu suçla bağlantılı suçlardır. Ayrıca bağ-

lantılı olan bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması da genellikle birlikte 

yapıldığından (Bkz. CMK 8-11 md) örneğimizdeki göçmen kaçakçılığı ve insan 

ticareti suçuna ilişkin delil elde edilmesi amacıyla iletişimin denetiminde bu suçla 

bağlantılı olan dolandırıcılık; adam öldürmek suçu bakımından yapılacak soruş-

turmada ruhsatsız silah bulundurmak ve gasp suçlarına ilişkin olarak da delil elde 

edilecektir. Yine suç işlemek için örgüt kurma suçu ile bu örgütlerin faaliyetleri 

çerçevesinde işlenen suçlar birlikte soruşturulur ve kovuşturulur. Esasen, suç iş-

lemek için örgüt kurma suçunu bu örgütlerin işledikleri suçlardan bağımsız dü-

şünmek doğru ve sağlıklı bir yaklaşım değildir. Katalog kapsamında yer almayan 

bu suçlar bakımından delil elde edilirken ilave bir tedbir uygulanması ve kişinin 

özel hayatı ve iletişimin gizliliğine yönelik ilave bir müdahale de sözkonusu de-

ğildir. Kişisel kanaatimiz, bu sorunun tesadüfen elde edilen delillerden farklı de-

ğerlendirilerek, katalog kapsamındaki bir suç nedeniyle yapılan denetim sonucu 

                                                                          
1167 CMK’nına göre, bir kişi, birden fazla suçtan sanık olur veya bir suçta her ne sıfatla olursa olsun 

birden fazla sanık bulunursa bağlantı var sayılır. (CMK 8/1 md) Bu bağlantıya dar bağlantı da 
denilmektedir. (TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 82; KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 266) Suçun 
işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme fiilleri 
de bağlantılı suç sayılır. (CMK 8 md) Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme başlığını taşıyan 
CMK’nın 11. maddesinde “mahkeme, bakmakta olduğu birden çok dava arasında bağlantı gö-
rürse, bu bağlantı 8 inci maddede gösterilen türden olmasa bile, birlikte bakmak ve hükme 
bağlamak üzere bu davaların birleştirilmesine karar verebilir” denilmekle birlikte geniş bağlan-
tının tanımı verilmemiştir. İtalyan Kanunundaki hükümlerden yararlanılarak a) birden çok kişi 
tarafından birbiri aleyhine suç işlenmesi, b) bir diğer suçu işlemek, gizlemek veya diğerinden 
fayda sağlamak için veyahut bir diğer suç vesilesiyle suç işlenmesi, c) suçlardan birinin unsu-
runun veya cezasına etki eden nedenin isbatı, diğerinin bir unsurunu veya cezasına etki eden 
bir nedenini etkilemesi hallerinde geniş bağlantının bulunduğu kabul edilmektedir. 
(TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 83; KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.266) Buna göre, yukarıda 
verilen örneklerdeki göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçu ile birlikte işlenen dolandırıcılık 
veya kasten yaralama suçunun; silahla adam öldürme suçuyla beraber işlenen gasp veya ruh-
satsız silah taşımak suçunun bağlantılı olduğunu kabul etmek gerekir. Yine örgütün faaliyeti 
kapsamında işlenen suçlar da örgüt kurma suçu ile bağlantılıdır. Bağlantılı suçlardan her biri 
değişik mahkemelerin görevine giriyorsa, bunlar hakkında birleştirilmek suretiyle yüksek görev-
li mahkemede dava açılabilir. (CMK 9 md) 
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bağlantılı suçlara ilişkin elde edilen delillerin ceza yargılamasında kullanılması 

gerektiği şeklindedir.1168  

Yürürlükten kaldırılan Alman CMK’nın 100b/5 maddesinde, iletişimin dene-

timi sonucu elde edilen delillerin katalog kapsamında bir başka suçla ilgili yargı-

lamada delil olarak değerlendirilebileceği kabul edilerek, tesadüfen elde edilen 

deliller konusu CMK’nın 138. maddesine benzer şekilde düzenlenmişti. İşte ben-

zer bir düzenlemeye sahip Almanya’da katalog kapsamında bulunmasa bile tedbir 

kararının verildiği suçla bağlantılı suçlarla ilgili elde edilen deliller yargılamada 

delil olarak kullanılmıştır.1169 Hukukumuz bakımından da yapılmakta olan soruş-

turma ve kovuşturmayla ilgisi olan (bağlantılı) bir suça ilişkin delillerin değerlen-

dirilmesinin mümkün olması gerektiğini düşünmekteyiz. Ancak, inceleme konu-

muz bakımından bağlantı kavramı dar yorumlanmalı, bir suçu işlemek, gizlemek 

veya diğerinden fayda sağlamak için veyahut o suç vesilesiyle bir başka suç iş-

lenmesi, keza suçlardan birinin bir diğerinin unsuru veya cezasına etki eden bir 

nedenini teşkil etmesi halinde, katalog kapsamındaki suç bakımından elde edilen 

deliller katalog kapsamında bulunmayan diğer suç veya suçlarla ilgili olarak de-

ğerlendirilebilmelidir.  Eğer suçlara arasında bu şekilde bir bağlantı yoksa, kişinin 

sırf birden fazla suçtan sanık olması (CMK 8/1 md),  katalog kapsamındaki suçun 

denetimiyle ilgili olarak elde edilen delilin bu suç bakımından da değerlendirilme-

si sonucunu doğurmamalıdır.     

Doktrinde bağlantılı suç konusunun yeterince irdelenmediğini belirtmek gere-

kir. Tesadüfen elde edilen deliller konusundaki görüşlerini inceleme imkânı bul-

duğumuz yazarlar, tedbir kararının konusunu oluşturmaya suçlara ilişkin elde edi-

len delillerin değerlendirilebilmesi için bu suçların katalog kapsamında olması 

                                                                          
1168 Bağlantılı suçlarla ilgili elde edilen delillerin değerlendirilmesi gerektiğine dair bkz. RUDIGER, 

s. 75-76. Ünver/Hakeri’de, 138/2. maddesindeki kısıtlayıcı hükmün değiştirilerek, kanuna karşı 
hileye başvurulmadan, tedbire başvurmak için maksatlı olarak suçun hukuksal niteliğinde de-
ğişikliğe gidilmeden hukuka uygun şekilde elde edilen delillerin hangi suç olursa olsun kulla-
nılması gerektiğini belirtmektedirler. ÜNVER/HAKERİ, s. 230, dipnot.60.  

1169 MEYER-GOβNER,s. 334; YENİSEY/ALTUNÇ, s. 1313; ERDEM,Gizli Soruşturma Tedbirleri, 
s. 362. Bu bağlamda, örgüt şüphesi ile başvurulan tedbir kararlarının uygulanması sırasında, 
örgütün faaliyeti kapsamında işlenen ve fakat katalog kapsamına girmeyen suçlarla ilgili elde 
edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Suç örgütü oluşturma suçundan dava açılmamış olsa dahi 
bu tür deliller yargılamada kullanılmaktadır. BGHSt 28, s.122 vd. ERDEM, Gizli Soruşturma 
Tedbirleri, s. 362; YENİSEY/ALTUNÇ, s. 1316.  
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gerektiği kanaatindedirler.1170  Şen ise, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak suçu 

kapsamında işlenen amaç suçlar nedeniyle yapılan dinleme hukuka uygun mudur” 

şeklindeki soruya; amaç suçun örgütlü olarak işlenmesi nedeniyle kamu davası 

açılmışsa elde edilen deliller amaç suç için de kullanılabilir, şeklinde cevap ver-

miştir. Yapılan yargılama sonucu amaç suçun örgütlü olarak işlenmediğinin anla-

şılması halinde elde edilen delillerin amaç suç bakımından da kullanılamayacağını 

belirten yazara göre, aynı sonuç, kamu davasının örgütlü suç iddiasıyla açılmadı-

ğı, diğer bir ifadeyle sırf kişinin dinlenmesini sağlamak amacıyla suçun örgütlü 

işlendiği iddiasının var olduğu haller için de geçerlidir.1171  Yüksek Mahkememi-

zin bağlantılı suçlarla ilgili verilmiş bir kararına rastlayamadık. Ancak, uyuşturu-

cu ticareti yapmak suçundan yapılan soruşturma kapsamında alınan tedbir kararı-

nın uygulanması sonucu elde edilen delillere de dayanılarak bazı sanıklar hakkın-

da uyuşturucu madde kullanmak suçundan veya uyuşturucu madde ticaretiyle 

birlikte uyuşturucu madde kullanmak suçundan kamu davası açıldığı ve yine diğer 

delillerle beraber iletişimin denetimi suretiyle elde edilen delillere de dayalı olarak 

uyuşturucu madde kullanmak suçundan mahkûmiyet kararları verildiği görülmek-

tedir. Temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yüksek Mahkememiz, uyuşturucu madde 

kullanmak suçunun katalog kapsamında bulunmadığı, o nedenle telekomünikas-

yon yoluyla yapılan iletişimin denetimi sonucu elde edilen delillerin uyuşturucu 

madde suçu bakımından delil olarak değerlendirilmeyeceği şeklinde bir gerekçey-

le bozmamakta ve bu gibi kararları hukuka aykırı görmemektedir.1172  

                                                                          
1170 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 710; ÖZTÜRK/ERDEM, s. 640.  
1171 ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 111. 
1172 Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yapılan soruşturma kapsamında şüphelilerin 

telekomünikasyon yoluyla yaptıkları iletişimin denetimine karar verilmiş ve tedbirin uygulanma-
sı sonucu elde edilen delillere de dayalı olarak tüm sanıklar hakkında bireysel olarak uyuşturu-
cu madde ticareti yapmak suçundan TCK’nın 188/3 maddesi uyarınca, bazı sanıklar hakkında 
da ayrıca uyuşturucu madde kullanmak suçundan TCK’nın 191/1-2-5 maddesi uyarınca ceza-
landırılmaları istemiyle kamu davası açılmıştır. Yerel Mahkemece yapılan yargılama sonucun-
da yine tedbirin uygulanması sonucu elde edilen delillere de dayanılarak sanıklar (CG), (Bİ), 
(HA) ve (SD)’nun uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezalandırılmalarına, uyuşturucu tica-
reti yapmak suçundan ise, “ uyuşturucu ticaretinden yapılan soruşturma sırasında sanıkların 
bizzat kendi beyanları ile uyuşturucu madde kullanma fiilini ortaya çıkardıkları anlaşıldığından 
5237 sayılı TCK’nın 192/2 maddesi uyarınca kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak 
suçundan ceza verilmesine yer olmadığına” karar verilmiştir. Mahkemece, sanık (VA)’nın ise 
diğer delillerle birlikte tedbirin uygulanması sonucu elde edilen delillere de dayanılarak uyuştu-
rucu madde ticareti yapmak suçundan beraatine, uyuşturucu madde kullanmak suçundan ise 
TCK’nın 191/1 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. (Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi., 26.4.2006 tarih, 2005/302 E, 2006/72 K) Temyiz üzerine tüm sanıklar hakkındaki 
hükümler Yargıtay 10. Ceza Dairesince onanmıştır. (Yargıtay 10. CD. 29.11.2006, 2006/11643 
E, 2006/13413 K)  
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2. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Suç Ortakları Hakkında Elde Edilen Deliller  

İştirak; bir kişi tarafından işlenebilen suçun, birden fazla kimsenin işbirliği 

yapmaları sonucu gerçekleştirmeleri olarak tanımlanmıştır.1173 Dolayısıyla, iştirak 

halinde işlenen suçlar nedeniyle yapılan soruşturmada diğer suç ortakları hakkın-

da elde edilen delil, “yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olma-

yan” bir delil değildir. O nedenle, bu gibi hallerde tesadüfen elde edilen delilden 

söz edilemez.1174 

                                                                                                                                                                                                          

Başka bir olayda ise, telefon dinleme suretiyle elde edilen delillere de dayalı olarak bir sanık 
hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmek suçu ile uyuşturucu madde ticareti yapmak suçun-
dan, (TCK 220/1 md) yedi sanık hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu (TCK 
188/3 md) ile katalog kapsamında yer almayan suç örgütüne üye olmak suçundan TCK’nın 
220/2 maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır. (Ankara 
C.Başsavcılığının 30.1.2006 tarih ve 2006/30 E sayılı iddianame) Ankara 11. Ağır Ceza Mah-
kemesince yapılan yargılamada (Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 2006/62 E, 2006/233 K) 
tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen delillere de dayanılarak sanıklar (MY), (NY) ve (MY) 
hakkında suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün üyesi olmak suçundan 5237 sayılı TCK’nın 
220/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. Temyiz üzerine dosyayı incele-
yen Yargıtay 10. Ceza Dairesi suç örgütü oluşturmak için sayısal yeterlilik mevcut olmadığı gi-
bi, sanıklar arasında gevşek de olsa hiyerarşik bir ilişkinin bulunmadığı gerekçesiyle suç örgü-
tü kurmak ve bu örgüte üye olmak suçunun unsurlarının oluşmadığından verilen hükmü boz-
muş, telefon dinleme suretiyle elde edilen delillerin katalog kapsamında bulunmayan TCK’nın 
220/2. maddesi suçu bakımından delil olarak kullanılamayacağı şeklinde bir değerlendirmede 
bulunmamıştır. (Yargıtay 10. CD. 20.11.2007, 2007/10077 E, 2007/13458 K)  
Yüksek Mahkememizin kararına konu başka bir olayda, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 
yapılan bir soruşturma kapsamında bazı sanıklar hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, beş 
sanık hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan kamu davası açılmıştır. Dava açı-
lırken telefon dinleme kayıtlarına da dayanılmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, 
diğer delillerle beraber telefon dinleme sonucu elde edilen delillere de dayanılarak sanıklar 
(OG), (TTO), (ÖE), (HHİ), (ML)’nin uyuşturucu madde kullanmak suçundan TCK’nın 191/1, 
192/3, 62, 191/2 maddeleri cezalandırılmasına karar verilmiş, (Ankara 11. Ağır Ceza Mahke-
mesi, 12.10.2006 tarih, 2005/300 E, 2006/183 K) temyiz üzerine hükmü inceleyen Yargıtay 10. 
Ceza Dairesince, sanıklara atılı suçun katalogda yer alan bir suç olmaması nedeniyle telefon 
dinlenmesi sonucu elde edilen delillerin yargılamada delil olarak kullanılamayacağı şeklinde bir 
değerlendirmede bulunulmamıştır. (Yargıtay 10. CD. 27.6.2007, 2007/5954 E, 2007/8035 K)  
Esasen, diğer delillerin uyuşturucu madde kullanmak suçunun ispatı için yeterli olduğu, o ne-
denle telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi suretiyle elde edilen delillere daya-
nılmasa bile mevcut delillerin mahkûmiyet kararı verilmesine yeterli olması nedeniyle yerel 
mahkemelerce verilen mahkûmiyet kararlarının bu yönüyle bozulmadığı düşünülebilir. Ancak, 
bu delillerin hukuka aykırı kabul edilmesi halinde yerel mahkemece hükme esas alınmaması 
gerekli olduğu gibi bu delillerin gerekçeli kararda ayrıca gösterilmesi lazımdır. (CMK 230/1-b 
md) Hukuksal denetim yapan Yüksek Mahkemenin de, tedbirin uygulanması sonucu katalog 
kapsamında yer almayan uyuşturucu madde kullanmak suçu bakımından delil olarak kullanı-
lamayacağı görüşünde olması halinde hükmü bu yönüyle de bozması lazımdır. O nedenle, di-
ğer delillerin esasen mahkûmiyet kararı verilmesi için yeterli olması nedeniyle Yüksek Mahke-
menin bu tür kararları bu yönüyle bozmadığı şeklindeki düşünce isabetli değildir.  

1173 DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN,Sahir, Nazari ve Tatbiki  Ceza Hukuku, C.I, 8. Bası, İstanbul (Ta-
rihsiz), s.446. 

1174 Soruşturmanın belli kişiler hakkında yapıldığı, o nedenle hakkında soruşturma yapılan kişi 
veya kişilerden başkasına ilişkin elde edilen delilin tesadüfen elde edilen delil olarak kabul 
edilmesi ve CMK’nın 138/2. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği düşünülebilir. 
Ancak, soruşturmanın başlaması için kişilerin, yani şüphelilerin belli olması mecburiyeti yoktur. 
Bazı olaylarda suçun işlendiği öğrenildiği ve soruşturmaya başlandığı halde ortada bir şüpheli 
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Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi sırasında, hakkında 

tedbir kararı uygulanan şüpheli veya sanıktan başka kişilerin de soruşturma veya 

kovuşturma konusu suçun işlenmesine iştirak ettiğinin anlaşılması halinde, bu 

kişiler hakkında elde edilen delilin yapılmakta olan soruşturma veya kovuştur-

mayla ilgili olduğu kabul edilmelidir. Örneğin, (A) hakkında göçmen kaçakçılığı 

ve insan ticareti suçundan yapılan soruşturma veya kovuşturma nedeniyle verilen 

iletişimin denetimi kararının uygulanması sırasında, (B) veya (C) isimli kişilerin, 

(A) ile müşterek fail olarak suçu işledikleri veya yardım etmek suretiyle suça işti-

rak ettiklerine dair elde edilen deliller, yapılmakta olan soruşturma veya kovuş-

turmayla doğrudan ilgili deliller olduğundan, bu tür deliller tesadüfen elde edilen 

delil olarak nitelendirilemez. Burada, (B) ve (C) hakkında herhangi bir tedbir ka-

rarının verilmemiş olduğu, (A) hakkında verilen tedbir kararının uygulanması 

sırasında başka kişiler aleyhine elde edilen delillerin tesadüfen elde edilen delil 

olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülebilirse de, örneğimizde elde edilen 

deliller, “yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan” deliller 

değildir. Bu itibarla, örneğimizdeki (B) ve (C) hakkında herhangi bir tedbir kararı 

verilmiş olmasa da bu delillerin ceza yargılamasında delil olarak değerlendirilme-

si gerektiği görüşündeyiz.  

Aksi halde, elde edilen delillerin değerlendirilebilmesi için hakkında tedbir 

kararı verilen kişinin iletişimde bulunacağı her kişi bakımından ayrı bir tedbir 

kararı alınması gerektiği sonucuna ulaşılır ki bu mümkün değildir. Gerçekten, 

                                                                                                                                                                                                          
olmayabilir. Kanunumuza göre de, Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun 
işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına 
karar vermek üzere hemen işin gerçeğini, yani maddi gerçeği araştıracaktır. “İşin gerçeğini 
araştırma” kapsamına henüz bilinmeyen suç ortaklarının ortaya çıkarılması da girer. Dolayısıy-
la, iştirak halinde işlenen suçlarda bazı şüpheliler ortada olsa bile soruşturma esnasında diğer 
suç ortaklarıyla ilgili elde edilen deliller, suçla ilgili olduğundan ve yapılmakta olan soruşturma 
kapsamında bulunduğundan burada yapılmakta olan soruşturmayla ilgisi olmayan bir delilden, 
yani tesadüfî delilden söz edilemez. İddianame ile kovuşturulacak fiilin sınırları ve kişiler belir-
lenir. 

  Yargılamanın ve hükmün konusu da iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faildir. 
İddianamede hakkında kovuşturma yapılacak kişi ve fiil bakımından bir sınırlandırma yapılma-
sı nedeniyle, kovuşturma aşamasında hakkında kamu davası açılmayan suç ortakları hakkın-
da veya bunların belirlenmesine ilişkin delillerin tesadüfen elde edilen delil olarak kabul edil-
mesi gerektiği ileri sürülebilirse de, suç ortaklarına ilişkin elde edilecek delillerin de iddianame-
de gösterilen fiile ilişkin olacağı unutulmamalıdır. Gerçekten, iştirak, bir kişi tarafından işlenebi-
len suçun, birden fazla kimsenin önceden işbirliği yapmaları sonucu gerçekleştirilmesi olduğu-
na göre, hakkında kamu davası açılmayan suç ortakları hakkında elde edilen deliller de yargı-
lamaya konu fiil ile ilgili olacaktır. Özetle, kovuşturma aşamasında hakkında kamu davası 
açılmayan suç ortakları hakkında elde edilecek deliller de yapılmakta olan kovuşturmayla ilgili 
olacak ve bu durumda da tesadüfen elde edilen delilden söz edilemeyecektir.  



 

 536

önceden hakkında tedbir uygulanan kişinin kimi veya kimleri arayacağını bilmek 

mümkün olmadığı gibi, kimin veya kimlerin suça iştirak ettiği de her zaman bili-

nemez. Esasen, soruşturmanın ve bu kapsamda uygulanan tedbirin amacı da suçun 

bütün yönleriyle aydınlatılması, suç ve suçluların ortaya çıkarılmasıdır. O neden-

le, (B) ve (C) isimli suç ortaklarının, gerek tedbir kararı uyarınca iletişimi denet-

lenen (A) ile yapmış oldukları iletişimin, gerekse de (A)’nın başkaları ile yaptığı 

iletişiminin denetiminden elde edilen deliller, yapılmakta olan soruşturma ve ko-

vuşturmayla ilgili olduğundan herhangi bir sınırlamaya tabi bulunmaksızın delil 

olarak değerlendirilmelidir.1175 Özetlemek gerekirse, tesadüfen elde edilen deliller, 

hakkında tedbir kararı uygulanan şüpheli veya sanıktan başka kişiler hakkında 

elde edilen deliller değil; soruşturulan veya kovuşturulan suçun dışında kalan suç 

veya suçlara ilişkin delillerdir.1176  Yargıtay 8. Ceza Dairesi yakın zamanda oyçok-

                                                                          
1175 Ergül, tesadüfen elde edilen deliller konusuna değinmeden iştirak halinde işlenen suçlarda, 

hakkında tedbir kararı alınmayan suç ortakları hakkında elde edilen delillerin bu kişiler aleyhi-
ne kullanılması gerektiğini belirtmektedir.  
Yazara göre, ev telefonu dinlendiğinden habersiz olan kocanın, işyerindeki karısını arayıp 
“Dün öldürdüğümüz (X)’i, akşam göle atacağım”şeklinde bir söz söylemesi durumunda, suçun 
iştirak şeklinde işlendiği ortaya çıktığına göre, artık kişinin karısı da zanlıdır ve bu telefon gö-
rüşmesi onun aleyhinde de delil olarak kullanılabilecektir. Bunun yerine, “kocanın telefonu din-
leniyordu, karının telefonunun dinlenmesi için hâkim kararı yoktur, öyleyse karının bu suça işti-
rak ettiğine delil teşkil eden bu telefon kaydını karı aleyhine kullanamayız, sadece koca aleyhi-
ne kullanabiliriz” demek mümkün görünmemektedir.  
Yazar benzer şekilde, toplu halde işlenebilecek, çıkar amaçlı suç örgütü kurma suçundan (Y) 
ve onun adamı (Z)’nin telefonlarının hâkim kararına dayalı olarak kayda alınması esnasında 
(A), (B) ve (C)’nin de bu örgüte mensup oldukları, uyuşturucu kaçakçılığı, tehdit ve adam ka-
çırma suçlarını işledikleri ortaya çıkarıldığında, telefon kayıtlarının (Y) ve (Z) açısından hukuka 
uygun delil; ancak telefon dinleme kararında adı belirtilmeyen (A), (B) ve (C) açısından ise hu-
kuka aykırı delil olduğunu kabul etmenin mümkün olmadığını belirtmektedir. ERGÜL, s.3-4. 

1176 Almanya’da suç ortakları hakkında elde edilen deliller yargılamada delil olarak değerlendiril-
mektedir. (MEYER-GOβNER, s. 334) Amerika’da da tedbir kararında adı yazılı olmayan kişiler 
hakkında elde edilen deliller yargılamada delil olarak değerlendirilmektedir.  Amerikan Federal 
Yüksek Mahkemesinin kararına konu olan bir olayda müşterek bahisle ilgili bilgileri aktarmak 
suçundan yapılan soruşturma kapsamında Irvin Kahn isimli şahsın telefonlarının dinlenmesine 
karar verilmiştir.  Yapılan denetim sonucunda Irvin Kahn’ın telefon görüşmelerinin bir kısmını 
karısı Minnie ile yaptığı, Arizona’da bulunan Irvin Kahn’ın müşterek bahisle ilgili olarak 
Chicago da evinde bulunan eşi Minnie ile telefonla görüştüğü tespit edilmiştir.   Bunun üzerine 
Minnie hakkında da suçlamada bulunulmuştur. Minnie, tedbir kararının eşi Irvin Kahn hakkında 
olduğunu, kendisi hakkında bir tedbir kararı bulunmadığını iddia ederek telefon görüşmeleri 
sonucu elde edilen delillerin kendisi hakkında delil olarak değerlendirilemeyeceğini iddia etmiş-
tir. Mahkeme, her ne kadar tedbir kararı Irvin Kahn hakkında olsa ve Minnie’nin adı geçmese 
de Minnie’nin kanunda belirtilen katalog suçlardan birini işlediği gerekçesiyle bu iddiayı red-
detmiştir. (United States v. Kahn, 415 U.S. 143 (1974) http://supreme.justia.com/us 
/415/143/case.html) (Erişim tarihi:24.5.2008). (Bu konuda ayrıca bkz. ÖZDOĞAN, s. 18) Böy-
lece, tedbir kararında yer almasa da, tedbirin uygulanması sonucu elde edilen deliller suç or-
tağı hakkında kullanılmıştır.   İlginç olan,  tedbir kararında iletişimi denetlenecek kişilerin İrvin 
Kahn ile birlikte, “henüz bilinmeyen ötekileri” (others as yet unknown) olarak belirtilmesidir. 
Tedbir talebinde bulunulduğu ve tedbir kararının verildiği sırada Irvin Kahn’ın eşi olan  
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luğuyla vermiş olduğu bir kararda, hakim kararına dayalı olarak yapılan iletişimin 

denetlenmesi sırasında, suç ortağı hakkında yapılan kayıtları, “suçun yapılan so-

ruşturma konusu ile aynı suç olması ve CMK.nun 135. maddesindeki katalog suç-

lardan olması” sebebiyle delil olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaş-

mıştır.1177  

3. Fikri İçtima Halinde Elde Edilen Deliller  

Fikri içtima, kısaca, işlenen bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına se-

bebiyet verilmesi olarak tanımlanabilir.(TCK 44 md) Görüldüğü üzere, birden 

fazla suç meydana gelmekle birlikte fiil tektir.1178 O nedenle, fikri içtima şeklinde 

işlenen suçlardan biri hakkında elde edilecek delil kaçınılmaz olarak diğer suç 

                                                                                                                                                                                                          
Minnie’in henüz bilinmeyen biri olmadığı, o nedenle  bu kapsamda değerlendirilemeyeceği de  
itiraz nedenleri arasında yer almıştır. Fakat bu itiraz kabul görmemiştir.  

1177  Yargıtay 8. CD, 10.7.2008, 2008/3064 E, 2008/8855 K. Karar konu olayda, Yüksek Mahkeme,  
tedbir kararı bulunmayan suç ortağı hakkında elde edilen deliller değerlendirilmesine rağmen, 
iştirak iradesiyle hareket eden sanık sayısının üçten az olması nedeniyle sanıkların toplu silah 
kaçakçılığı suçundan değil, 6136 sayılı yasanın 12/1 maddesinde düzenlenen bireysal kaçak-
çılık suçundan cezalandırılması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Karara muhalif olan üye Hamdi 
Yaver Aktan ve Necla Üçkardeşler ise,  suç ortağı hakkındaki yapılan ilk kaydın başlangıç 
şüphesine esas alınabileceğini, ancak suç ortağı hakkında da tedbir kararı alınmaması nede-
niyle takip eden kayıtların delil olarak değerlendirilemeyeceğini ileri sürmüşlerdir. Kararın ilgili 
kısmı ile karşı oy yazısının tamamı aşağıya aktarılmıştır. 

 “1- 5271 sayılı CMK.nun 2. maddesinin 1. fıkrasının (k) bendinde toplu suçun, aralarında işti-
rak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suç şeklinde tanımlanmış 
bulunması karşısında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 7/2. madde ve fıkrasına, oluşa, iletişim 
tutanaklarına, dosyadaki diğer bilgi ve belgelere, telefon dinleme kayıtları ile sanık (MU)’nun 
dinleme kararı olan telefonuna takılan sanık (MK)’ın konuşmalarına ait suçun yapılan soruş-
turma konusu ile aynı suç olması ve CMK.nun 135. maddesindeki katalog suçlardan olması ve 
sanık sayısına göre sanıklar (MU) ve (MK)’nın suçu toplu olarak işlediklerinin kabul edileme-
yeceği, kanıtlanan eylemlerinin 6136 sayılı Yasanın 12/1. madde ve fıkrasında düzenlenen su-
çu oluşturacağı, (AAÖ) ve (YD)’nin ise; dosya kapsamı ve elde edilen suç eşyalarının nitelikleri 
gözönünde bulundurularak 6136 sayılı Yasanın 13/1. madde ve fıkrasında yazılı suçu oluştu-
racağı, eylemlerinin niteliği, tabancaların sayısına göre de asgari haddin üzerinden cezalandı-
rılmaları gerekeceği gözetilmeden suç nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde 
karar verilmesi,…” 

 “KISMEN KARŞI DÜŞÜNCE: Hakkında iletişimin denetlenmesi kararı bulunan (MU)’na 
21.7.2006 tarihinde telefon eden sanık (MK)’nın anılan tarihteki konuşmasında mahkumiye-
tine yeterli kanıt bulunmamaktadır. 21.7.2006 tarihindeki konuşmasının başlangıç şüphesi 
oluşturabilecek nitelikte görülmesi halinde ise iletişiminin denetlenmesi kararı alınması ge-
rekmekte olup soruşturma-kovuşturma evrelerinde bu şekilde bir karar da bulunmamaktadır. 
Bu nedenle 21.7.2006 tarihli konuşmasından sonra karar bulunmadığından elde edilen ka-
nıtların ceza yargılamasında kullanılabilirliği olanaksızdır. 21.6.2007 tarihli konuşma "tesa-
düfi deliller" kapsamında CMK.nun 138/2. madde-fıkrası uyarınca kullanılabilirse de, mah-
kumiyete yeterli olmadığı açıktır; gerçekten de (MU)’na silah gönderdiğine ilişkin kanıt bu-
lunmamaktadır. Kaldı ki, silahların ele geçmemesi karşısında atışa elverişliliğinin saptanma-
sı da yapılamamıştır. 

 Bu nedenlerle (MK')ın beraat etmesi düşüncesiyle çoğunluğun kararına katılmıyoruz”. 
1178 Fikri içtima konusunda, hareketin mi yoksa neticenin mi esas alınacağı doktrinde tartışmalıdır. 

Bkz. HAFIZOĞULLARI, Zeki, Türk Ceza Hukuku Ders Notları, 
http://www.zekihafizogullari.com/CezaHukuku%20Ders%20Notlari.pdf (Erişim tarihi: 
14.2.2008); CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, s. 488 vd; ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu, s. 566 vd. 
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veya suçlarla da ilgili olacak ve bu gibi hallerde tesadüfen elde edilen delilden söz 

edilemeyecektir.  

Fikri içtima şeklinde işlenen suçlardan biri katalog kapsamında bulunduğu halde, 

diğeri veya diğerleri katalog kapsamında bulunmayabilir. Örneğin, şehir içindeki bir 

parkta rızası haricinde eşi ile cinsel ilişkide bulunan kişinin eylemi hem TCK’nın 

102/2 maddesindeki cinsel saldırı suçunu, hem de 225. maddesindeki hayasızca hare-

ket suçunu oluşturur. Cinsel saldırı suçu katalog kapsamında yer almasına rağmen, 

hayasızca hareket suçu katalog kapsamında yer alan bir suç değildir. Fikri içtimada 

her suç bağımsızlığını korusa da faile tek ceza verilir; o da en ağır cezayı gerektiren 

suçun cezasıdır. (TCK 44 md) Faile en fazla cezayı gerektiren suçun cezası verilece-

ğine göre, iletişimin denetiminin en fazla cezayı gerektiren suç bakımından 

sözkonusu olabileceği düşünülebilir. Verdiğimiz örnekte, cinsel saldırı suçunun ge-

rektirdiği ceza miktarı hayasızca hareket suçundan fazla olduğundan bu suç bakımın-

dan iletişimin denetimi sözkonusu olabilir ki bu da katalog kapsamındadır. Ancak 

tersi durum da sözkonusu olabilir. Yani, fikri içtimada daha ağır cezayı gerektiren suç 

katalog kapsamında yer almadığı halde, daha hafif cezayı gerektiren suç katalog kap-

samında yer alabilir. En ağır cezayı gerektiren suçun şu veya bu sebeple soruşturula-

maması veya kovuşturulamaması halinde diğer suç bakımından soruşturma ve kovuş-

turma yapılması lazımdır. İşte daha az cezayı gerektiren suçun katalog kapsamında 

bulunması halinde de iletişimin denetimi mümkün olmalı ve elde edilen deliller bu 

suç ve daha ağır cezayı gerektiren suç bakımından değerlendirilebilmelidir. 

Yukarıda verilen örnekte, cinsel saldırı suçunun eşe karşı işlenmesi şikayete tabi 

olup, şikayetçi olan eş daha sonra şikayetinden vazgeçebilir. Bu durumda en ağır suç-

tan kovuşturma yapılamaması nedeniyle bağımsızlığını koruyan hayasızca hareket 

suçundan fail hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmalıdır. İşte bu gibi hallerde, 

o zamana kadar tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen delillerin katalog kapsa-

mında bulunmayan ve hayasızca hareket suçu bakımından delil olarak değerlendirile-

bilip değerlendirilemeyeceğinin açıklığa kavuşturulması lazımdır. Kişisel görüşümüz, 

fikri içtima halinde işlenen suçlar bakımından elde edilen delillerin içtima eden tüm 

suçlar bakımından değerlendirilmesi gerektiği, bu gibi hallerde elde edilen delillerin 
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CMK’nın 138. maddesinde sözü edilen “yapılmakta olan soruşturma ve kovuştur-

mayla ilgisi olmayan” delil olarak kabul edilemeyeceği şeklindedir. O nedenle, örne-

ğimizdeki katalog kapsamında bulunan cinsel saldırı suçu nedeniyle uygulanan tedbir 

sonucu hayasızca hareket etmek suçu bakımından elde edilen delillerin tesadüfen elde 

edilen delil kategorisinde kabul edilemeyeceği ve bu delillerin hayasızca hareket et-

mek suçu bakımından değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.1179 

4. Suçun Niteliğinin Değişmesi Halinde Elde edilen Deliller 

Gerek soruşturma aşamasında gerekse de kovuşturma aşamasında fiilin başka 

bir suça vücut verdiği anlaşılabilir. Soruşturma aşamasında, başlangıçta, ancak 

fiilin belli bir suçu oluşturduğuna ilişkin bir kanaat sözkonusu olabilir. Esasen, 

nitelendirme de soruşturmanın sonucunda yapılacaktır. Bu bakımdan soruşturma 

aşamasında elde edilen yeni delillerle birlikte suçun niteliğinin değişmesi az rast-

lanan bir durum değildir. 

Konumuz bakımından önem taşıyan husus, soruşturma aşamasında suçun ni-

teliğinin değişerek katalog kapsamında yer almayan bir suça dönüşmesi halinde 

elde edilen delillerin değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir. CMK’nın 138/2. 

maddesinde yer alan “telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi 

sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ve an-

cak, 135 inci maddenin altıncı fıkrasında sayılan suçlardan birinin işlendiği şüp-

hesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza altına alınır ve 

durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir” şeklindeki hükümden, dönüşen 

yeni suçun katalog kapsamında bulunmaması halinde elde edilen delillerin değer-

lendirilemeyeceği ileri sürülebilir. Ancak, unutulmamalıdır ki, soruşturma aynı 

fiille ilgili olarak yapılmaktadır; dönüşen suç bakımından yapılan yeni bir soruş-

turma sözkonusu değildir. Kısaca burada “yapılmakta olan soruşturma veya ko-

vuşturmayla ilgisi olmayan” bir delil sözkonusu değildir. O nedenle, bu konunun 

tesadüfen elde edilen delillerin değerlendirilmesi konusunun dışında ele alınması 

lazımdır. Kişisel görüşümüz, elde edilen delillerin yapılmakta olan soruşturma 

veya kovuşturmayla “ilgili” olması nedeniyle, kanunun koruyucu hükümlerini 

bertaraf etmek amacıyla başlangıçta suçun nitelendirilmesi yanlış yapılmamış ise 
                                                                          
1179 Almanya’da da tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen delillerin içtima eden suçlar bakı-

mından delil olarak değerlendirilebileceği kabul edilmektedir. MEYER-GOβNER, s. 334. 
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elde edilen delillerin dönüşen ve katalog kapsamında yer almayan suç bakımından 

da değerlendirilebileceği şeklindedir.1180  

C. TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLERİN DEĞERİ  

Tesadüfen elde edilen delillerin CMK’nın 135/6. maddesinde sayılan suçlara iliş-

kin olması halinde delil olarak değerlendirileceğinde kuşku yoktur. 

Katalog kapsamında yer almayan suçlara ilişkin olarak elde edilen delillerin 

ceza muhakemesinde kullanılıp kullanılamayacağı hususunda değişik görüşler 

ileri sürülebilir. 138/2. maddesinin ifade biçiminden yola çıkılarak, yalnızca kata-

log kapsamındaki suçlarla ilgili olarak tesadüfen elde edilen delillerin 

C.Savcılığına bildirilmesi gerektiği, diğer bir ifadeyle yalnızca katalog kapsamın-

daki suçlara ilişkin delillerin ceza yargılamasında delil olarak değerlendirilebile-

ceği savunulabilir. Gerçekten, delilin değerlendirilebilmesi için bu delili değerlen-

direcek makam olan C.Savcılığına bildirilmesi lazımdır; katalog kapsamında yer 

almayan suçlara ilişkin deliller muhafaza altına alınıp C.Savcılığına bildirilmediği 

takdirde1181 bu delillerin ceza yargılamasında kullanılması mümkün olmaz.  

Biz, katalog kapsamında bulunmayan suçlara ilişkin tesadüfen elde edilen de-

lillerin C.Savcılığına bildirilmesi ile bu delillerin değerlendirilmesinin farklı ko-

nular olduğunu ve bu konuların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini dü-

şünmekteyiz. Öncelikle belirtelim ki, CMK’nın 138/2 maddesinin sorunlu ifade 

biçimine rağmen, kolluk görevlilerinin katalog kapsamında yer almayan suçlara 

ilişkin tesadüfen elde ettikleri delilleri de C.Savcılığına bildirmeleri lazımdır. 

Gerçekten, 138/2. maddesinde katalog kapsamındaki suçlardan birinin işlendiği 

                                                                          
1180 Bu konuda geniş bilgi için bkz. yukarıda 4.Bl., V, B, 4.  
1181 CMK’nın 138/2. maddesi hükümlerine göre, tesadüfen elde edilen delillerin katalog kapsamın-

da bulunmayan suçlara ilişkin olması halinde tedbiri yerine getiren görevlilerin elde edilen delil-
leri C.Savcılığına bildirme yükümlülüğünün mevcut olmadığı şeklinde bir görüşün kabul edil-
mesi halinde C.Savcılarının delilleri değerlendirme ve bundan sonuç çıkarma yetkisi gasp 
edilmiş olacaktır. Gerçekten, bu durumda delillerin hangi suça vücut verdiğini, delillerin katalog 
kapsamındaki bir suçun işlendiğine işaret edip etmediğini kolluk görevlileri değerlendirilmiş 
olacaktır ki, CMK’nın 160 ve devamı maddeleriyle C.Savcılarına verilen bu yetkinin, aynı ya-
sanın bir başka maddesi ile (CMK 138/2 md) ellerinden alınıp kolluk görevlilerine verildiği dü-
şünülemez. O nedenle, kolluk görevlilerinin tedbirin uygulanması suretiyle elde ettikleri delille-
rin başka bir suçun işlendiği şüphesini uyandırması halinde derhal C.Başsavcılığına bildirmele-
ri, elde edilen delillerin katalog kapsamında bir suçun işlendiği şüphesini uyandırıp uyandırma-
dığı hususundaki değerlendirmenin ilgili C.Başsavcılığınca yapılması lazımdır.   
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şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edildiğinde bu delilin muhafaza altına 

alınarak durumun derhal C.Savcılığına bildirileceği belirtilmekte ise de, maddede, 

katalog kapsamında yer almayan suçlara ilişkin tesadüfen elde edilen delillerin 

C.Savcılığına bildirilmesini yasaklayan bir hüküm yer almamaktadır. Kaldı ki, 

tedbiri uygulayanlar kamu görevlisi olup, TCK’nın 279. maddesine göre, kamu 

görevlilerinin görevleriyle bağlantılı olarak öğrendiği suçları ilgili makamlara 

bildirme mecburiyeti vardır. O nedenle, CMK’nın 138. maddesinde tesadüfen elde 

edilen delillerin ancak katalog kapsamındaki suçlara ilişkin olması halinde ilgili 

C.Başsavcılığına gönderileği belirtilmekteyse de, 138. madde, bu bildirimin ya-

pılması zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.1182 Ancak, bu delillerin, katalog 

kapsamında yer alan suçlarda olduğu gibi “derhal” bildirilmesi mecburiyeti yok-

tur. Tesadüfen elde edilen delillerin bildirilmesi bakımından katalog kapsamında-

ki suçlarla katalog kapsamında yer almayan suçlar arasındaki fark da budur. Ayrı-

ca, CMK’nın 135–140. maddelerine dayanılarak çıkarılan İletişimin Denetlenmesi 

Yönetmeliğinde tedbirin uygulanması sonucu elde edilen tüm verilerin ilgili 

C.Savcılığına gönderileceği belirtilmektedir. Yönetmeliğin 9/6 maddesinde; din-

leme ve kayda alma işleminde kullanılan esas veri taşıyıcısındaki tüm verilerin, 

Cumhuriyet savcısınca görevlendirilen adlî kolluk birimi personelince ayrı bir alt 

veri taşıyıcısına nakledileceği ve tamamının bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-

1 sayılı İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınmasına İlişkin Tutanağa kaydedile-

ceği belirtilmektedir. Yönetmeliğin 9/7. maddesinde de “dinleme ve kayda almaya 

ilişkin alt veri taşıyıcısına nakledilen tüm kayıtlar, görevlendirilen kolluk birimi 

personelince Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir” denilmektedir. Yönetmeli-

ğin 9/8 maddesine göre, tespit veya sinyal bilgisi değerlendirme sonuçları dökümü 

de, görevlendirilen kolluk birimi personelince ilgili C. Savcılığına teslim edilecek-

tir. Görüldüğü üzere, denetim sonucu elde edilen tüm delillerin C.Savcılığına 

gönderilmesi zorunludur. Katalog kapsamında yer almayan suçlara ilişkin elde 

edilen tesadüfî delillerin ceza yargılamasında değerlendirilip değerlendirilemeye-

                                                                          
1182 ÜNVER/HAKERİ, s.172-173. Aksi fikirde olduğu anlaşılan Şahin, CMK’nın 138/2 maddesinde-

ki düzenlemenin soruşturma mecburiyeti ilkesi ile bağdaşmadığını ileri sürerek eleştirmektedir. 
(ŞAHİN, CMK Gazi Şerhi, s. 387) Belirtelim ki, Ünver/Hakeri de, eserlerinin bir başka sayfa-
sında mevcut düzenlemeyi eleştirmekle beraber, kolluk görevlilerinin katalog kapsamında bu-
lunmayan delilleri C.Savcılığına bildirme yükümlülüğünün bulunmadığını belirtmektedirler. Bkz. 
ÜNVER/HAKERİ, s.222. Aynı yönde bkz. ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 127. 
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ceği veya ne ölçüde değerlendirilebileceği ayrı bir konudur. Öncelikle belirtelim 

ki, katalog kapsamında yer almayan suçlara ilişkin tesadüfî delillerin hükme esas 

alınamayacağı hususunda bir tartışma mevcut değildir. Bu konudaki görüş ayrılık-

ları, tesadüfen elde edilen delillerin katalog kapsamında yer almayan bir suç ba-

kımından hazırlık soruşturmasına başlamak için başlangıç şüphesine esas alınıp 

alınamayacağı noktasında ortaya çıkmaktadır.  

Zabıtanın katalogda yer almayan bir başka suça ilişkin delile duyarsız kalma-

sının zor olduğuna işaret eden Özbek, bu tür delillerin muhafaza edilmemesini, 

ancak durumun ihbar kabul edilerek başka delil elde etmek amacıyla diğer soruş-

turma araçları kullanılmak suretiyle derhal soruşturmaya başlanabilmesi gerekti-

ğini savunmaktadır.1183 İhbarın hukuka aykırı olması şeklinde bir kavramın bu-

lunmadığını belirten Nuhoğlu da, katalog kapsamında yer almayan suçlara ilişkin 

delillerin, ihbar kabul edilerek, bu delillere dayalı olarak soruşturma başlatılması 

gerektiğini savunmaktadır.1184  

Yürürlükten kaldırılan Alman CMK’nın 100b/5 maddesinde, tesadüfen elde 

edilen delillerin ancak katalog kapsamında suçlar bakımından değerlendirilebile-

ceği şeklinde bir hüküm yer almasına rağmen,1185 katalog kapsamında yer almayan 

suçlara ilişkin delillere dayalı olarak ayrı bir hazırlık soruşturması yapılması kabul 

edilmekteydi.1186  

Anayasamızın 38/6. maddesinin ifadesi karşısında katalog kapsamında yer 

almayan suçlara ilişkin delillerin herhangi bir şekilde kullanılamayacağı ileri sürü-

lebilir. Nitekim Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, Anayasamızın 38/6 maddesindeki “ka-

                                                                          
1183 ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 435. 
1184 NUHOĞLU, İletişimin Denetlenmesi, s. 13. Nuhoğlu’na göre, iletişimin denetimi sırasında 

katalogda yer almayan bir suç işlendiği öğrenildiğinde bu bilgiye dayalı olarak soruşturma açı-
labilir, ancak hüküm verilirken delil olarak kullanılamaz. Zira bu hal adeta bir ihbar kabul edile-
rek soruşturma başlatılacaktır; ihbarın hukuka aykırı olması şeklinde bir kavram kabul edilme-
mektedir. NUHOĞLU, İletişimin Denetlenmesi, s.13.  

1185 Alman CMK’nın yürürlükten kaldırılan 100b maddesi için bkz. İÇEL/YENİSEY, s. 249-250. 
1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren yeni Alman CMK’nın 100a ve 100b maddesinde bu yönde 
bir hükme yer verilmemiştir. 

1186 RUDIGER, s. 76; KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.1021; YENİSEY/ALTUNÇ, s.1316. İletişimin 
denetimi sonucu elde edilen delile dayalı olarak soruşturma yapılması mümkün ise de, yargılama 
aşamasında bu delillerin sanığa dinletilerek savunması sorulamaz. RUDIGER, s. 76.  
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nuna aykırı bulgu” tanımı karşısında katalog kapsamında yer almayan tesadüfî 

delillere dayalı olarak hazırlık soruşturması yapılamayacağı görüşündedir.1187  

Tesadüfen elde edilen delillerin katalog kapsamında bulunmayan suçlarla ilgili 

hazırlık soruşturmasına esas alınmasının, tedbirin uygulama alanının kanunda sayı-

lan belli ağırlıktaki suçlarla sınırlandırılması ile hedeflenen amaçla bağdaşmayacağı 

da savunulabilir.1188 Tesadüfen elde edilen delillerin katalog kapsamında yer alma-

yan bir suça ilişkin olarak şu veya bu şekilde kullanılmasının; esasında başka bir 

suça ilişkin delil elde edilmesi amacıyla, katalog kapsamında bir suça ilişkin gös-

termelik bir soruşturma başlatılması ve böylece tedbirin kötüye kullanılmasına ne-

den olabileceği; ayrıca vicdani delil sisteminin kabul edildiği bir sistemde, tesadü-

fen elde edilen delilin etkisinin sırf soruşturmaya başlanmasıyla sınırlı kalacağı dü-

şüncesinin pek gerçekçi olmadığı da bu görüşe destek olarak ileri sürülebilir. Ger-

çekten, hâkim, hüküm verirken gerekçe göstermek ve katalog dışındaki suça ilişkin 

tesadüfî delili hükmüne esas almamak zorunda ise de; bu delilin hâkimin kanaatinin 

oluşmasında etkili olmayacağını iddia etmek mümkün değildir. 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, denetimi yapan kolluk görevlileri katalog 

kapsamında bulunsun veya bulunmasın denetim suretiyle elde ettikleri tüm delil-

leri ilgili C.Başsavcılığına göndermek zorundadırlar; CMK’nın 138/2 maddesi de 

buna engel bir hüküm taşımamaktadır.1189 Bu delillere dayalı olarak soruşturmaya 

başlanmasının mümkün olup olmadığı ise, tesadüfen elde edilen delillere ve Ana-

yasanın 38/6. maddesi ile CMK’nın 206/2 ve 217/2 maddelerinde yer alan hüküm-

lere ne anlam verileceğine bağlıdır. 

CMK’nın 206/2 ve 217/2. maddelerindeki düzenlemeler, hukuka aykırı delil-

lerin başlamış olan bir soruşturmada ve kovuşturmada ikame edilmesi ve hükme 

                                                                          
1187 Bkz. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s. 1021.Tesadüfen elde edilen katalog dışındaki suçlara 

ilişkin delillerin hukuka aykırı delil olarak kabulü halinde denetimi yapan görevlilerin tanık ola-
rak dinlenmesi de mümkün olmaz. Gerçekten bu şekilde bir uygulama kanuna karşı hile anla-
mına gelir ve Anayasanın 38/6 ve CMK’nın 138/2. maddesi hükümlerine aykırı olur.  

1188 ÖZTÜRK/ERDEM, s. 641; ÜNVER/HAKERİ, s. 238. 
1189  138. maddenin Hükümet Tasarısındaki (104 md) gerekçesi şu şekildedir: “Madde, arama so-

nunda, aramanın esasını oluşturan soruşturma ile ilgisi bulunmayan ve fakat diğer bir suç 
şüphesini harekete geçirecek şeylerin bulunması hâlinde yapılacak işlemi göstermektedir. Bu 
eşyaya geçici olarak elkonulacak ve durum Cumhuriyet savcılığına, geciktirilmeksizin bildirile-
cektir.” Maddenin Adalet Komisyonu Raporundaki gerekçesinde ise, maddenin değişik koruma 
tedbirleri için ortak bir hüküm haline getirilerek tesadüfen elde edilen deliller başlığı altında ye-
niden düzenlendiği belirtilmektedir. Bkz. NOYAN, s. 305. 
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esas alınmasına ilişkin olduğundan, bu hükümler katalog kapsamında yer almayan 

tesadüfî delillere dayalı olarak soruşturma başlatılmasına engel değildir.   Anaya-

samızın 38/6 maddesi hükmünün de buna engel oluşturmayacağını düşünmekte-

yiz. Zira Anayasanın 38/6 maddesinde, “kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgu-

lar”ın delil olarak kabul edilemeyeceği belirtilmektedir. Oysa “tesadüfen elde edi-

len delil” ile “kanuna aykırı delil” farklı şeylerdir; tesadüfen elde edilen delil ka-

nuna aykırı delil değildir. Doktrinde, hukuka aykırı delillerle ilgili değişik tanım-

lar yapılmış ve bu kavramın kapsamına ilişkin değişik görüşler ileri sürülmüştür. 

Ancak, hukuka aykırı delilden söz edilebilmesi için delil elde edilirken en azından 

bir hukuk normunun ihlal edilmesi veya bir hukuk normunun kapsamı veya amacı 

dışına çıkılarak delil elde edilmesi lazımdır.1190  Eğer tedbir kararına konu suç 

CMK’nın 135/6 maddesinde yazılı suçlardan ise ve bu kanundaki usul ve esaslara  

göre tedbir kararı alınmış ve uygulanmış ise elde edilen delillerin hukuka uygun 

olduğundan kuşku duyulmamalıdır. 

 Tesadüfen elde edilen delillerin ceza yargılamasında değerlendirilmesi ise ay-

rı bir konudur. Ceza muhakemesinde, delil elde etme ve değerlendirme serbestliği 

ilkesi kabul edildiğinden, kural olarak hukuka uygun şekildeki her türlü delil ceza 

yargılamasında delil olarak değerlendirilir. Ancak kanun koyucu ceza yargılaması 

hukukuna ilişkin olmayan sebeplerle hukuka uygun şekilde elde edilmiş delillerin 

değerlendirilmesine bir sınırlama getirebilir. Örneğin, kişilerin özel hayatının giz-

liliğinin bir parçası olan iletişimin gizliliğinin her suç bakımından ihlal edilmeme-

si için, oranlılık ilkesinin gereği olarak, ancak kanunda sayılan belli ağırlıktaki ve 

nitelikteki suçlar bakımından tedbir kararı verilmesi kabul edilmiştir. (CMK 135 

md) Yine, aynı düşüncelerle tesadüfen elde edilen delillerin de ancak katalog kap-

samında yer alan suçlara ilişkin olması halinde değerlendirilmesine izin verilmiş-

tir. (CMK 138/2 md) Fakat bu durum tesadüfen elde edilen delillerin ihbar kabul 

edilerek soruşturmaya başlamak için başlangıç şüphesine esas alınmasına engel 

teşkil etmez. O nedenle, denetim suretiyle katalog kapsamında bulunmayan suçla-

ra ilişkin elde edilen tesadüfî delillere dayalı olarak C.Savcısının soruşturma baş-

                                                                          
1190 ŞEN, Hukuka Aykırı Deliller, s.23-24. 
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latabileceğini düşünmekteyiz. Hakkında tedbir uygulanan kişinin katalog kapsa-

mında bulunmayan suçlarına ilişkin elde edilen deliller bakımından da aynı sonu-

ca ulaşılmalıdır. 

AİHM, ilke olarak önceden, hukuka aykırı delillerin ceza yargılamasında delil 

olarak değerlendirilemeyeceği yönünde bir karar vermediği gibi,1191 tesadüfen elde 

edilen delillerin hukuka aykırı olduğuna ve değerlendirilemeyeceğine dair de bir 

karar vermemiştir. Kruslin/Fransa davasına konu olan olayda, bir bankeri öldürdü-

ğünden şüphe edilen bir kişinin telefonları hâkim kararı ile dinlenmiştir. Ancak bu 

dinlemeler sırasında hakkında telefon dinleme kararı verilen kişinin evinde onun 

telefonunu kullanan başvurucu Kruslin aleyhine başka bir adam öldürme olayına 

ilişkin deliller elde edilmiş ve bu deliller yargılamada kullanılmıştır. Tesadüfen elde 

edilen delillerin yargılamada kullanılmasının Sözleşmenin 8. maddesine aykırı ol-

duğu iddiası ile yapılan başvuru üzerine dosyayı inceleyen AİHM bu yönüyle 

AİHS’ne aykırılık görmemiş; Fransa’da iletişimin denetimi konusunda bir kanun 

bulunmakla beraber kanunun keyfi uygulamalara karşı yeterli güvenceler taşıma-

ması nedeniyle AİHS’nin 8. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.1192   

Bilindiği üzere, bazı kamu görevlilerinin işlemiş oldukları suçlarla ilgili ola-

rak haklarında soruşturma yapılması bu konuda yetki verilen makamların iznine 

tabi tutulmuş, izin verilmesi halinde soruşturmanın C.Savcısı tarafından yapılması 

kabul edilmiştir. (4483/5-6; 2547/53/6 md)Bazı kamu görevlileri hakkındaki so-

ruşturmanın ise özel yasalarla yetki verilen görevliler tarafından yapılması benim-

senmiştir. Örneğin, hâkim ve C.Savcılarının görevleri sırasında veya görevleri 

sebebiyle işlemiş oldukları suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma yapılması 

Adalet Bakanlığının iznine tabidir.(2802/82,87 md)  

Buna göre, Adalet Bakanlığınca izin verilmeden hâkim ve C.Savcılarının gö-

revleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlar; hakim ve C.Savcıları 

                                                                          
1191 Schenk/Fransa, pg:45-46. DOĞRU, C.2, s. 637; Birleşik Krallık/P.G ve J.H.kararı için bkz. 

SARIBEYOĞLU/KARAKAYA,s.225-226.Kararın tam metni için bkz. http://cmiskp.echr.coe.int 
/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html &highlight=mann&sessionid 
=2116865&skin =hudoc-en; (Erişim tarihi: 22.3.2007). Bu konuda ayrıca bkz. GÜRAKAR, s. 
447; GÖLCÜKLÜ/GÖZÜBÜYÜK, s. 298-299. 

1192 Kruslin/Fransa,pg.35-36.http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm 
&action= html&highlight=kruslin&sessionid=2259153&skin=hudoc-en) (Erişim tarihi: 
22.3.2007). 
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hakkında soruşturma yapılması ve iletişimlerinin denetlenmesi mümkün değildir. 

Yapılmakta olan bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında alınan tedbir kara-

rının uygulanması sırasında haklarındaki soruşturma ve kovuşturma özel usullere 

tabi bulunan kişilere ilişkin olarak da delil elde edilebilir.1193 İşte haklarında soruş-

turma ve kovuşturma yapılması izne tabi bulunan ve yetkili merciin izni bulun-

madıkça haklarında herhangi bir soruşturma işlemi ve bu arada telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetimi tedbiri uygulanamayan kişiler hakkında tesa-

düfen elde edilen delillerin değerinin ne olacağı veya olması gerektiği tartışmalara 

neden olmuş, bu hususta çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.1194  

Öncelikle belirtilmelidir ki iletişimi denetlenen kişinin kim veya kimlerle ileti-

şimde bulunacağını önceden bilmek mümkün değildir. O nedenle, yapılmakta olan 

herhangi bir soruşturmada haklarındaki soruşturma ve kovuşturma özel usullere tabi 

bulunan kişiler hakkında da delil elde edilebileceği ihtimali nazara alınarak bu kişiler 

hakkında soruşturma izni alınması sözkonusu olamaz. Tesadüfen elde edilen delille-

rin haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılması izne tabi kişiler aleyhine olması 

halinde hukuka aykırı olacağı ileri sürülemez. CMK’nın 138/2. maddesinde de tesa-

düfen elde edilen delillerin haklarındaki soruşturma ve kovuşturma özel usule tabi 

kişiler aleyhine olması hali bakımından bir istisna öngörülmemiştir. Dolayısıyla, 

aleyhine delil elde edilen soruşturulması ve kovuşturulması izne tabi kişilere ilişkin 

deliller derhal C.Başsavcılığına bildirilmeli ve C.Başsavcılığınca da sözkonusu delil-

ler gecikmeksizin yetkili merciye gönderilerek soruşturma izni istenmelidir. Yetkili 

mercinin soruşturma izni vermesi halinde soruşturulması izne tabi kişi hakkında so-

ruşturma yapılabilir ve bu arada iletişimin denetimi kararı verilip, iletişimi denetlene-

bilir. Başkasının iletişimi denetlenirken bu kişinin hakkında soruşturma yapılması 

izne tabi kişi ile yaptığı iletişim de kaçınılmaz olarak dinlenmiş veya kaydedilmiş 

olacaktır. Ancak, tesadüfen elde edilen delile dayalı olarak yetkili merciden izin alın-

madan hakkındaki soruşturma izne tabi kişinin iletişiminin denetimi mümkün değil-

dir. Başkasının iletişimi denetlenirken, hakkında soruşturma yapılması izne tabi 

                                                                          
1193 Haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılması özel usule tabi kişiler hakkındaki iletişimin 

denetimi bakımından geniş bilgi için bkz. 2.Bl., II, C, 4. 
1194 Bkz. ERGÜL, s. 1-3; YURTCAN, Haberleşme Araçlarının, s. 29; ÖZTÜRK, İletişimin, s.32-33. 
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kişi aleyhine tesadüfen delil elde edildiği halde durumun C.Başsavcılığı aracılı-

ğıyla yetkili merciye bildirilip soruşturma izni alınması yerine, daha çok delil elde 

edilmesi amacıyla beklenmesi ve bu arada iletişimin denetimi suretiyle başka de-

lillerin elde edilmesi, kanunun sınırlayıcı hükümlerini bertaraf etmeye yönelik bir 

hareket olduğundan, bu şekilde elde edilen delillerin hukuka aykırı olduğu ve de-

ğerlendirilemeyeceği kabul edilmelidir. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu da, hakkındaki soruşturma özel usule tabi bulu-

nan C.Savcısı hakkında suç unsuru taşıyan ilk görüşmenin tespitinden sonra du-

rumun derhal C.Savcılığına bildirilmesi yerine kararın uygulanmasından sonra 

durumun C.Savcılığına bildirilmesi nedeniyle elde edilen delillerin hukuka aykırı 

olduğuna hükmetmiştir.1195  

Üzerinde durulması gereken bir husus da 4422 sayılı yasanın yürürlükte oldu-

ğu dönemde, bu yasa uyarınca usulüne uygun olarak verilen tedbir kararlarının 

uygulanması sırasında elde edilen tesadüfî delillerin sözkonusu yasada tesadüfen 

elde edilen delillerin değerine ilişkin bir hükmün bulunmaması nedeniyle değer-

lendirme dışında tutulup tutulamayacağıdır. 

Bilindiği üzere, ceza muhakemesinde delil serbestliği ilkesi kabul edilmiştir. 

Buna göre, hâkim, vicdani kanaatinin oluşmasına elverişli her şey delil olabilecek 

ve hâkim suçun ispatı için her türlü delilden yararlanacaktır. Bunun istisnası, huku-

ka aykırı şekilde elde edilen delillerdir. Hâkim, hukuka aykırı şekilde elde edilmiş 

                                                                          
1195 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararına konu olayda; 4422 sayılı yasanın yürürlükte olduğu 

bir dönemde 4422 sayılı yasanın 2. maddesine göre usulüne uygun olarak verilen bir karara 
dayalı olarak bir avukatın cep telefonunun dinlenmesi sırasında, bir C.Savcısının, telefonu din-
lenen avukatla suç unsuru taşıyacak görüşmeleri tespit edilmiş ve C.Savcısı hakkında rüşvet 
almak suçundan kamu davası açılmıştır. İlk derece mahkemesi sıfatıyla yargılamanın yapıldığı 
Yargıtay 5. Ceza Dairesince, “… hukuka aykırı elde edilmiş hakkında dinleme kararı olmayan 
delillerin rüşvet suçu için zımni anlaşmanın varlığına delalet ettiği yolundaki düşüncelere top-
lanan deliller karşısında sanığın üzerine atılan suçu ve tartışılan diğer suçları işlediğine dair 
mahkûmiyete yeter kesin, inandırıcı, hukuka uygun hiçbir delil elde edilemediğinden sanığın 
müsnet suçtan beraetine” karar verilmiştir. Temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu, 4422 sayılı yasada tesadüfen elde edilen delillerin değerlendirilmesine ilişkin bir 
hüküm bulunmaması nedeniyle elde edilen delillerin hakkında dinleme kararı bulunmayan sa-
nık bakımından hukuka aykırı delil olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yüksek Mahkeme devamla; 
“Kaldı ki, 5271 sayılı CMY.nın 138. maddesine göre de bu tutanağa yasal bir kanıt değeri ve-
rilmesi olanaksızdır. Zira, tesadüfen elde edilen bu kanıt üzerine, ilk görüşmenin tespitin-
den sonra değil, bütün görüşmeler kayıt edildikten sonra durum C.savcısına bildirilmiş, 
sanık hakkında herhangi bir iletişimin tespiti kararı olmaksızın tespit yapılmış olduğundan, bu 
tutanaklar yasa dışı elde edilmiş kanıt niteliğindedir. Yasa dışı elde edilen bir kanıtın ise soruş-
turma ve kovuşturma aşamalarında kullanılmasına olanak” bulunmadığına karar vermiştir. 
(Yargıtay CGK. 3.7.2007, 2007-5 MD-23/167) 
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delilleri değerlendiremeyecektir. 4422 sayılı yasaya bakıldığında, bu yasanın 2. 

maddesinde, 1. maddede sayılan suçlar bakımından telekomünikasyon yoluyla yapı-

lan iletişimin denetimi tedbirine başvurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlen-

diği, ancak tesadüfen elde edilen delillerin hukuksal kıymetine ilişkin bir hükmün 

yer almadığı görülmektedir. İşte, 4422 sayılı yasada tesadüfen elde edilen delillerin 

hukuksal değerine ilişkin bir hükmün yer almaması nedeniyle, bu yasaya göre veri-

len tedbir kararlarının uygulanması suretiyle elde edilen tesadüfî delillerin hukuka 

aykırı olup olmadığı ve ceza yargılamasında delil olarak değerlendirilip değerlendi-

rilmeyeceği tartışmalara neden olmuştur.  

Yukarıda da belirtildiği üzere, tesadüfen elde edilen her delil hukuka aykırı 

delil değildir. Kanundaki usul ve esaslara göre yapılan denetim sonucu elde edilen 

tesadüfî delil katalog kapsamındaki bir suça ilişkin olmasa bile hukuka aykırı delil 

olarak kabul edilemez. Çünkü burada herhangi bir hukuk kuralı ihlal edilmiş de-

ğildir.  Ancak eğer amaç, hakkında tedbir kararı verilen kişinin görüştüğü bilinen 

veya tahmin edilen kişi hakkında delil elde etmek olup, yasanın koruyucu hüküm-

leri nedeniyle bu kişi hakkında tedbir kararı alınması yoluna gidilmeyip başkası 

hakkında tedbir kararı alınıp uygulanmış ise, bu kanuna karşı hile teşkil eder ve 

hukuka aykırı olur.  

Ceza muhakemesinde, delil elde etme ve değerlendirme serbestliği ilkesi ka-

bul edildiğinden, kural olarak hukuka uygun şekildeki her türlü delil ceza yargı-

lamasında delil olarak değerlendirilebilecektir. Ancak, kanun koyucu ceza yargı-

laması hukukuna ilişkin olmayan sebeplerle hukuka uygun şekilde elde edilmiş 

delillerin değerlendirilmesine bir sınırlama getirebilir. Örneğin, kişilerin özel ha-

yatının gizliliğinin bir parçası olan iletişimin gizliliğinin her suç bakımından ihlal 

edilmemesi için oranlılık ilkesinin gereği olarak ancak kanunda sayılan belli ağır-

lıktaki ve nitelikteki suçlar bakımından tedbir kararı verilmesi kabul edilmiştir. 

(CMK 135 md) Yine, aynı düşüncelerle tesadüfen elde edilen delillerin de ancak 

katalog kapsamında yer alan suçlara ilişkin olması halinde değerlendirilmesine 

izin verilmiştir. (CMK 138/2 md) 4422 sayılı yasada tesadüfen elde edilen delil-

lerle ilgili herhangi bir hüküm yer almadığına göre, ceza muhakemesindeki genel 
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kurallara göre hareket edilmelidir. Ceza muhakemesinde delil serbestliği ilkesi 

kabul edilip, suçun hukuka aykırı olmayan her türlü delille ispat edilmesi mümkün 

olduğundan, tesadüfen elde edilen delillerin değerlendirilmesi gerektiğini kabul 

etmek gerekir. Nitekim Erdem, Avusturya’da tesadüfen elde edilen delillerin de-

ğerlendirilebileceğine dair yapılan yasal düzenlemeden önce de tesadüfen elde 

edilen delillerin herhangi bir sınırlama olmadan değerlendirilebileceğinin kabul 

edildiğini belirtmektedir.1196  

Belirtelim ki doktrinde, 4422 sayılı yasada CMK’nın 138/2. maddesine benzer 

bir hükmün yer almaması nedeniyle, 4422 sayılı yasaya göre belli bir kişi hakkın-

da verilen tedbir kararının uygulanması sonucu elde edilen delillerin başka kişiler 

hakkında delil olarak değerlendirilemeyeceğine dair görüşler de ileri sürülmüş-

tür.1197 Bu görüş Yüksek Mahkememizce de benimsenmiş olup, Yüksek Mahke-

memiz de 4422 sayılı yasada tesadüfen elde edilen delillerle ilgili bir hükmün yer 

almaması nedeniyle bu delilleri yasa dışı delil niteliğinde kabul etmekte ve yargı-

lamada delil olarak değerlendirilemeyeceğine karar vermektedir.1198   

Yüksek Mahkememizin 4422 sayılı yasa döneminde verilen tedbir kararları 

ile bu kararların uygulanması sonucu elde edilen delillerin hukuksal kıymetini 

5271 sayılı CMK hükümlerine göre bir değerlendirilmeye tabi tuttuğu görülmek-

tedir ki1199 bu isabetli değildir. Yeni kanunun insan haklarını korumak bakımından 

                                                                          
1196 ERDEM, Gizli Soruşturma Tedbirleri, s. 364, dipnot.280.  
1197 Yenisey/Altunç, 4422 sayılı yasada tesadüfen elde edilen delillerle ilgili herhangi bir düzenle-

me yer almadığından bu tür delillerin hukuka aykırı delil sayılması gerektiği görüşündedirler. 
YENİSEY/ALTUNÇ, s. 1314. 

1198 “…İletişimin tespiti kararı (Ç.Ö)’ye ait cep telefonu için alınmış olup, sanık (Ö.G.S) hakkında 
verilmiş herhangi bir iletişimin dinlenmesi kararı bulunmamaktadır. Sanığa ait olan iletişimin 
tespiti tutanakları, tesadüfen elde edilmiş kanıt niteliğindedir. Bu konuşmalarda tesadüfen elde 
edildiği kabul edilen suç kanıtının değerlendirilebilmesi için 4422 sayılı Yasada herhangi bir 
hüküm yer almadığı gözetildiğinde, iletişimin tespitine ilişkin bu tutanaklar yasa dışı elde edil-
miş kanıt niteliğindedir. … Yasa dışı elde edilen bir kanıtın ise soruşturma ve kovuşturma 
aşamalarında kullanılmasına olanak bulunmamaktadır.” (Yargıtay CGK. 3.7.2007, 2007-5 MD-
23/167) 

1199 4422 sayılı yasanın yürürlükte olduğu dönemde bu yasa uyarınca verilip uygulanan tedbir kararı 
sonucu elde edilen delillerin hukuksal kıymetini, “kaldı ki” şeklinde bir ifadeyle birlikte gerek bu yasa 
ve gerekse de 5271 sayılı CMK’nına göre karşılaştırmalı olarak değerlendirme ihtiyacı duyan Yük-
sek Mahkememizin bu konudaki bir kararının ilgili kısmı şu şekildedir: “Yargılama Yasasında yapı-
lan bu düzenlemede de (CMK 135 md) sınırlı olarak sayılan suçlarla ilgili olarak, sınırlı hallerde tele-
fon haberleşmesinin dinlenmesi olanağı getirilmiştir. Bu düzenleme, yürürlükten kalkan 4422 sayılı 
Yasadaki düzenlemeye paralel olmakla birlikte, farklı olarak bir başka suçun işlendiği şüphesini 
uyandıracak şekilde tesadüfen elde edilen kanıtların değerlendirilmesi olanağı da tanınmıştır. An-
cak, telefon dinlemesi sırasında tesadüfen elde edilen kanıtların dikkate alınabilmesi için, söz konu-
su suçun da 135. maddede sayılan katalog suçlardan birisine uygun olması gerekmektedir. Bu hal-
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daha üst standartlar getirmesi halinde, eski kanunun ancak yeni kanunun getirdiği 

standartlara uygun olan işlemlerinin geçerli kabul edilmesi gerektiği düşünülebi-

lir. Ancak, bu görüşün benimsenmesi mümkün değildir. Çünkü ceza muhakeme-

sinde “derhal uygulama ilkesi” geçerli olup, muhakeme hukukunun her işlemi o 

işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte olan muhakeme normlarına göre yerine getiri-

lir; daha sonra yasanın değişmesi önceden yapılan işlemlerin geçersiz olması so-

nucunu doğurmaz.1200 Örneğin, 5271 sayılı CMK’nın 150/3 maddesine göre, alt 

sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar bakımından şüpheli 

veya sanığa müdafi tayin edilmesi mecburiyeti getirilmiştir. Ancak bu hüküm, 

5271 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 1.6.2005 tarihinden önce müdafi hazır bu-

lunmadan yapılan sorgunun ve bu sorgudaki ikrarın hukuksal değerini etkile-

mez.1201 Koruma tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin yer aldığı 

düzenlemeler de muhakeme hukuku kuralı olup, bu tedbirlerin ve tedbirlerin uy-

gulanması sonucu elde edilen delillerin hukuka uygun olup olmadığı bu tedbirlere 
                                                                                                                                                                                                          

de, durum derhal C.savcısına bildirilerek bu kanıtın değerlendirilmesi söz konusu olabilecek ve ya-
sa dışı elde edilmiş kanıt olarak değerlendirilmeyecektir. 
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; 
Dinlemeye konu olan telefon, (H.S.Ş) adlı kişi adına kayıtlıdır. İstanbul 6 Nolu DGM.ce 
15.03.2004 gün ve 2004/90 sayı ile (H.S.Ş)’e ait cep telefonunun, (A.Ç) ve yönettiği kabul edi-
len suç örgütü hakkında yürütülen soruşturma sırasında, 4422 sayılı Yasanın 2 ve 16. madde-
leri uyarınca 3 ay süreyle dinlenilmesi ve tespitine karar verilmiştir. Ancak, dosyada kanıt ola-
rak kabul edilen 22.03.2004 tarihli konuşmanın tutanakları incelendiğinde, bu görüşmenin hak-
larında dinleme kararı bulunmayan üçüncü kişiler arasında geçtiği açıktır. Bu konuşmada te-
sadüfen elde edildiği kabul edilen suç kanıtının değerlendirilebilmesi için 4422 sayılı Yasada 
herhangi bir hüküm yer almadığı gözetildiğinde, bu konuşma tutanağı yasa dışı elde edilmiş 
kanıt niteliğindedir. Kaldı ki, 5271 sayılı CMY.nın 138. maddesine göre de bu tutanağa yasal 
bir kanıt değeri verilmesi olanaksızdır. Zira, tesadüfen elde edilen bu kanıt, görevde yetkiyi kö-
tüye kullanma suçu ile ilgili olup, bu suç 135. maddede sayılan katalog suçlar arasında yer al-
madığından, yasa dışı elde edilmiş kanıt niteliğindedir. Yasa dışı elde edilen bir kanıtın ise so-
ruşturma ve kovuşturma aşamalarında kullanılmasına olanak bulunmamaktadır. 
Bu nedenle dosyada yer alan telefon görüşme tutanağının yasa dışı elde edilen kanıt niteliğin-
de olduğunun kabulü gerekir. Yasaya aykırılığı saptanan işbu kanıt dışlandığında dosyada is-
nat olunan suçu sübuta erdirecek başkaca kanıt bulunmadığı görülmekte bunun sonucu olarak 
Özel Dairenin, sanığın beraatine ilişkin hükmünün isabetli olduğu açıklık kazanmaktadır.” 
(Yargıtay CGK. 13.6.2006, 2006-4 MD-122/162; aynı şekilde bkz. Yargıtay CGK. 3.7.2007, 
2007-5 MD-23/167; Yargıtay CGK. 13.6.2006, 2006/4-122 E, 2006/172 K) 

1200 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s. 15; CENTEL/ZAFER (2008), s. 58. 
1201 1412 sayılı CMUK’unda 18 yaşından küçüklere müdafi tayin edilmesi mecburiyeti mevcut 

değilken 1.12.1992 tarihinde yürürlüğe giren 3842 sayılı yasayla yapılan değişiklikle küçüklere 
müdafi tayin edilmesi mecburiyeti getirilmiştir. Yargıtay C.Başsavcılığı ile 6. Ceza dairesi ara-
sında bu değişikliğin zaman itibariyle yürürlüğü konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıkla ilgili ola-
rak CGK vermiş olduğu kararda; 3842 sayılı yasa ile yapılan değişiklikten önce CMUK’un 138. 
maddesinde 18 yaşından küçüklere zorunlu müdafi tayin edilmesi mecburiyetinin bulunmadı-
ğını, o nedenle önceki yasanın yürürlükte olduğu dönemde yasaya uygun biçimde yapılan 
usuli işlemlerin ve yargılamanın yasaya uygun olduğunu ve bu işlemlerinin geçerliliklerinin tar-
tışılamayacağını belirtmiştir. (Yargıtay CGK. 12.4.1993, 6/62-94)  
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başvurulduğu zamanda yürürlükte olan muhakeme hukuku kurallarına göre belir-

lenir. 4422 sayılı yasa döneminde uygulanan telekomünikasyon yoluyla yapılan 

iletişimin denetimine ilişkin kararların hukuka uygun olup olmadığı ve bu delille-

rin hukuksal değerinin ne olduğu bu yasa hükümlerine göre değerlendirmeye tabi 

tutulmalıdır. O nedenle, 4422 sayılı yasa döneminde bu yasa hükümlerine göre 

verilen tedbir kararlarının uygulanması sonucu elde edilen tesadüfî delillerin; 

5271 sayılı CMK’nın 138/2 maddesine göre bir değerlendirmeye tabi tutulmasını 

gereksiz ve isabetsiz görmekteyiz.  

VI. ÖNLEME AMAÇLI DENETİM SONUCU ELDE EDİLEN DELİLLER 

Suç, toplumsal düzeni bozan bir eylemdir ve toplum halinde yaşam, her zaman 

suç işlenmesi tehlikesini de beraberinde getirir. Kolluk kuvvetlerinin amacı da kamu 

düzenini korumak, kişilerin can ve mal güvenliğini temin etmektir. Kamu düzeninin 

bozulması halinde gerektiğinde zor kullanmak suretiyle kamu düzenini tekrar sağla-

mak da kolluk kuvvetlerinin görevleri arasındadır. Suç işlenmesinin önlenmesi; suç 

işlendikten sonra maddi gerçeğin bulunması ve adaletin sağlanmasından daha az 

öneme sahip değildir.1202 O nedenle, bu tehlikenin, yani suç işlenmesinin önlenmesi 

büyük önem taşır. 2559 sayılı PVSK’nın 2 maddesinde polisin görevi; “Kanunlara, 

tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmıyan ha-

reketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak”, olarak 

belirtilmiştir.1203  İşte kolluğun suçların önünü almak, işlenmesini önlemek için bazı 

araştırmalar yapması ve bazı tedbirlere başvurması gerekir. Kolluğun başvurduğu bu 

tedbirlerden biri de telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimidir. 

Aralarında çeşitli açılardan farklılıklar bulunmakla birlikte, birçok ülkede suç 

işlenmeden önce, önleme amaçlı olarak telekomünikasyon yoluyla yapılan ileti-

şimin denetimine imkân verildiği görülmektedir.1204 Esasında 5397 sayılı yasayla 

                                                                          
1202 ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 409. 
1203 Jandarmanın görevi de benzer şekilde tanımlanmıştır. Bkz .2803/7 md.  
1204 Örneğin, Almanya’da suçun soruşturulması ve kovuşturulması amacıyla yapılan denetim ile 

suçun önlenmesi ve ulusal güvenliğin korunması amacıyla yapılan denetim birbirinden ayrıdır. 
Federe devletlerin düzenlemelerinde örnek alması gereken çerçeve Polis Kanunu suçun ön-
lenmesi amacıyla denetim yapılmasını öngörmektedir. Almanya’nın bazı eyaletlerinde kişinin 
hayatına yönelik tehlikenin önlenmesi için denetim yapılması mümkündür. GELERİ/İLERİ, s. 
107 vd; ERDEM/ÖZBEK, s. 256.  
İtalya’da önleme amaçlı denetim Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmekle birlikte adli 
amaçlı denetimden farklı usullere tabidir. Ayrıca önleme amaçlı denetim, organize suçlar, 
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2559 sayılı PVSK ve 2803 sayılı JTGYK’da yapılan değişikliklerden önce huku-

kumuzda kolluk görevlilerinin telekomünikasyon yoluyla iletişimi denetlemesine 

olanak veren bir düzenleme mevcut değildi.1205Ancak, kolluk görevlileri 5397 sa-

yılı yasayla değişiklik yapılmadan önce de 2559 ve 2803 sayılı kanunların kendi-

lerine verdiği genel görev ve yetki çerçevesinde değerlendirerek önleme amaçlı 

olarak telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi denetlemişlerdir. 3.7.2005 tari-

hinde kabul edilen 5397 sayılı yasayla 2559 sayılı PVSK’nın Ek-7. maddesine 

eklenen fıkralar ve 2803 sayılı yasaya eklenen Ek-5. maddesi ile kolluk tarafından 

önleme amaçlı olarak telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi yasal 

zemine kavuşmuştur.1206  

                                                                                                                                                                                                          
adam öldürme, gasp, adam kaçırma suçları bakımından uygulanabilir. İtalya’da önleme amaçlı 
denetim sonucu elde edilen delillerin ceza yargılamasında delil olarak kullanılması yasaktır. 
GELERİ/İLERİ, s. 115. 
Amerika’da katalog şeklinde sayılan suçların işlenmesi, işlenmekte olması yanında işlenmek 
üzere olması halinde de tedbir kararı verilmesi mümkündür. (18 U.S.C § 2518. (1) Ayrıca, 
ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi olan hallerde de denetim kararı verilebilir. (18. U.S.C. § 
2518. (7)), Kanada Ceza Kanunun 184. (1) ve 184. (4) maddesine göre, önleme amaçlı dene-
tim mümkündür.  
İngiltere’de, RIPA’da denetim kapsamındaki ciddi suçların önlenmesi ve ortaya çıkarılması 
amaçlarıyla (RIPA 5.(3) md) denetim aynı yasada ve aynı hükümlere tabi tutulmuştur.  
Fransa’da önleme amaçlı idari dinleme yapılabilmesi Başbakan veya onun tarafından yetki ve-
rilmiş iki görevlinin yazılı ve gerekçeli izni ile mümkündür. Dinleme süresi azami dört aydır, bu 
süre aynı şekil ve koşullarla yenilenebilir. (ANAYURT, Ömer, “Strazbourg İçtihatlarında, Türk 
ve Fransız Hukuklarında Telefon Dinlemeleri” Mülkiyeliler Birliği Dergisi, C. XXI, S.197, Mart 
1997, s. 54; GÖÇER,s.169) Dört ayın sonunda eğer herhangi bir delil elde edilemez ise dene-
tim sona erer. Eğer denetim esnasında yeterli delil elde edilir ise hâkimden adli dinleme kararı 
alınması lazımdır. Fransa’da idari dinlemelerin %50’si adli dinlemeye dönüşmektedir. South 
African Law Commission, s.29. 

1205 YOKUŞ SEVÜK, Kolluk Tarafından, s.43; ŞEN, Telefonların Gizlice Dinlenmesi, s.730-731. 
1206  Önleme amaçlı denetim sonucu elde edilen delillerin ceza yargılamasında delil olarak değer-

lendirilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda doktrinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 
Doktrinde savunulan bir görüşe göre, suçun önlenmesi amacıyla yapılan araştırma ve başvu-
rulan tedbirler vasıtasıyla elde edilen bilgilerin, gelecekte işlenmesi muhtemel suçları önleme-
ye yönelik olması yanında, gelecekte işlenecek suçların aydınlatılmasına da hizmet etmesi ge-
reklidir. Böylece, suçun işlenmesi halinde başlanacak olan hazırlık soruşturmasının zaman 
olarak vaktinden önce yapılması suretiyle suçlulukla daha etkin mücadele edilmiş olacak ve 
ceza muhakemesi daha etkili ve verimli hale gelecektir. (ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, 
s. 413) Önleme amaçlı yapılan araştırma ve istihbarat faaliyetlerinin tehlikeye karşı savunma 
ve ceza takibatının organizasyon, teknik ve operatif yönüne ilişkin hazırlık olduğu ve ceza mu-
hakemesinde bu durum için operatif soruşturma faaliyeti terimi yaratıldığı belirtilmektedir. Bu 
görüşlere göre, önleme amaçlı yapılan bu faaliyetler sonucu elde edilen bilgiler hazırlık soruş-
turmasında delil niteliğinde kabul edilmelidir. Keza, ceza ve ceza muhakemesi hukukunun 
esas itibariyle suçları önlemeyi amaçladığı, önleme ile cezalandırma arasındaki farkın yanıltıcı 
olduğu ileri sürülmektedir. (ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 413, 416)  
Organize suçluluğun giderek tehlikeli boyut kazandığı gerekçesiyle, muhakeme hukukunun 
bastırıcı, polis hukukunun önceleyici yetkileri arasındaki sıkı ayırımın yerinde olmadığı ileride 
yapılacak ceza kovuşturması için önceden önlem alma amacıyla kolluğa yetki veren yeni dü-
zenlemelere ihtiyaç bulunduğu ileri sürülmektedir. (ERDEM/ÖZBEK, s. 257) Buna karşılık, kol-
luk görevlilerine önleme amaçlı denetim yapma yetkisinin verilmemesi gerektiği, idarenin sahip 
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MİT’in denetim yetkisi de 5397 sayılı Kanunla 2397 sayılı Kanunda yapılan 

değişiklikle yasal bir zemine oturmuştur. 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri 

ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu, Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT), ulusal 

güvenliği içten ve dıştan tehdit edebilecek faaliyetler hakkında istihbarat oluştur-

mak ve devletin ilgili kuruluşlarına ulaştırmak görevi yüklemiştir. Bu görevin 

yerine getirilebilmesi için, kanunun 6. maddesiyle MİT’e önemli yetkiler veril-

miştir. Ancak, bu yetkiler arasında telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

denetlenmesi yer almamaktaydı.1207 MİT’e bu yetki 5397 sayılı yasayla verilmiştir. 

5397 sayılı yasayla değişik 2397 sayılı yasanın 6/1-b/2 maddesinde; “bu Kanunun 

4 üncü maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Anayasanın 2 

nci maddesinde belirtilen temel niteliklere ve demokratik hukuk devletine yönelik 

ciddi bir tehlikenin varlığı halinde Devlet güvenliğinin sağlanması, casusluk faa-

liyetlerinin ortaya çıkarılması, Devlet sırrının ifşasının tespiti ve terörist faaliyet-

lerin önlenmesine ilişkin olarak” telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

denetlenebileceği belirtilmektedir. Esasında bu hükümle 4. maddesindeki görev 

kapsamı da genişletilmiş görünmektedir. 

Konumuzun sınırları itibariyle, 5397 sayılı yasayla sözü edilen yasalara ekle-

nen hükümlerle düzenlenen önleme amaçlı denetimin koşulları ile denetimin usul 

ve esaslarının ne olduğu veya olması gerektiğini incelemeyeceğiz. Ancak, şu ka-

darını belirtelim ki bu tedbire başvurulması için de belli bir şüphe aranmalıdır ve 

tedbire ancak kanunda yazılı bazı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla baş-

vurulabilir. Gerçekten, her ne kadar kanunda bu konuda açık bir hüküm mevcut 

değilse de önleme amaçlı tedbire başvurulabilmesi için, diğer bilgi toplama yön-

temleri ile belli kişi veya kişilerin katalog kapsamındaki suçlardan birini işleyece-

ğine dair olaylara dayanan bir şüphenin ortaya çıkmış olması lazımdır. Buradaki 

şüphe, tahmin niteliğinde, olgunlaşmamış, basit bir şüphedir. Eğer şüphe ve şüp-

henin üzerinde yoğunlaştığı belli kişi veya kişiler mevcut değilse önleme amaçlı 

                                                                                                                                                                                                          
olduğu kamu gücünü kullanarak suçları aydınlatabileceği ileri sürülmüştür. Bu görüşü savunan 
Şen’e göre, önleme amaçlı denetimin gerekli görülmesi halinde ise bu sınırlı tutulmalı ve dene-
tim kararı hâkimler tarafından verilmelidir. (ŞEN, Telefonların Gizlice Dinlenmesi, s. 731) Ön-
leme ve cezalandırma amacıyla başvurulan tedbirin kesiştiği ve iç içe geçtiği durumlar bulun-
makla beraber, biz esas itibariyle bu farkın korunması ve her iki tedbire başvurulmasının koşul-
ları arasında bir farklılığın bulunması gerektiğini düşünmekteyiz. Kişi hak ve hürriyetlerine aşırı 
ve keyfi müdahalelerin önüne geçmek bakımından bu ayırımın yapılması lazımdır. 

1207 ŞEN, Telefonların Gizlice Dinlenmesi, s. 729. 
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tedbire başvurulmamalıdır.1208  O nedenle, belli bir kişi veya kişilere yönelik ol-

madan bir bölgedeki veya ülke genelindeki iletişimin tespitine ilişkin verilecek 

karar hukuka uygun olmayacaktır.  

Ayrıca, önleme amaçlı denetim bütün suçlar bakımından değil, casusluk suç-

ları hariç olmak üzere 5271 sayılı CMK’nın 250/1. maddesinin (a) bendinde yazılı 

örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticare-

ti suçu, (b) bendindeki, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir 

örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar ile (c) 

bendinde yer alan 5237 sayılı TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, 

Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan (305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332. 

maddeler hariç) suçlar bakımından uygulanabilir. Böylece, suç işlenmeden önce 

kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin kısıtlandığı önleme amaçlı denetimin kap-

samı suç türü bakımından koruma tedbiri niteliğindeki tedbire oranla daha sınırlı 

tutulmuştur.1209  Ancak, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir 

örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar da önleme amaçlı denetimin konusu-

nu teşkil ettiğinden önleme amaçlı denetimin kapsamının dar olduğunu söylemek 

mümkün değildir.  

Önleme amaçlı olarak telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi ile 

koruma tedbiri niteliğindeki tedbire başvurulmasının esas ve usulleri farklı olmakla 

birlikte, önleme amaçlı denetim ile koruma tedbiri niteliğindeki denetimi her zaman 

birbirinden kesin sınırlarla ayırmak mümkün olmayabilir. Önleme amaçlı yapılan 

denetim sonucu işlenen bir suça ait delil elde edilebileceği gibi, delil elde etme ama-

cıyla başvurulan tedbir sonucu bir suçun işlenmesi önlenmiş olabilir.1210 Örneğin, 

CMK’nın 135/6. maddesindeki katalog kapsamında yer alan uyuşturucu madde tica-

retini örgüt adına yapan kişinin dinlenmesi sonucu failin uyuşturucu satmak üzere 

                                                                          
1208  YENİSEY, Polis, s. 188; GELERİ/İLERİ, s. 45; ŞEN, Telefon Dinleme, s.40. 
1209 Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçların önleme amaçlı tedbirin kapsamında kabul 

edilmesi isabetli olmuştur. Benzer bir düzenlemenin koruma tedbiri niteliğindeki denetim bakı-
mından da kabul edilmesi yararlı olurdu. Kişilerin hayatına, vücut bütünlüğüne ve hürriyetine 
karşı suçların önleme amaçlı tedbirin kapsamına alınmaması ise büyük bir eksikliktir ve bu 
suçların bir an önce önleme amaçlı tedbirin kapsamına dahil edilmesi lazımdır.  

1210 ÖZBEK/ERDEM, s. 256. 
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iken yakalanması halinde hem uyuşturucu madde ticareti yapmak suçuna ilişkin delil 

elde edilmiş, hem de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu önlenmiş olacaktır.1211  

Yukarıda da belirtildiği üzere tersi durum da sözkonusu olabilir. Örneğin, örgüt 

adına uyuşturucu alıp satacağından şüphe edilen bir kişinin bu eyleminin önüne geç-

mek için uygulanan tedbire rağmen, bu suçun işlenmesi engellenememiş olabilir ve-

yahut katalog kapsamında kalan bir başka suçun işlendiği öğrenilmiş olabilir.1212  

Özetle, bu iki tedbirin kesiştiği ve iç içe geçtiği birçok durum mevcuttur; delil 

elde etme amaçlı denetim ile önleme amaçlı denetim arasındaki sınırları kesin bir 

şekilde çizmek mümkün değildir. Aynı güçlük, kolluk kuvvetlerinin adli ve idari 

görevlerinin ayırımı bakımından da sözkonusudur. Gerçekten, önleme amaçlı de-

netim esnasında denetimin ilişkili olduğu suç işlendiğinde artık kolluk kuvvetleri-

nin adli görevi başlamaktadır. Kolluk görevlilerinin idari görevinin nerede bittiği, 

adli görevinin nerede başladığını belirlemek çok zordur.  

Çözümü zor olan ve konumuz açısından açıklığa kavuşturulması gereken esas 

sorun da, zabıtanın başarısız olması, yani önlenmeye çalışılan suçun işlenmiş ol-

ması veya en azından hazırlık hareketlerini aşarak teşebbüs aşamasına ulaşmış 

olması halinde, önleme amaçlı tedbirin uygulanması sonucu elde edilip, CMK’nın 

135/6. maddesinde sayılan katalog kapsamında kalan suçlara ilişkin bilgilerin yar-

gılamada değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir. Eğer işlenmesinden kuşkula-

nılan suç işlenmedi ise veya yapılan hareketler teşebbüs aşamasına ulaşmadı ise 

ceza kanununun ceza tehdidi ile karşıladığı bir eylem sözkonusu olmayacağından, 

soruşturma veya kovuşturma sözkonusu olmayacak ve denetim sonucu ulaşılan 

bilgilerin ceza yargılamasında kullanılması şeklinde bir sorun ortaya çıkmayacak-

tır. Ancak, zabıtanın çabalarına rağmen suçun işlenmesi önlenemeyebilir. Bu du-

rumda zabıta ne yapacaktır? Elindeki bilgilerin akıbeti ne olacaktır?1213  

                                                                          
1211 Almanya’da ceza kovuşturması amacıyla başvurulmuş olsa bile tedbirin aynı zamanda önleyici 

etkiye de sahip olduğu kabul edilmektedir. Özellikle teşebbüs durumunda hazırlık veya icra ha-
reketlerinin tamamlanmasını önlemek amacıyla tedbire başvurulduğunda tedbir önleyici de ol-
maktadır. ERDEM/ÖZBEK, s. 256. 

1212 Önleme amaçlı başvurulan tedbirin uygulanması sırasında suçun işlenmesi veya halen işlen-
meye devam edilmesi durumunda, önleme amaçlı tedbire son verilerek, CMK’nın 135. madde-
si hükümlerine göre koruma tedbiri niteliğindeki tedbire başvurulması yoluna gidilmelidir.  

1213 Fransa’da denetim önleme amaçlı denetim olarak başlamaktadır. Denetim sonunda herhangi bir delil 
elde edilemez ise denetim sona ermektedir. Denetim esnasında yeterli delil elde edildiğinde hâkimden 
adli dinleme kararı alınması lazımdır. Önleme amaçlı denetim sonucu elde edilen delillerin adli amaçlı 
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Ayrıca, aynı iletişim aracı veya ortamı, aynı zamanda hem önleme amacıyla, 

hem de delil elde etme amacıyla denetlenebilir.1214 Gerek teknik altyapı, gerekse 

de mevzuatımız buna elverişlidir. TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yö-

netmeliğin 17/c maddesine göre teknik uzmanın görevlerinden biri de “aynı ileti-

şim hakkında birden fazla ilgili kurum tarafından hâkim kararı alınması, Cumhu-

riyet savcısı kararı alınması veya yazılı emir verilmesi halinde, taleplerin aynı 

anda karşılanarak ilgili kurumların her birine gerçek zamanlı olarak iletilmesini 

sağlamak”tır. Aynı iletişim aracı veya ortamının denetlendiği hallerde gerek so-

ruşturma ve kovuşturma organları, gerekse de önleme amaçlı görev yapan kolluk 

kuvvetleri aynı bilgilere sahip olacağından elde edilen delillerin paylaşımı ve ön-

leme amaçlı olarak elde edilen delillerin ceza yargılamasında delil olarak kullanı-

lıp kullanılamayacağı sorunu ortaya çıkmaz. Ancak, farklı iletişim araç veya or-

tamlarının denetlenmesi, örneğin, önleme amaçlı olarak kişinin sabit telefonlarının 

dinlemeye alınması, koruma tedbiri amaçlı olarak da GSM telefonu veya internet 

üzerindeki iletişimi denetlendiğinde elde edilen delillerin paylaşımı ve önleme 

amaçlı olarak elde edilen delillerin ceza yargılamasında delil olarak değerlendiri-

lip değerlendirilemeyeceği de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  

5397 sayılı yasayla 2559, 2803 ve 2937 sayılı yasalara eklenen hükümlerde, 

önleme amaçlı denetim sonucu elde edilen delillerin bu kanunlarda yazılı amaç 

                                                                                                                                                                                                          
kullanılması yasak olup, bu nedenle de Fransa’da idari nitelikteki dinlemeye az başvurulmaktadır. 
(ANAYURT, s.54; South African Law Commission, s. 29) Ancak, yasanın 10. maddesinde Ceza 
Usul Kanununun 40. maddesinin saklı olduğu belirtilmektedir. 40/2. maddede her kamu görevlisinin 
görevini yaptığı sırada vakıf olduğu suçları vakit geçirmeksizin C.Savcısına ihbar ile yükümlü olduğu 
şeklinde bir düzenleme mevcuttur. İngiltere’de İnterception Of Communication Act’a göre iletişimin de-
netimi sonucu elde edilen delillerin yargılamada kullanılması mümkün değildi. Günümüzde de İngilte-
re’de kural olarak denetim sonucu elde edilen deliller kullanılamaz. Bunun gerekçesi kolluk kuvvetleri-
nin soruşturma yeteneklerinin deşifre olması endişesidir. 2000 tarihinde kabul edilen RIPA’nın 17. 
maddesinde iletişimin denetlenmesi sonucu elde edilen delillerin yargılamada delil olarak kullanılması 
yasaklandığı halde, 18. maddede bazı ciddi suçlar bakımından istisna getirilerek bu suçlar bakımından 
iletişimin denetlenmesi sonucu elde edilen delillerin yargılamada delil olarak kullanılması kabul edilmiş-
tir. (ÖZDOĞAN, s. 167-169)  Amerika’da kabul edilen PATRİOT yasası ile istihbarat amaçlı denetim 
sonucu elde edilen delillerin cezai soruşturma yapan kolluk görevlileri ile paylaşılmasının önü açılmış-
tır. FISA Mahkemesinin bu uygulamayı uygun görmemesi üzerine itirazı inceleyen FISA  itiraz mah-
kemesi  (FİSA Court of Review) istihbarat bilgilerinin bazı  suçlara ilişkin cezai soruşturmalarda kulla-
nılmasına bir engel bulunmadığına hükmetmiştir. YARDIMCI, s.21.  

1214  Burada aynı iletişim araç veya ortamının farklı nedenlerle denetlenmesi sözkonusudur. Örne-
ğin, hakkında suç işlediği şüphesi ile soruşturma yapılan şüpheli hakkında ayrıca başka bir su-
çu işlemeye hazırlandığı şüphesi ile önleme amaçlı olarak iletişimin denetlenmesi gibi. Yoksa 
aynı neden veya olaya dayalı olarak hem koruma tedbiri hem de önleme amaçlı tedbir uygu-
lanması sözkonusu olamaz. Önlemeye çalışılan suç işlendi ise artık önleme amaçlı tedbirin 
uygulanmasına son verilmelidir.    
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dışında kullanılamayacağı belirtilmektedir. (2559-Ek-7/8; 2803-Ek-5/6 md; 2937-

6/6 md) 2937 sayılı yasa bakımından amaç, devletin kendi iç ve dış güvenliğini 

korumak, ulusal güvenliği içten ve dıştan tehdit edebilecek faaliyetler hakkında 

istihbarat oluşturmak ve devletin ilgili kuruluşlarına ulaştırmaktır. 2559 ve 2803 

sayılı yasalar bakımından ise amaç, kısaca, suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu 

düzenin sağlanmasıdır. Ayrıca, kanun koyucu kolluk görevlilerine, kamu düzenin 

sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi için her suç bakımından değil, casusluk 

suçları hariç CMK. 250. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde 

yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla ve kanunda yazılı esas ve usullere 

uyulması koşuluyla tedbir kararına başvurma yetkisi vermiştir. Bu yasa hükümle-

rine dayanılarak, amaca bağlılık ilkesi uyarınca, önleme amaçlı denetim sonucu 

elde edilen delillerin ceza yargılamasında delil olarak kullanılamayacağı ileri sü-

rülebilir.1215  

Buna karşılık, önleme amaçlı denetim sonucu elde edilen delillerin ceza yargı-

lamasında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması gerektiği de savunulabilir.1216  

Gerçekten, 5397 sayılı yasa gerekçesinde, “bir suçun oluşmasına vakıf olunması 

veya kuvvetli belirtinin tespiti durumunda keyfiyetin Cumhuriyet savcılarına bildi-

rilmesi suretiyle idari tedbirin sona erdirilmesi ve adli işlemlerin başlatılmasının 

sağlanacağı açıktır” denilmektedir.1217 Buna göre, kolluk görevlilerinin, önleme 

amaçlı denetim sonucu bir suçun işlendiğini öğrendiklerinde durumu ilgili 

C.Savcısına bildirmeleri gerektiği anlaşılmaktadır. Böylece önleme amaçlı dene-

tim sonucu elde edilen bilgiler, en azından suçun soruşturulmasına başlanması 

bakımından kullanılmış olacaktır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, suç işlenmiş veya 

teşebbüs aşamasında kalmış ise artık kolluk görevlilerinin adli görevi başlamış 

demektir. 5271 sayılı CMK’nın 161/2. maddesine göre kolluk görevlileri bu adli 

görevleri nedeniyle olaya el koymak ve el koydukları olaylar ile yakaladıkları 

kişiler ve uygulanan tedbirleri emrinde görev yapmış oldukları cumhuriyet savcı-

sına derhal bildirmek zorundadırlar. Kaldı ki tüm kamu görevlilerinin, görevleriy-

le bağlantılı olarak işlendiğini öğrendikleri kamu adına soruşturma ve kovuştur-

                                                                          
1215 TAŞKIN, s.226. 
1216 ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 102. 
1217 5397 sayılı yasanın 2. madde gerekçesi için bkz. http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22 

/yil01/ss962m.htm (Erişim tarihi: 15.8.2007). 
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mayı gerektiren suçları yetkili makamlara bildirmeleri zorunlu olup, bu zorunlu-

luğa aykırı hareket edilmesi suç olarak düzenlenmiştir. (TCK 279 md)  

TİB’in görev ve yetkilerinin düzenlendiği TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri 

Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesindeki hüküm de önleme amaçlı denetim so-

nucu elde edilen delillerin ceza yargılamasında kullanılması gerektiği şeklindeki 

görüşü destekler niteliktedir. Yönetmeliğin 17/a-b maddesinde gerek önleme 

amaçlı, gerekse de koruma tedbiri niteliğindeki telekomünikasyon yoluyla yapılan 

iletişimin denetimine ilişkin iş ve işlemlerin tek merkezden yürütülmesi ve tedbir 

kararlarının yerine getirilmesi görev ve yetkisinin TİB’e ait olduğu belirtilmekte-

dir. Aynı maddenin (d) bendinde; “(a) ve (b) bentleri uyarınca gerçekleştirilen 

işlemler sonucunda elde edilen verileri ve bilgileri ilgisine göre Millî İstihbarat 

Teşkilatı Müsteşarlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Jandarma Genel Komu-

tanlığına, talep etmeleri halinde mahkemeye ve Cumhuriyet başsavcılıklarına 

iletmek”de TİB’in görevleri arasında sayılmıştır. Buna göre, C. Başsavcılıklarının 

ve mahkemelerin talep etmeleri halinde, yalnız polis ve jandarmanın önleme 

amaçlı yaptığı denetim sonucu elde edilen veriler ve bilgiler değil, MİT’in istihba-

rat amaçlı yaptığı denetim sonucu elde ettiği veriler ve bilgilerin de mahkemelere 

ve C.Savcılıklarına gönderileceği anlaşılmaktadır.1218 C. Savcılıkları ve mahkeme-

lerin bu verileri TİB’den talep etmelerinin nedeninin bu verileri soruşturma ve 

kovuşturmada delil olarak değerlendirmek olduğu iddia olunabilir.1219  

Ayrıca, suç işleyen kişilerin cezalandırılmasının da 2559 ve 2803 sayılı yasa-

larda kolluk görevlilerine verilen kamu düzenini sağlamak ve suç işlenmesini ön-

lemek şeklindeki amacın, (2803-7/a md; 2559-1, 2, Ek/7/1 md) gerçekleşmesine 

hizmet edeceği ileri sürülebilir. Keza, 2559 sayılı yasanın Ek-7. maddenin 1. fık-

                                                                          
1218 Ne tür kayıtların verileceğine dair herhangi bir koşul ve kriter olmaksızın önleme ve istihbarat 

amaçlı elde edilen verilerin talep eden C.Başsavcılıkları veya mahkemelere verilmesi sakınca-
lıdır. Önleme amaçlı denetim suretiyle elde edilen delillerin başka mercilerle paylaşımının esas 
ve usullerinin ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesinde zorunluluk vardır.  

1219 C.Başsavcılıkları ve mahkemelerin önleme ve istihbarat amaçlı denetimden bilgi sahibi olmalarının 
mümkün olmamaması nedeniyle 17. maddenin (d) bendinin uygulanma kabiliyetine sahip olmadığı 
düşünülebilirse de, yukarıda da belirttiğimiz üzere, CMK’nın 161 ve TCK’nın 279. maddesi uyarınca 
kolluk görevlilerinin ve hatta tüm kamu görevlilerinin görevleri esnasında işlendiğini öğrendikleri suç-
ları yetkili makamlara bildirme mecburiyeti vardır. Kaldı ki TİB Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında 
Yönetmeliğin 17/d maddesinde yer alan bu hükümden de C.Başsavcılıkları ve mahkemelerin önle-
me amaçlı denetimden bilgi sahibi olabilecekleri  kabul edilmiştir.  
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rasında polisin, toplamış olduğu bilgiyi yetkili mercilere veya kullanma alanına 

ulaştıracağı belirtilmektedir. Buradaki “yetkili merci” kapsamına suçu soruştur-

mak ve kovuşturmakla yetkili ve görevli C.Başsavcılıkları ile mahkemelerin de 

girdiği savunulabilir. 

Kanımızca, mevcut yasal düzenlemeye göre, önleme amacıyla yapılan dene-

tim sonucu elde edilen delillerin kural olarak önleme amacı dışında kullanılması 

mümkün değildir. Ancak, CMK’nın 161/1, TCK’nın 279. maddeleri ile 5397 sayı-

lı yasanın gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde, önleme amaçlı delillere dayalı 

olarak soruşturma başlatılabileceğini düşünmekteyiz.1220 5397 sayılı yasanın ge-

rekçesinde de; yasanın suç öncesi faaliyetler ve eylemleri düzenlediği, bazı suçla-

rın işlenmesi halinde, delil elde etmek ve faili yakalamak maksadıyla yapılabile-

cek olan müdahaleler konusunda, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ceza 

Muhakemesi Kanunundaki hükümlerin uygulanacağı belirtildikten sonra, “… bir 

suç oluşmasına vakıf olunması veya kuvvetli belirtinin tespiti durumunda keyfiye-

tin Cumhuriyet savcılarına bildirilmesi suretiyle idari tedbirin sona erdirilmesi ve 

adli işlemlerin başlatılmasının sağlanacağı açıktır” denilerek, önleme amaçlı dene-

tim suretiyle elde edilen delillere dayalı olarak soruşturma başlatılacağı belirtil-

mektedir.1221  5397 sayılı yasayla 2559 sayılı yasaya eklenen Ek 7/7; 2803 sayılı 

yasanın Ek 5/6 maddelerinde yer alan “bu maddede hükümlerine göre yürütülen 

faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci fıkrada belirtilen amaçlar 

dışında kullanılamaz” denilmekte, bu maddelerin birinci fıkralarında da suçun 

kolluk görevlilerine suç işlenmesinin önlenmesi görevi verilmektedir. 2937 sayılı 

MİT Kanununun 6/6 maddesinde de, “bu madde hükümlerine göre yürütülen faa-

liyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, bu Kanunda belirtilen amaçlar dışında 

                                                                          
1220 Aynı yönde bkz. ŞEN, Telefon Dinleme, s.42. 
1221 Bu konuda önerilecek çözümlerin uygulanabilir olması, kağıt üstünde de kalmaması lazımdır. 

Bu bağlamda önleme amaçlı denetim sonucu bir suç işlendiğini öğrenen kolluk görevlilerinin 
buna kayıtsız kalmasının çok zor olduğunu dikkate almak gerekir. Kolluk, iletişimin denetimi 
sonucu elde edilen kayıtları, yazılı herhangi bir belgeye yansıtmasa ve soruşturma evrakına da 
eklemese dahi bunu daima göz önünde bulunduracak ve fail aleyhine delil elde etmek için her 
türlü soruşturma yöntemlerine başvuracaktır. Örneğin, önleme amaçlı denetim sonucu (A) 
isimli şahsın (B) yi silahla yaraladığı bilgisine ulaşan zabıta, yapılan kayıtları delil olarak kul-
lanmasa da, iletişimin denetimi sonucu silahla yaralandığını öğrendiği (B) isimli şahsın yara-
lanmasını şüpheli görerek C.Savcısının emirleri doğrultusunda ifadesine başvurulabilir ve tanık 
dinleyebilir. (B)’nin, yaralamanın silahla meydana gelmediği kimseden şikâyetçi olmadığı şek-
lindeki beyanına rağmen, yaranın niteliğinin belirlenmesi amacıyla doktor raporu alınabilir. 
Şüphe (A) üzerinde yoğunlaştırılarak (A)’nın üzeri ve konutu aranabilir. 
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kullanılamaz” denilmektedir. Dolayısıyla 2559 ve 2803 ve 2937 sayılı yasaların 

bu açık hükümleri karşısında, önleme amaçlı denetim sonucu elde edilen delillerin 

yargılamada delil olarak kullanılması ve hükme esas alınması mümkün değildir.  

Önlenmeye çalışılan suç işlendikten sonra, önleme amaçlı tedbirin uygulan-

masına son verilip, koşulları mevcut ise koruma tedbiri niteliğindeki tedbire baş-

vurulması lazımdır. Suç işlendikten sonra, önleme amaçlı tedbirin uygulanmasına 

devam edilerek delil elde edilmesi hukuka aykırı olduğundan, elde edilen delille-

rin de yargılamada değerlendirilmesi mümkün değildir.    

Önleme amaçlı dinleme ve/veya kaydetme sonucu elde edilen delillere dayalı 

olarak soruşturmaya başlanabilmesi için bu delillerin CMK’nın 135/6 maddesinde 

yazılı katalog suçlardan birine ilişkin olması şart mıdır?  Önleme amaçlı denetim 

sonucu elde edilen delillere dayalı olarak bir soruşturmaya başlanabilmesi için 

elde edilen delillerin CMK’nın 135/6. maddesinde yazılı suçlardan birine ilişkin 

olması gerektiği; aksi halde, daha sıkı koşullara tabi koruma tedbiri niteliğindeki 

telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi kararı alınmak suretiyle 

elde edilmesi olanağı bulunmayan suçlara ilişkin delillerin, suçun işlendiğine dair 

bir şüphe veya başka surette delil elde etme imkânının bulunması gibi koşulların 

aranmadığı, başvurulması daha kolay olan önleme amaçlı tedbirin uygulanması 

sonucu elde edilmiş olacağı ve CMK’nın 135. maddesindeki sınırlayıcı hükümler 

işlevsiz kalacağı iddia olunabilir. Ancak,  dikkat edilmelidir ki burada önleme 

amaçlı denetim sonucu elde edilen delillerin hükme esas alınması değil,  bu delil-

lerin soruşturma için başlangıç şüphesine esas alınması sözkonusudur.  O nedenle, 

önleme amaçlı elde edilen delillerin başlangıç şüphesine esas alınması için bu 

delillerin CMK’nın 135/6 maddesinde yazılı suçlara ilişkin olmasının gerekmedi-

ğini düşünmekteyiz. Şen, bu konuda daha da ileri giderek, usulüne uygun olarak 

yapılan önleme amaçlı denetim sonucu elde edilen delillerin bir ceza soruşturma-

sına başlamak için dayanak teşkil edebileceğini, elde edilen delillerin CMK’nın 

135/6. maddesinde yazılı katalog suçlara ilişkin olması halinde bu delillerin ceza 

yargılamasında delil olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır.1222  

                                                                          
1222 ŞEN, İletişimin Denetlenmesi, s. 102. 
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Önleme amaçlı denetim sonucu elde edilen delillerin ceza yargılamasında de-

lil olarak değerlendirilebileceğinin kabul edilmesi halinde, önleme amaçlı olarak 

iletişimi denetlenen kişinin tanıklıktan çekinme hakkında sahip olan kişiler ve bu 

arada müdafii ile yaptığı iletişimin denetimi sonucu elde edilen delillerin ceza 

yargılamasında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunun da açıklığa ka-

vuşturulması gerekecektir. Önleme amaçlı denetime ilişkin düzenlemelerde, 

CMK’nın 135. maddesinde olduğu gibi, iletişimi denetlenen kişinin tanıklıktan 

çekinme hakkına sahip kişilerle veya müdafii ile iletişiminin denetlenemeyeceğine 

dair bir hüküm yoktur. Çünkü bu aşamada henüz hakkında soruşturma yapılan ve 

dolayısıyla şüpheli sıfatını alan bir kişi bulunmadığı için müdafiinin bulunması da 

sözkonusu olmaz. Gerçekten, müdafi ile yapılan iletişim bakımından denetim ya-

sağı, şüpheli ve sanığa yüklenen suç nedeniyle kabul edilmiştir. Ayrıca tanıklıktan 

çekinmeye ilişkin yasak da “şüpheli” ve “sanık” bakımındandır. Bu aşamada 

“şüpheli”, “sanık” ve “müdafi”nin sözkonusu olmaması nedeniyle, bu konuda bir 

düzenleme yapılması gereğinin duyulmadığı anlaşılmaktadır. Kanunda bu konuda 

yasaklayıcı bir hüküm yer almadığına göre, önleme amaçlı olarak iletişimi denet-

lenen kişinin tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişiler ve daha sonra müdafiliğini 

üstelenecek olan avukat ile arasındaki iletişimin denetlenmesi sonucu elde edilen 

delillerin ceza yargılamasında delil olarak değerlendirilebileceği sonucuna ulaşı-

labilir.1223 Bununla birlikte, kanunun yasaklayıcı hükümlerini bertaraf etmek mak-

sadıyla kişi hakkında kasten geç soruşturma başlatılarak şüpheli sıfatının geç ve-

rilmesi suretiyle CMK’ya göre denetimi yasak olan kişiler arasındaki iletişimin 

denetiminin hukuka aykırı olduğunu ve bu şekilde elde edilen delillerin değerlen-

dirilemeyeceğini kabul etmek gerekir. Önleme amaçlı denetim sonucu elde edilen 

delillerin ceza yargılamasında değerlendirilmesinin mümkün olmadığının kabulü 

halinde esasen böyle bir sorun ortaya çıkmayacaktır.  

Delillerin değerlendirilebilmesi için hukuka uygun şekilde elde edilmeleri ge-

reklidir. Önleme amaçlı denetim sonucu elde edilen delillerin ceza yargılamasında 

delil olarak değerlendirilebileceği kabul edilse bile, ancak hukuka uygun şekilde 

başvurulan önleme amaçlı denetim sonucu elde edilen delillerin ceza yargılama-

sında kullanılması sözkonusu olabilir. Diğer bir ifadeyle, ceza yargılamasında 
                                                                          
1223 Aynı yönde bkz. ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 427. 
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kullanılacak delilin elde edildiği önleme amaçlı tedbirin de hukuka uygun olması 

lazımdır. Kolluk görevlilerine tüm ülkedeki iletişimin tespitine imkân veren bir 

karar hukuka uygun bir karar olmadığından bu suretle elde edilen delillerin ceza 

yargılamasında delil olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışma konu-

su bile yapılamaz.1224 

Kuşkusuz ki, cezalandırılabilir bir fiilin ortaya çıkmasından itibaren artık ko-

nu ceza ve ceza yargılaması hukukunu ilgilendireceğinden suç işlenmesi veya 

suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde önleme amaçlı denetime son verilme-

lidir.1225 Cezalandırılabilir bir fiilin ortaya çıkmasından sonra önleme amaçlı dene-

time devam edilmesi suretiyle elde edilen delillerin ceza yargılamasında delil ola-

rak kullanılamayacağını kabul etmek gerekir. Çünkü her iki tedbirin amacı, kap-

samı ve koşulları farklıdır; ceza yargılamasında delil elde etmek amacıyla başvu-

rulan tedbir sıkı koşullara tabi tutulmuştur. CMK’nın 135. maddesindeki koşulla-

rın aranmadığı önleme amaçlı tedbirin uygulanması suretiyle elde edilen delillerin 

ceza yargılamasında kullanılması CMK’nın 135. maddesi hükümlerini işlevsiz 

bırakır.1226   

                                                                          
1224 Özel yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi hâkiminin jandarmaya üç ay süreyle ileriye yö-

nelik olarak ülkedeki sabit ve mobil iletişim araçlarına ilişkin iletişimin tespiti kayıtlarını elde 
etmeye imkân veren karara karşı Adalet Bakanlığınca kanun yararına bozma yoluna gidilmiş 
ve bu karar Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 4.6.2008 tarih 2008/874 E, 2008/7160 K. sayılı kara-
rıyla hukuka aykırı görülmüştür. Jandarmaya verilen yetkinin daha önce polise de verildiği an-
laşılmaktadır. Yüksek Mahkemenin kararındaki gerekçelere göre polise aynı yetkinin verildiği 
kararın da hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılır. Burada cevabını bulmaya çalıştığımız soru, 
hukuka uygun şekilde başvurulan önleme amaçlı denetim sonucu elde edilen delillerin ceza 
yargılamasında delil olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir. Hukuka aykırı olan ön-
leme amaçlı tedbir kararlarına dayalı olarak elde edilen delillerin ceza yargılamasında değer-
lendirilip değerlendirilemeyeceği tartışma konusu bile yapılamaz.  

1225 Önleme amaçlı denetimin sona erip soruşturma makamlarının devreye gireceği anın nasıl 
tespit edileceği, bu hususta yetkinin kimde olduğunun belli olmadığını ifade eden Şahin, bir 
suçun işlenmesinin sözkonusu olduğu hallerde önleme amaçlı denetime devam edildiğinde bu 
şekilde elde edilen delillerin ceza yargılamasında delil olarak değerlendirilmesinin sorun oluş-
turacağını belirtmektedir. (ŞAHİN, CMK Gazi Şerhi, s. 380) Centel/Zafer’e göre, suçların hazır-
lık aşamasında ve suçlar işlendiği sürece 2559 sayılı PVSK’nın Ek-7. maddesine göre iletişim 
denetlenecektir. Suçlardan adli kolluğun ve C.Savcılığının haberdar olduğu hallerde, önleme 
amaçlı ve adli amaçlı tedbirlerin hangisine başvurulacağı sorun yaratacak niteliktedir. Bu du-
rum yetki çatışmalarına neden olabilir. (CENTEL/ ZAFER (2008), s. 424) Yukarıda da belirtti-
ğimiz üzere, suçun işlendiği andan itibaren konu ceza ve ceza yargılaması hukukunu ilgilendi-
rir. O nedenle, 2259, 2803 ve 5271 sayılı CMK hükümlerine göre, kesintisiz suç da olsa suç 
teşkil eden fiilin gerçekleştirilmesi ile beraber önleme amaçlı denetime son verilmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz. Elbette ki bu konularda kişi hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyecek ve aynı za-
manda ceza yargılamasını da zaafa uğratmayacak bir düzenleme yapılması en doğru çözüm 
olacaktır.  

1226 Benzer görüş için bkz. ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 178. 
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Önleme amaçlı tedbirin nerede bitip, kolluk görevlilerinin adli görevlerinin 

nerede başlayacağı ve önleme amaçlı denetim sonucu elde edilen delillerin ceza 

yargılamasındaki değeri konusundaki belirsizliğin ve bu konudaki tartışmaların 

önüne geçilmesi için; hem kişi hak ve hürriyetlerini aşırı ve keyfi müdahalelere 

karşı koruyacak, hem de ceza muhakemesini zaafa uğratmayacak şekilde açık bir 

yasal düzenleme yapılması en isabetli çözüm olacaktır.  

Kapalı ceza ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların, Ceza İnfaz 

Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tü-

zük’te belirlenen esas ve usullere göre idarenin kontrolündeki ücretli telefonlar ile 

görüşme yapmaları mümkündür. Bu görüşmeler idarece dinlenir ve kayıt altına 

alınır.1227 Hükümlülerin telefonları güvenlik nedeniyle, tutukluların telefonları ise 

hem güvenlik, hem de soruşturma ve kovuşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütüle-

bilmesi amacıyla dinlenmekte ve kaydedilmektedir. Görüldüğü üzere, hükümlü ve 

tutukluların telefonlarının dinlenmesi ve kaydedilmesi delil elde edilmesi amacına 

yönelik değildir. Ancak, elbette ki denetim sırasında bir suça ilişkin delil elde 

edilmesi halinde bu deliller ceza yargılamasında kullanılabilecektir. Üstelik hü-

kümlü ve tutukluların iletişimin dinlenmesi ve kaydedilmesi sonucu elde edilen 

deliller herhangi bir sınırlamaya tabi bulunmaksızın değerlendirilecektir. Gerçek-

ten, hükümlü ve tutukluların telefonlarının dinlenmesi ve kaydedilmesi, koruma 

tedbiri niteliğindeki denetim ile önleme amaçlı denetimden farklılık 

arzetmektedir. Önleme amaçlı ve koruma tedbiri niteliğindeki denetimden farklı 

olarak burada iletişimin gizliliğinin ihlalinden ziyade iletişim özgürlüğünün sınır-

lanmasından söz etmek daha uygun olur. Hükümlü ve tutuklular, idarece tahsis 

edilen telefon ile yapılan görüşmelerin dinlendiği ve kayıt edildiğini bildikleri için 

yapılan iletişimin mahremiyetine ilişkin bir beklentileri de sözkonusu olamaz. O 

nedenle, hükümlü ve tutukluların iletişiminin dinlenmesi veya kaydedilmesi sonu-

cu elde edilen deliller herhangi bir sınırlamaya tabi bulunmaksızın değerlendirile-

bilir. Örneğin, hükümlünün telefonla görüştüğü kişiye hakaret etmesi veya tehdit 

etmesi eylemleri katalog kapsamında yer almasa da, dinleme veya kaydetme so-

                                                                          
1227 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. 2.Bl., III, D, 4, d, cc. Ayrıca bkz.5275 sayılı CİGK 66, 114; 

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük, 
186 ve 88 md.  
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nucu bu suçlara ilişkin elde edilen delillerin ceza yargılamasında değerlendirilme-

sine bir engel yoktur.1228 

Tüzüğün 88/4. maddesinde, kapalı kurumlarda bulunan hükümlülerin, bu 

maddede belirtilen yakınları ile yaptığı telefon görüşmeleri, idare tarafından din-

leneceği ve elektronik aletler ile kayda alınacağı belirtildiği halde, açık kurumlar-

daki hükümlüler ve çocuk eğitimevlerindeki hükümlüler bakımından bu şekilde 

bir hüküm öngörülmemiştir. O bakımdan, açık kurumlarda ve çocuk 

eğitimevlerinde tutulan hükümlülerinin iletişiminin denetimi ancak CMK’nın 135. 

maddesindeki esas ve usullere göre mümkün olabilecek; usulüne uygun bir tedbir 

kararına dayanmayan denetim sonucu elde edilen deliller yargılamada delil olarak 

değerlendirilemeyecektir.  

                                                                          
1228 Hükümlü ve tutukluların GSM telefonu kullanmaları yasaktır. Ancak, hükümlü ve tutukluların 

GSM telefonları kullandıkları ve bu telefonları kullanarak kişileri suç işlemeye azmettirdikleri ve 
yasa dışı suç örgütlerini yönettikleri bilinen bir gerçektir. Uygulamada örneklerine de rastladı-
ğımız üzere, hükümlü ve tutukluların yasa dışı elde ettiği bir telefonla başkaları ile yaptığı ileti-
şimin dinlenmesi ve kaydedilmesinin hukuka aykırı olduğu ve ceza yargılamasında değerlendi-
rilemeyeceği ileri sürülebilir mi? Kanaatimizce ileri sürülemez. Çünkü ceza ve tutukevinde bu-
lunan bir tutuklunun müdafisi ile iletişimi hariç yaptığı iletişimin gizli kalması yönünde bir hakkı 
yoktur ve böyle beklenti içinde olması sözkonusu değildir. Ayrıca kendisi hukuka aykırı bir ze-
minde bulunan tutuklunun yaptığı iletişimin gizliliğinin sağladığı korumadan yararlanması dü-
şünülemez. 2803 ve 2559 sayılı yasa hükümlerine göre elde edilip ceza yargılamasında de-
ğerlendirilemeyecek olan deliller, iletişimin gizliliği ve özel hayatın gizliliğinin sağladığı koru-
madan yararlanan iletişime ilişkindir. O nedenle, telefonla görüşmesi kısıtlanan tutuklu ve hü-
kümlülerin ceza ve tutukevinde yasa dışı olarak sahip oldukları telefonla yaptıkları iletişimin 
dinlenmesi veya kaydedilmesinin hukuka aykırı olmadığını kabul etmek gerekir.   

 Bilindiği üzere, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi TİB aracılığıyla 
mümkün olmaktadır. TİB’in ise, kural olarak hâkim kararı, gecikmesinde sakınca bulunan hal-
lerde ise C.Savcısı kararı bulunmadan denetim için hat tahsisi yapması mümkün değildir. 
(CMK’nın 135; TİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğinin 10, 12, 17, 20; İletişimin De-
netlenmesi Yönetmeliğinin 5 ve 6 maddeleri) O nedenle, cezaevinde yasadışı bulundurulan te-
lefonla yapılan iletişimin denetlenmesi için de hâkim kararı gerekecektir.    
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SONUÇ 

İnceleme konumuz, koruma tedbiri niteliğindeki telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin denetlenmesidir. Dolayısıyla bu tedbirin amacı, maddi gerçeğin 

ortaya çıkarılması için delil elde edilmesi ve şüpheli veya sanığın yakalanmasıdır. 

Şu halde, koruma tedbiri niteliğindeki bu tedbire başvurulabilmesi için öncelikle 

bir suçun işlenmiş olması gerekir.  

Suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla da telekomünikasyon yoluyla yapılan 

iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulabilmesi mümkündür. Daha önceleri 

yasal bir temeli bulunmadığı halde uygulanan telekomünikasyon yoluyla yapılan 

iletişimin denetlenmesi tedbiri, 5397 sayılı yasayla 2559 sayılı PVSK ve 2803 

sayılı JTGYK’na ilave edilen hükümlerle yasal bir temele kavuşmuş ve kolluk 

kuvvetlerinin suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla bu tedbire başvurabilmesinin 

usul ve esasları düzenlenmiştir. Aynı yasayla 2937 sayılı MİT Kanununun 6. 

maddesinde yapılan değişiklikle Milli İstihbarat Teşkilatının ulusal güvenlikle 

ilgili istihbarat faaliyeti kapsamında tedbire başvurmasının esas ve usulleri konu-

sunda düzenleme yapılmıştır. Kolluk kuvvetlerinin önleyici amaçla başvurdukları 

telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbiri ve MİT’in ulu-

sal güvenlikle ilgili istihbarat görevi kapsamında uyguladığı tedbir konumuz dı-

şında olup, önleyici ve istihbarat amaçlı uygulanan tedbire ancak konumuzla bağ-

lantılı olduğu hallerde ve ölçüde değinilmiştir.  

Kesinleşmiş bir hükümden önce kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin sınır-

landığı koruma tedbirleri ve bu arada telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

denetlenmesi tedbirine başvurulabilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi lazım-

dır. Bu koşullar; tedbirin kanunla düzenlenmesi, gecikmede tehlike bulunması, 

oranlılık ilkesi ve belli bir yoğunlukta şüphe bulunması olarak belirtilebilir.  

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbiri, Anayasa-

nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği ve onun bir parçası olup, 

yine Anayasanın 22. maddesinde koruma altına alınan iletişim özgürlüğü ve gizli-
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liğini sınırlayan bir tedbirdir. Anayasanın 13. maddesine göre, temel hak ve hürri-

yetler, özlerine dokunulmaksızın Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebep-

lere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Türkiye tarafından imzalanıp, 

TBMM tarafından onaylanmakla bir iç hukuk hükmü haline gelen Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesinin 8. maddesine göre, haberleşme hürriyeti ve özel hayatın 

gizliliğine müdahale teşkil eden denetimin yasayla düzenlenmesi gereklidir. Üzü-

lerek ifade etmek gerekir ki, yakın zamana kadar ülkemizde telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine imkân tanıyan açık yasal bir düzenleme 

bulunmamasına rağmen bu tedbir uygulanmıştır. 30.7.1999 tarihinde kabul edilen 

4422 sayılı Çıkar Amaçlı suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu ile bu kanunun 1. 

maddesinde yazılı suçlarla sınırlı olarak telekomünikasyon yoluyla yapılan ileti-

şimin denetimi konusunda düzenleme yapılmış, 5271 sayılı CMK ile etraflı bir 

şekilde düzenlenerek yasal bir zemine kavuşturulmuştur.  

Bu konuda yasal düzenleme yapılmış olmasını olumlu karşılamakla beraber, 

yapılan düzenlemenin eksiksiz ve mükemmel olduğunu söylemek mümkün değil-

dir. Öncelikle, amaçları, uygulanma biçimleri ve özel hayatın gizliliğini ihlal de-

receleri farklı olan denetim şekillerinin aynı maddede düzenlenmesinin isabetli 

olmadığını belirtmek gerekir. Örneğin, iletişimin tespiti tedbirine bütün suçlar 

bakımından başvurulması mümkün olmakla beraber, bu tedbire başvurulmasının 

diğer koşulları iletişimin dinlenmesi veya kaydedilmesi tedbirleri ile aynıdır. Buna 

göre, iletişimin tespiti tedbirine başvurulabilmesi için de kuvvetli şüphe sebepleri-

nin bulunması ve başka türlü delil elde etme imkânının bulunmaması lazım gele-

cektir ki; iletişimin içeriğinin elde edilmesinin sözkonusu olmadığı ve bütün suç-

lar bakımından uygulanabilen bu denetim şekli bakımından kuvvetli şüphe sebep-

lerinin aranması ve özellikle geçmişteki kayıtların tespitinin sözkonusu olduğu 

hallerde ikincillik ilkesinin sıkı bir şekilde uygulanması isabetli değildir.  

Özel hayatın gizliliğini en çok ihlal eden denetim şekilleri, iletişimin içeriği-

nin elde edildiği iletişimin dinlenmesi ve iletişimin kaydedilmesidir. O nedenle, 

bu tedbirler ayrı bir maddede düzenlenmeli ve bu tedbirlere başvuru koşulları da 

diğerlerine oranla sıkı bir şekilde belirlenmelidir. CMK’nın 135. maddesinde ileti-
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şimin içeriğinin elde edilmesi yöntemi olarak yalnızca iletişimin dinlenmesi ve 

kaydedilmesinden söz edilmesi de eleştirilmelidir. Gerçekten, CMK’nın 135. 

maddesinde iletişimin içeriğinin elde edilmesi yöntemi olarak iletişimin dinlen-

mesi ve/veya kaydedilmesine yer verildiği halde, iletişimin okunması ve izlenme-

sinden söz edilmemiştir. Oysa faks metni veya internet ağı üzerinden gönderilen 

elektronik posta ancak okunabilir. Yine, internet üzerinden yapılan eşzamanlı ile-

tişim (chat) de okunabilir veya izlenebilir. Hukukumuzdaki “denetim” karşılığı 

olarak karşılaştırmalı hukukta kullanılan  “interception”, iletişimin yapılması es-

nasında iletişimin içeriğinin, dinlemek, kaydetmek, izlemek veya okumak suretiy-

le öğrenilmesi, ele geçirilmesi; kısaca iletişimin içeriğinden bilgi sahibi olunması 

anlamına gelmektedir. Hukukumuzdaki “denetim” kavramı da karşılaştırmalı hu-

kuktaki “interception”a benzer şekilde düzenlenmelidir. Dinleme ve kaydetme 

dışındaki denetim şekilleri ile iletişimin içeriğinin öğrenilmesi veya elde edilmesi 

de bu anlamdaki denetim kapsamında kabul edilmelidir.  

Diğer denetim şekillerinde, iletişimin içeriğinin elde edilmesi sözkonusu de-

ğildir. Örneğin, iletişimin tespitinde, iletişimin içeriğinin öğrenilmesi sözkonusu 

olmayıp, iletişime ilişkin trafik bilgileri veya dış bağlantı verileri de denilen ara-

yan veya aranan iletişim araç ve ortamları, iletişimde bulunulan tarih, iletişimin 

süresi, mobil telefonlar bakımından hangi baz istasyonu aracılığıyla iletişimde 

bulunulduğu ve dolayısıyla yer bilgisinin tespiti sözkonusudur. Bu tedbire başvu-

rulabilmesi için daha esnek koşullar öngörülmelidir. Ancak,  gerçek zamanlı ileti-

şimin tespiti tedbirine başvuru koşulları da, geçmiş kayıtların istendiği tedbire 

oranla daha sıkı olarak belirlenmelidir. Nitekim 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren 

Alman CMK’nın 100g maddesinde, gerçek zamanlı olarak iletişimin tespiti tedbi-

rine ancak bu kanunda yazılı katalog kapsamındaki suçlar bakımından başvurula-

bileceği öngörülmektedir. Ama her halükarda bu tedbire başvuru koşulları iletişi-

min içeriğinin elde edildiği iletişimin dinlenmesi veya kaydedilmesine göre daha 

esnek olmalıdır. 

Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirinde de iletişimin içeriğinin elde 

edilmesi sözkonusu değildir. Sinyal bilgisi; telekomünikasyon servis sağlayıcısında 

haberleşmenin iletimi veya faturalama amacıyla işlenen her türlü veri anlamına ge-

lir. Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ise, iletişimin içeriğine müdahale niteliğin-
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de olmayıp yetkili makamdan alınan karar kapsamında sinyal bilgilerinin iletişim 

sistemleri üzerinde bıraktığı izlerin tespit edilerek, bunlardan anlamlandırılan so-

nuçlar çıkarmak üzere gerçekleştirilen değerlendirme işlemlerini ifade eder. Dolayı-

sıyla bu denetim şekli bakımından sıkı koşulların aranmasının isabetli olmadığı 

söylenebilir. Yalnızca şüpheli veya sanığa yönelik olması hali için bu görüş doğru-

dur. Ancak, bu tedbirde suçla ilgisi olmayan çok sayıda kişinin iletişiminin tespitine 

ilişkin kayıtların elde edilmesi sözkonusudur. Bu tedbir bakımından isabetli olma-

yan asıl husus tedbirin suçla ilgisi olmayan belirsiz sayıdaki kişiye yönelik olması-

dır.   

Şüpheli veya sanığın iletişimi denetlenirken kaçınılmaz olarak bundan üçüncü 

kişiler de etkilenmekte ise de, koruma tedbirleri esas itibariyle şüpheli veya sanığa 

yöneliktir. Oysa sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirinde suç şüphesi altın-

da bulunmayan çok sayıdaki kişinin iletişim bilgilerinin elde edilmesi 

sözkonusudur. Tedbir kapsamında çok sayıda mobil telefonun iletişim esnasında 

sistem üzerinde bırakmış olduğu izlerin elde edilmesi ve böylece suçla ilgili ol-

mayan çok sayıda kişinin hayatının gizliliğinin ihlal edilmesi isabetli değildir. 

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin, Anayasamızın 22 ve AİHS’nin 8. maddesi hükümle-

rine de yollamada bulunarak vermiş olduğu 4.6.2008 tarih, 2008/874 E, 

2008/7160 K sayılı kararında yer alan, “amacı ne olursa olsun hiçbir kuruma de-

mokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan insanlar şüpheli 

görülerek ülke genelini kapsayacak şekilde (iletişimin tespiti bakımından) yetki 

verilemeyeceği” şeklindeki gerekçesi dikkate alındığında, belirsiz sayıda kişinin 

iletişim bilgilerinin tespit edildiği sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirinin 

de hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılır. 

 CMK’nın 135/3. maddesinde herhangi bir istisna öngörülmeksizin CMK’nın 

135/1. maddesinde yazılı tedbir kararlarında şüpheli veya sanığın kimliği ile iletişim 

araç ve ortamına ilişkin ayırt edici bilgilerin yer alması gerektiği belirtildiğinden gü-

nümüz için bu tedbire başvurulması mümkün görünmemektedir. Kanunda hem sinyal 

bilgilerine yer verilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin tedbir kararı 

bakımından 135/3 maddesinde bir istisnanın öngörülmesi ayrı bir isabetsizliktir.  
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Yukarıda sözünü ettiğimiz denetim şekillerinin hepsinin amacı da suçla ilgili 

olarak delil elde edilmesidir. CMK’nın 135/4. maddesinde düzenlenen mobil tele-

fonun yerinin tespiti tedbirinin amacı ise şüpheli veya sanığın yakalanmasıdır.  

Amacı farklı olan bu denetim şeklinin ayrı bir maddede düzenlenmesi ve bu tedbi-

re başvuru koşullarının da açık bir şekilde belirtilmesi yararlı olacaktır. CMK’nın 

135/4 maddesinde düzenlenen bu tedbire karar verilebilmesi için hangi koşulların 

bulunması gerektiği hususunda bir açıklık bulunmadığından, günümüz için şüphe-

li veya sanığın yakalanması amacını taşıyan bu tedbire başvurulabilmesi için ya-

kalama tedbirine ilişkin koşulların aranmasından başka çözüm bulunmamakta ise 

de, ayrı bir koruma tedbiri niteliğindeki bu denetim şeklinin uygulanabilmesinin 

koşullarının ayrıca belirlenmesinde yarar vardır. 5353 sayılı yasayla yapılan deği-

şiklikle şüpheli veya sanığın yakalanması amacıyla, şüpheli veya sanık dışındaki 

kişilerin de mobil telefonlarının izlenmesi ve yerlerinin tespitine imkân tanınmış-

tır. Koruma tedbirleri ancak şüpheli veya sanık hakkında uygulanabildiğinden, 

üçüncü kişilerin mobil telefonlarının izlenmesine imkân veren bu düzenleme hu-

kuka uygun olmadığından derhal değiştirilmelidir.  

İnternet üzerinden yapılan iletişim gittikçe yaygınlaşmakta ve her geçen gün yeni 

iletişim biçimleri ortaya çıkmaktadır. İnternete giren kişi,  arkasından kişiliği hakkın-

da çok zengin ve detaylı bilgiler bırakır. Kişilerin internet üzerindeki hareketlerinin 

izlenmesi ile kişilik profilinin çıkarılması imkânı mevcuttur. İnternet üzerinden yapı-

lan iletişimin denetimi diğer yöntemlere göre daha az riskli, kolay ve etkili olduğun-

dan internet üzerinden yapılan iletişimin denetlenmesi yoluna daha çok başvurulmak-

tadır. O nedenle, internet üzerinden yapılan iletişimin denetlenmesi özel hayatın gizli-

liğini daha çok tehdit etmekte, bu denetim kötüye kullanılmaya daha elverişli görün-

mektedir. Bu itibarla, internet üzerinden yapılan iletişimin denetlenmesi bakımından 

ayrıntılı düzenlemelerin yapılması, denetimin esas ve usulleri ile sınırlarının belirlen-

mesi ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına yönelik ilave hükümlerin öngörülmesi 

lazımdır. Özellikle internet ortamında gönderilen elektronik postanın hangi aşamada 

elde edilmesinin mümkün olduğu, sistem üzerinde depolanmış bilgilere erişimin esas 

ve usullerinin tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Tedbire başvurulabilmesi için kuvvetli şüphe sebebinin aranmasının isabetli 

olmadığını belirtmek gerekir. Özel hayatın gizliliğini ve onun bir parçası olan 
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iletişimin gizliliğini önemli ölçüde sınırlayan bir koruma tedbiri olması nedeniyle 

telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine karar verilebilmesi 

için basit bir şüphe yeterli olmamakla beraber, bu tedbire başvurulmasını önemli 

ölçüde zorlaştıran kuvvetli şüphe de aranmamalıdır. Çünkü tedbire başvurulabil-

mesi için kuvvetli şüphe sebepleri arandığında, kanunda yer alan, başka surette 

delil elde edilmesi imkânının bulunmaması koşulu nedeniyle bu tedbire başvuru-

labilmesi imkânı kalmaz. Zira soruşturma ve kovuşturma organlarının elinde kuv-

vetli şüphe nedeni oluşturan deliller mevcut olduğuna göre bu koşul gerçekleşme-

yecektir. Ayrıca, bu tedbire kuvvetli şüphe nedenleri elde edilmesi amacıyla baş-

vurulur. Başka soruşturma yöntemleri ile kuvvetli şüphe nedeni elde etmek için 

geçecek sürede bu tedbirle elde edilebilecek delillerin kaybolması tehlikesi mev-

cuttur. Bir diğer tehlike de “kuvvetli şüphe”nin içinin boşaltılmasıdır. Belirtelim 

ki bu tehlike gerçekleşmektedir. Gerçekten, inceleme imkânı bulduğumuz dosya-

lardan uygulamada yeterli şüphe nedeni bile bulunmayan olaylarda kuvvetli şüphe 

nedeni bulunduğu belirtilerek tedbir kararı verildiği görülmektedir. 

Kanımızca, iletişimin içeriğinin elde edilmesinin sözkonusu olduğu denetim 

şekilleri bakımından başlangıç şüphesinden daha yoğun, ancak yeterli şüphe veya 

kuvvetli şüphe derecesine ulaşılması gerekmeyen, somut olaylara ve bulgulara da-

yalı bir şüphenin varlığı yeterli kabul edilmelidir. Böylece, kanunda yer alan başka 

surette delil elde edilememesi koşulu da bir anlam kazanmış olur. İletişimin içeriği-

nin elde edilmesinin sözkonusu olmadığı denetim şekilleri bakımından ise daha 

düşük düzeyde bir şüphe derecesinin kabul edilebileceğini ve bu yönde kanunda 

değişiklik yapılmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.  

Katalog kapsamındaki suçlar esas itibariyle oranlılık ilkesine uygun olarak be-

lirlenmiştir. Ancak, özel yasalarda yer alan bazı suçların gerektirdiği ceza miktarı ve 

suçların niteliği nazara alındığında, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

denetlenmesi tedbirinin bu suçlar bakımından uygulanmasının oranlılık ilkesini 

zedeleyeceğini düşünmekteyiz. Örneğin, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununun 3/6, 

4/5 maddesinde düzenlenen suçlar esas itibariyle kaçakçılık suçu niteliğinde olma-

yıp, bu suçların yaptırımı da dikkate alındığında bu suçların soruşturulması ve ko-
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vuşturulması kapsamında telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetimi 

gibi çok ağır bir tedbire başvurulmasının oranlılık ilkesini ihlal edeceği açıktır. O 

nedenle ve bu benzeri suçların katalog kapsamından çıkarılmasında zorunluluk var-

dır. 

 Buna karşılık, başka türlü delil elde edilmesinin güç olduğu iletişim araçlarıyla iş-

lenen, iletişim araç ve ortamlarının suç aracı olarak kullanıldığı suçların, örneğin tele-

fonla veya elektronik posta ile işlenen tehdit, şantaj, cinsel taciz, çocuk pornografisi, 

dolandırıcılık gibi suçların katalog kapsamına alınması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında, kanunumuzda, denetimden muaf kişilerin 

oldukça geniş tutulduğu görülmektedir. Tedbirden beklenen faydanın elde edilebil-

mesi bakımından tanıklıktan çekinme hakkı nedeniyle denetimden muaf tutulan kişi-

lerin karşılaştırmalı hukukta olduğu gibi sınırlı olarak belirlenmesi zorunludur. Tanık-

lıktan çekinme hakkına sahip tüm kişilerin iletişimi bakımından bir muafiyetin kabul 

edilmesinin isabetli olmadığını düşünmekteyiz. Bizce, ancak yaşam hakkı ile savun-

ma hakkına ilişkin mesleki sır denetimden muaf tutulmayı haklı gösterebilir. 

 CMK’nın 135/2. maddesinde, şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişi-

lerle arasındaki iletişiminin kaydedilemeyeceği, kayda alma gerçekleştikten sonra bu 

durumun anlaşılması halinde alınan kayıtların derhal silineceği belirtilmektedir. Her ne 

kadar maddede yalnızca kayda alma yasağından söz edilmekte ise de, bunun nedeni 

dinleme yapılmadan şüpheli veya sanığın iletişimde bulunduğu kişilerin tanıklıktan 

çekinme hakkına sahip kişiler olup olmadığının belirlenemeyecek olmasıdır. Hükmün 

düzenleme amacı nazara alındığında iletişimde bulunan kişilerin tanıklıktan çekinme 

hakkına sahip kişiler olduğunun anlaşılması halinde iletişimin dinlenmemesi lazımdır. 

Soruşturma ve kovuşturma organlarının tedbirin uygulanması suretiyle elde etmiş oldu-

ğu delillerin diğer soruşturma ve kovuşturma organlarıyla paylaşılmasının esas ve usul-

lerine ilişkin bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle uygulamada tedbirin uygulan-

ması suretiyle elde edilen delillerin başka soruşturma ve kovuşturma organlarıyla pay-

laşımı konusunda tereddütler bulunmaktadır. Uygulamadaki tereddütlerin ortadan kal-

dırılması bakımından kanunda bu hususta açık bir düzenleme yapılmalıdır.  

Telefon veya benzeri iletişim araçlarıyla kişiye yönelik hakaret, tehdit, şantaj ve 

benzeri suçlarda suç mağdurunun yapılan iletişimi kaydetmesinin hukuka aykırı olma-
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dığını düşünmekteyiz. Ancak bu konudaki tereddütlerin ortadan kaldırılması bakımın-

dan kanuna bu suretle elde edilen delillerin yargılamada delil olarak kullanılmasına 

imkân tanıyan bir düzenleme yapılması yararlı olacaktır. 

Kanunumuzda, doğası gereği gizli olarak uygulanması gereken telekomüni-

kasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine ilişkin işlemlerin ve tedbirin 

uygulanması sonucu elde edilen delillerin gizliliğinin sağlanmasına ve bu verilerin 

nerede ve ne şekilde muhafaza edilmesi gerektiğine ilişkin yeterli hükümlerin 

bulunmadığını belirtmek gerekir. Tedbirin başarısı, elde edilen delillerin değişti-

rilmesinin ve yok edilmesinin önlenmesi bakımından, gerek soruşturma aşama-

sında gerekse de kovuşturma aşamasında, gizliliğin sağlanmasına ve delillerin 

muhafaza edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır.  

Bu koruma tedbirine başvurulmasının amacı, esas itibariyle delil elde etmektir. 

Tedbirin uygulanması sonucu üçüncü kişiler hakkında da delil elde edilmesi müm-

kündür. Yine, şüpheli veya sanığın tedbir kararında yer alan suç dışında başka suç-

lar işlediği de tespit edilebilir. Bu suçlar katalog kapsamında olabileceği gibi kata-

log kapsamında bulunmayabilir. İşte, tedbirin konusunu teşkil etmeyen kişi veya 

suçlarla ilgili olarak elde edilen delillerin ceza yargılamasındaki değeri ve bu delil-

lerin değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışmalıdır. Belirtelim ki, CMK’nın 

138. maddesindeki tesadüfen elde edilen delillere ilişkin hüküm yetersiz olup soru-

nu çözmekten uzaktır. Kanımızca, tesadüfen elde edilen delil kavramı yeniden ta-

nımlanmalı, fikri içtima hali, iştirak suretiyle işlenen suçlar ile bağlantılı suçlarla 

ilgili olarak elde edilen deliller tesadüfen elde edilen delilin kapsamı dışında kabul 

edilmelidir. Ayrıca, tedbir kararının verildiği sırada suçun niteliğinin kasten yanlış 

nitelendirildiğini ve kanuna karşı hile yoluna başvurulduğunu gösteren bulgular 

mevcut değilse daha sonra suçun niteliği değişip katalog kapsamı dışındaki bir suça 

dönüşse bile elde edilen deliller değerlendirilebilmelidir.  

CMK’nın 260 ve devamı maddelerine göre tedbir kararlarına karşı ilgililerin iti-

raz hakkı bulunmakla birlikte, doğası gereği gizli olarak uygulanan bir tedbir olması 

nedeniyle, tedbirin muhatapları, kararının alınması ve uygulanması aşamasında ted-

birden haberdar olmamakta, bu nedenle tedbirin muhataplarının itiraz haklarını kul-



 

573

lanmaları fiilin mümkün bulunmamaktadır. Hukuka aykırı tedbir kararlarının alın-

ması ve uygulanmasının önlenmesi, böylece kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin 

korunması bakımından gizli olarak uygulanan bu tedbir kararlarına karşı bağımsız 

bir denetim muhakemesinin öngörülmesi yararlı olacaktır. Tedbir kararlarının TİB 

aracılığıyla uygulandığı, bu kurumda tedbir kararlarının incelendiği, hukuka aykırı 

tedbir kararlarının yerine getirilmediği, ayrıca İletişimin Denetlenmesi Yönetmeli-

ğinin 10/1 maddesine göre, TİB’in bu tür kararlara karşı itiraz yetkisinin bulunduğu 

belirtilerek böyle bir mekanizmaya ihtiyaç olmadığı ileri sürülebilirse de, TİB esas 

itibariyle idari bir kurum olup bağımsız bir yapıya sahip değildir. TİB başkanı baş-

bakan tarafından atanmaktadır. (5397/1 md) Tedbir kararlarının yerine getirilmesine 

ilişkin işlemlerin de bu işlemleri yerine getiren kurumların sıralı amirleri, ilgili ba-

kanlığın teftiş elemanları ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya ko-

misyon tarafından denetlenmesi öngörülmektedir. (5397/1 md) Özetle, mevcut sis-

tem, kişi hak ve özgürlüklerini korumaktan uzaktır.  

Kaldı ki, idari bir kurum olan TİB’e yargısal kararlara karşı itiraz etme görev ve 

yetkisinin verilmesi isabetli değildir. TİB, uyuşmazlığın bir tarafı, muhakemenin bir 

süjesi değildir. TİB tedbir kararlarının yerine getirilmesine aracılık eden bir kurum-

dur. Tedbir kararlarının yerine getirilmesinde görev üstlenen ve kendisi de bağımsız 

bir denetime muhtaç olan bir kuruma ayrıca tedbir kararlarının hukuka uygunluğu-

nu denetleme ve gerektiğinde itiraz etme yetki ve görevi verilmesinin hukuka uygun 

olduğu söylenemez. Kanunumuzda da, olağan yasa yollarına ve bu arada itiraz yasa 

yoluna başvurma hakkı, kural olarak iddia ve savunma makamlarını işgal ederek 

hükmün kolektif bir şekilde verilmesine mütalaalarıyla katkıda bulunanlara veril-

miştir. CMK’da mahkeme veya hâkimlik kararlarına karşı kimlerin yasa yollarına 

başvurabileceği belirtilmiş olup (CMK 260, 261, 262 md) bunlar arasında TİB sa-

yılmamıştır. Kanunla verilmeyen bir yetkinin yönetmelik hükümleriyle TİB’e ve-

rilmesi mümkün olmayıp, TİB’e hâkimlik ve mahkeme kararlarına karşı itiraz etme 

yetkisi tanıyan İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliğinin 10/1 maddesinin kanuna 

aykırı olduğunu kabul etmek gerekir. Bu arada TİB’in yaptığı itirazların da, bu ku-

rumun itiraz etme yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle mahkemelerce reddedilmesi 

lazımdır. Esasında, denetim muhakemesi yapmak üzere özel ve bağımsız bir hâkim-
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lik kurumunun oluşturulması, TİB’e de hukuka aykırı kararlara karşı bu kuruma 

ihbar görevi verilmesi daha yararlı olacaktır. 

Karşılaştırmalı hukukta, yıl içinde verilen ve reddedilen tedbir kararları ile bu 

kararların sonuçlarına ilişkin olarak bir rapor yayınlanarak kamuoyuna bilgi ve-

rilmesi yoluna gidildiği görülmektedir. Daha önce bu yönde bir hükme yer ver-

meyen ülke kanunlarında da değişiklik yapılarak kamuoyunun bilgilendirilmesine 

yönelik düzenlemeler yapıldığı gözlenmektedir. Örneğin, daha önce öngörülme-

diği halde, 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren değişik Alman CMK’nın 100b/5 

maddesinde her yıl ülke içinde uygulanmış olan tedbir kararlarına ilişkin özet bil-

gilerin internette yayınlanması öngörülmektedir. Benzer bir hükmün kanunumuza 

ilave edilmesinin yararlı olacağını düşünmekteyiz.  
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ÖZET 

Teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim araçları da gelişmiş ve çeşitlenmiştir.  

Gün geçtikçe bu araçlara yenileri katılmakta, mevcut olanların da kapasiteleri ve 

yetenekleri artmaktadır. Teknolojik gelişmelerin insanoğlunun hizmetine sunduğu 

iletişim araçları, suç işlemek için de kullanmaktadır. Böyle olunca, suç ve suçlula-

rın ortaya çıkarılması bakımından ceza muhakemesinin bu iletişim araçlarından 

yararlanması doğal karşılanmalıdır.  

Ancak, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, Anayasa-

nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği, 22. maddesinde düzenlenen 

ve özel hayatın gizliliğinin bir parçasını oluşturan iletişimin gizliği gibi kişilerin 

temel haklarını ihlal etmektedir. O nedenle, ceza muhakemesinde maddi gerçeğin 

ortaya çıkarılması amacıyla başvurulacak bu tedbirin yasayla düzenlenmesi, tedbi-

re başvurulmasının usul ve esaslarının ayrıntılı olarak ortaya konulması lazımdır.            

1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK’da bu konuda yasal bir 

düzenleme yapılması, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi 

tedbirine başvurulmasının usul ve esaslarının tespit edilmesini olumlu karşılamak 

gerekir. Ancak yapılan düzenleme birçok yönden eleştiriye açıktır.  

Öncelikle, bütün denetim şekillerinin aynı maddede düzenlenmesinin ve ted-

bire başvuru koşullarının CMK’nın 135/1 maddesi ile aynı hükümlere tabi tutul-

masının isabetli olmadığını belirtmek gerekir.  Gerçekten, telekomünikasyon yo-

luyla yapılan iletişimin denetlenmesi kapsamında yer alan denetim şekillerinin, 

uygulanma biçimleri ve özel hayata müdahale dereceleri aynı değildir. İşte, kişile-

rin özel hayatına müdahale dereceleri ve uygulanma biçimleri farklı olan bu dene-

tim şekillerine başvuru koşullarının da ayrı ve farklı şekilde düzenlenmesi lazım-

dır. 

Kanunda, iletişimin içeriğinin ele geçirilmesi yöntemi olarak, yalnızca ileti-

şimin dinlenmesi ve kaydedilmesine yer verilip, iletişimin okunması, izlenmesi 

gibi dinleme ve kaydetme dışındaki yöntemlere yer verilmemesi de isabetsizdir. 

Yapılacak yasal bir düzenleme ile bu hususların düzeltilmesi yararlı olacaktır. 
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Tedbirin uygulanması aşamasında ve uygulanmasından sonra yapılan kayıtların 

muhafaza edilmesi ve paylaşılması konusunda yasal bir düzenleme yapılması da 

büyük öneme sahiptir.        

Usulüne uygun olarak alınan ve uygulanan tedbir kararı sonucu elde edilen 

delillerin ceza yargılamasında değerlendirileceğinde kuşku yoktur. Hukuka aykırı 

delillerin ise ceza yargılamasında değerlendirilmesi mümkün değildir. (AY 38/6; 

CMK 206, 217/2 md)  İletişimin dinlenmesi veya kaydedilmesi sonucu katalog 

kapsamında bulunmayan bir suça ilişkin delillerin hükme esas alınamasa da, so-

ruşturmaya başlamak için başlangıç şüphesine esas alınabileceğini düşünmekte-

yiz. Önleme amaçlı denetim sonucu elde edilen delillere dayalı olarak da soruş-

turmaya başlanabileceği kanaatindeyiz. 

Anahtar kelimeler: İletişim, telekomünikasyon, denetim, tedbir, özel hayatın 

gizliliği, iletişimin gizliliği, iletişimin denetlenmesi, Ceza Muhakemesi Kanunu. 
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ABSTRACT 

 The means of communication improved and diverted parallel to technological 

developments. Everyday new instruments are added, capacities and abilities of the 

present ones enhanced. The means of communication put into the serve of the 

mankind    by technological developments are used for committing of  criminal 

acts too. Therefore should be seen the use of this means of communication by 

criminal procedure law  for revealing of crimes and criminals as natural.  

But the interception of telecommunication is violating the secrecy of private 

life, regulated in article 20 of the Turkish Constitution, and the secrecy of com-

munication -a part of the secrecy of private life-, regulated in article 22 of the con-

stitution. Therefore these measures applied   for the revealing of the material truth 

has to be regulated by law and the procedure and regulations for application of 

these measures have to shown in detail. 

 The regulation of this field by the Criminal Procedure Law Nr. 5271 -being 

put into force on 1th June of 2005- and the determining of the procedures and 

elements of the control of telecommunication should be welcomed.  

But the regulation is open to criticism from various aspects. 

Firstly, it has to be expressed that the regulation of all kind of controlling 

forms in the same article and putting of the conditions for the application of the 

measures under the same  rules- like  the Article 135/1 of Criminal Procedure 

Law- is not very proper. It is a fact, that the controlling methods  of telecommuni-

cation have different forms of application and intervening degrees  to the private 

life. Thus, the application conditions of these measures should be regulated sepa-

rate and different. 

It is not proper that only the tapping and recording of communication did find 

its place in the law and other methods like reading or tracking of communication 

are not present. It will be useful to correct these subjects with a legal regulation. 

The protecting and sharing of the records taken in or after the application phase of 

the measures is vital. 
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There is no doubt that evidences collected in accordance with law will be eva-

luated in criminal law. In criminal proceedings  the use of evidences taken against 

the law is not possible. (Constitution Article 38/6, Criminal Procedure Law 2006, 

217/2). We believe that the evidences taken through the tapping and recording of 

telecommunication outside of the catalog crimes could be evaluated for prior 

doubt. But they cannot be used by the constitution of a judicial decision. We are 

in the belief that the evidences taken for the aim of preventive measures could 

followed up by an investigation. 

Keywords :  Communication, interception, telecommunication, secrecy of 

private life, secrecy of communication, interception of communication, criminal 

procedure law. 


