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GİRİŞ 

 

Sosyal bir varlık olan insan düşüncelerini ifade etmek ve bu düşüncelerini 

başkalarıyla da paylaşmak ister. Bu paylaşımı yapmanın yollarından biri haberleşmedir. 

Haberleşme, kısaca “kişiler arasında yapılan duygu ve/veya düşünce aktarımı”olarak 

tanımlanabilir. Kişilerin haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak ve haberleşme hakkının 

kullanımını sağlamak için, haberleşme özgürlüğü,çeşitli uluslararası sözleşmelerde ve 

ülkelerin iç hukuklarında düzenlenmiştir. Türk hukuku açısından bakıldığında 

haberleşme özgürlüğünün Anayasa’da yer aldığı veayrıca ceza kanunlarında öngörülen 

çeşitli hükümlerle debu özgürlüğün öneminin vurgulandığı görülmektedir; öyle ki 

haberleşme özgürlüğünün kişilerce diledikleri gibi kullanılmasını engelleyebilecek 

fiiller Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) suç olarakdüzenlenmiştir. 

Bu kapsamda haberleşmenin gerçekleşmesine engel olunmasıTCK’nın 124. 

maddesindehaberleşmenin engellenmesi suçuyla; kişiler arasında araç kullanılmadan 

gerçekleştirilen haberleşmelerin dinlenilmesi ve kaydedilmesi suçu TCK’nın 133. 

maddesinde cezalandırılmıştır. Kişiler arasında araya araç konulmak suretiyle 

gerçekleştirilen haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi TCK’nın 132. maddesinde 

düzenlenen haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarıyla cezalandırılmıştır. Bu çalışmanın 

kapsamını TCK’nın 132. maddesinde düzenlenmiş olan haberleşmenin gizliliğini ihlal 

suçları oluşturmaktadır. 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları hem 765 sayılı TCK’da hem de 5237 

sayılı TCK’da düzenlenmiştir. Bilgi ve teknoloji çağı olan 21. yüzyılda, teknoloji çok 

hızlı gelişmekte ve haberleşmenin kendisinin yanındahaberleşmenin mahremiyetinin 

ihlali de önceden öngörülemeyecek yöntem ve araçlarla gerçekleşmektedir. Bu 

bakımdan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının uygulanmasına dair her geçen gün 
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yeni soru ve sorunlar ortaya çıkmakta ve söz konusu normlara ilişkin çalışmalar yapma 

gereği her daim güncelliğini korumaktadır.  

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları günlük hayatta sıklıkla karşımıza 

çıkmaktadır. Bu suçlar birçok farklı şekilde işlenebileceğinden zaman zaman suçu 

ortaya koymak zor olabilmektedir. Bununla birlikte maddede üç farklı suçun 

düzenlenmiş olması da birtakım güçlükleri (özellikle suçların içtimaı hususunda) 

beraberinde getirmektedir.Bu çalışma kapsamında da esas olarak bahse konu suçların 

değerlendirilmesindeki zorluklar, doktrindeki görüşler ve yargı kararları ışığında ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. 

Bu kapsamda birinci bölümde, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının 

kavramsal çerçevesinin ortaya konulabilmesi, dayandığı anayasal ve uluslararası 

temellerin açıklanabilmesi amacıyla,  haberleşme ve haberleşme 

özgürlüğükavramlarıüzerinde durulacak, daha sonra haberleşme özgürlüğünün 

uluslararası belgelerde ve mevzuatımızda nasıl düzenlendiğine değinilecektir. 

İkinci ve üçüncü bölümlerdeyse anılan suçlar, Türk literatüründe ulaşılan 

kaynaklar ve yargı kararları analiz edilerek suç genel teorisi açısından incelenecektir. 

İkinci bölümde haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının unsurları ele alınacaktır. Bu 

kapsamda anılan suçların hukuki konusu, maddi konusu, faili, mağduru, maddi ve 

manevi unsurları ile bu suçlarda söz konusu olabilecek hukuka uygunluk sebepleri 

incelenecektir. Bu inceleme yapılırken maddede düzenlenen her üç suç türü için de 

benzer olduğu düşünülenhukuki konu, fail, mağdur, manevi unsur ve hukuka uygunluk 

sebepleri bakımından başlıklandırmada bir ayrıma gidilmeyecektir. Ancak suç tiplerini 

birbirinden ayıran maddi unsurlar ayrı başlıklar altında incelecektir. 
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Son olarak üçüncü bölümde, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının nitelikli 

hallerine, özel görünüş şekillerine, yaptırım ve muhakemesine ve benzer suçlarla 

farklılıklarına yer verilecektir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

GENEL OLARAK HABERLEŞME VE HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 

KAVRAMLARI- HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN POZİTİF HUKUKTA 

DÜZENLENİŞİ 

 

I. HABERLEŞME VE HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMLARI 

 

Haber, sözlüklerde“son ve yeni havadis, bilgi”, “ağızdan ağıza dolaşan söz”1;“son 

zamanlarda geçen bir olay, yer alan bir olgu, değişen bir durumla ilgili olarak edinilen 

bilgi, duyulan söylenti”2anlamlarına gelmektedir.  

Haberleşmenin sözlük anlamı şöyledir:“karşılıklı olarak haber alıp vermek, 

birbirine bildirmek, birbirine haber iletmek”3; “iletişim kurmak”4; “kişiler arasındaki 

duygu, düşünce, bilgi, veri ve görüş aktarımı”.5Haberleşme ve iletişim kavramları 

günlük yaşamda birbirlerinin yerine kullanılmakta, öğretide de bu şekilde kullanıldıkları 

görülmektedir.6Nitekim bilim terimleri sözlüğünde de haberleşme ve iletişim aynı 

                                                           
1 Feridun DEVELLİOĞLU, Osmanlıca– Türkçe Ansiklopedik Lügat, B. 25, Aydın Kitapevi, Ankara 
2008, s. 303. 
 
2 Ali PÜSKÜLLÜOĞLU, Arkadaş Türkçe Sözlük, B. 9, Arkadaş Yayınevi, Ankara 2005, s. 434; İlhan 
AYVERDİ- Ahmet TOPALOĞLU, Türkçe Sözlük,  Mas Matbaacılık, Ankara 2007, s. 420; Dil Derneği 
Türkçe Sözlük, B. 2, Ertem Basım, Ankara 2005, s. 795; Ejder YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, B. 9, Yetkin 
Yayınları, Ankara 2005, s. 434. 
 
3 PÜSKÜLLÜOĞLU, s. 434; AYVERDİ- TOPALOĞLU, s. 420. 
 
4 Dil Derneği Türkçe Sözlük, s. 796. 
 
5  Türkiye Bilimler Akademisi, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, Yeni Reform Matbaacılık, Ankara 2011, 
s. 533,  593. 
 
6 Bkz. Kayıhan İÇEL- Yener ÜNVER, Kitle İletişim Hukuku: Basın Radyo- Televizyon, Sinema- Video, 
İnternet, B. 9, Beta Basım, İstanbul 2012, s. 3. 
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anlamda kullanılmaktadır.7Ancak haberleşme ve iletişim kavramlarının tam olarak 

aynıanlamı ifade etmediği, haberleşme kavramının daha çok bireysel iletişim için 

kullanıldığı ve daha geniş bir kavram olan iletişim kavramınınsa kitle iletişimini de 

kapsadığı yönünde bir görüş mevcuttur.8 

Haberleşme kavramı,“ortak” anlamına gelen Latince bir kelime olan 

communiskelimesinden türetilmiştir.Haberleşme; “bilgi, düşünce ve tutumların ortak 

semboller aracılığıyla kişiler arasında takas edildiği bir süreç” olarak tanımlanabilir.9 

Haberleşmeden bahsedebilmek için herhangi bir araca gerek yoktur, yüz yüze 

konuşmak da haberleşme kapsamındadır.10 

Eski çağlarda, küçük gruplar içinde yaşayan insanlar yüz yüze konuşarak 

haberleşme ihtiyaçlarını gidermekteydi. Bu “birincil haberleşme” olarak kabul 

edilmektedir. Daha sonra insanların uzaktaki kişilerle de haberleşme ihtiyacı doğunca 

araya araç konularak haberleşilmeye başlanmıştır. Bu haberleşmeye “ikincil 

haberleşme” denilmiştir. Uygarlık gelişince ikincil haberleşme de bu doğrultuda 

genişleyerek bazı teknolojilerle çoğaltılmıştır. Bu şekilde fazla sayıda insana ulaşması 

sağlanan bu yeni haberleşme türüne de “kitle haberleşmesi” denilmiştir.11 Çalışmanın 

konusunu “ikincil haberleşme” de denilen bireyler arasındaki haberleşme 

oluşturmaktadır. 

Haberleşme, aynı zamanda özel hayatın unsurlarından biridir. Özel hayat;kişinin 

hayatının kişisel ve ailevi kısmını içeren, hayatın sosyal hayata ayrılan kısmının 

                                                           
7 Bkz. Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, s. 533. 
 
8 Sinan BAYINDIR-Özge APİŞ- Oğuz ERSÖZ, Kitle İletişim Hukuku, On iki Levha Yayıncılık, Ankara 
2018, s. 1. 
 
9 İÇEL- ÜNVER, s. 3, 4. 
 
10 BAYINDIR– APİŞ- ERSÖZ, s. 4. 
 
11SulhiDÖNMEZER, Basın ve Hukuku, B. 4, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul 1976, s. 4. 
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aksine,araştırma ve ifşa etme konusu yapılamayan alanıdır.12 Başka bir ifadeyle özel 

hayat şu şekilde tanımlanabilir: “Kişinin mutlak olarak gizli tuttuğu yaşam 

parçalarıyla herkesin bilmesini uygun bulmadığı, sadece kendi seçeceği 

kişilerle, belirlediği ölçü ve biçimde paylaşacağı yaşam parçalarının birlikte 

oluşturdukları hayat alanı.”13 Bu tanımın doğal sonucu olarak, özel hayatın gizliliği 

esastır ve herkesin özel hayatının gizliliğine saygı duyulmasını isteme hakkı 

bulunmaktadır. Kişilerin özel haberleşmelerinin gizliliğine dokunulmaması, üstünün, 

özel kâğıtlarının ve eşyalarının aranamaması ve bunlara el konulamaması, konutuna 

girilememesiyle birlikte özel hayatın gizliliğinin unsurlarından biridir.14 

Haberleşme özgürlüğü hakkındaki açıklamalara geçilmeden önce kısaca özgürlük 

ve hak kavramlarının üzerinde durmak gerekmektedir. 

Özgürlük, “hukukça yasaklanmamış olan, yasal ve serbest” olarak 

tanımlanabilir.15Özgürlük, “insanın belirli bir fiili yapıp yapmama konusundaki 

serbestliğidir.”İnsanın bir baskı görmeden serbestçe yapabildiği her fiil o kişinin bir 

özgürlüğüdür.16 Örneğin, haberleşme özgürlüğü kişinin haberleşme fiilini serbestçe 

gerçekleştirebilmesidir. Anayasa’da tanınan özgürlüklerle yasa koyucu insanların o 

konuda serbest hareket etme gücünün olduğunu kabul etmiş olur.17 

                                                           
12 Ahmet DANIŞMAN, Ceza Hukuku Açısından Özel Hayatın Korunması, Konya 1991, s. 41. 
 
13 Oya ARASLI, Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı ve T. C. Anayasasında Düzenlenişi, Yayımlanmamış 
Doçentlik Tezi, Ankara 1979, s. 5. 
 
14Ergun ÖZBUDUN, “Anayasa Hukuku Bakımından Özel Haberleşmenin Gizliliği”, Ankara Hukuk 
Fakültesi Ellinci Yıl Armağanı, C. 1, Ankara 1977, s. 265; ARASLI, s. 44, 45. 
 
15 İbrahimÖ. KABOĞLU, Özgürlükler Hukuku, B. 6, İmge Kitabevi, Ankara 2002, s. 15. 
 
16 Kemal GÖZLER, İnsan Hakları Hukuku, B. 2, Ekin Basım, Bursa 2018, s. 64. Çeşitli özgürlük 
tanımları için bkz. MünciKAPANİ, Kamu Hürriyetleri, B. 7, Yetkin Yayınları, Ankara 2013, s. 3- 6.  
 
17 Kemal GÖZLER, Türk Anayasa Hukuku, B. 2, Ekin Basım, Bursa 2018, s. 273.  
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Özgürlük hukuk düzeninden önce gelir, bu nedenle hukuk tarafından tanınmasına 

gerek yoktur. Hakkın var olabilmesi içinse hukuk düzeni tarafından tanınması gerekir. 

Hak, “insanların hukuk düzeni tarafından tanınan serbest hareket etme gücü” olarak 

tanımlanabilir.18 Hak, “hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkidir”19;“özgürlüğün usulî 

güvencesi ve gerçekleşme aracı”dır.20 Özgürlüklerin hukuk düzeni tarafından 

güvenceye alınması ya da sınırlandırılması halinde bu özgülükler hakka dönüşür.21 

Özgürlük ve hak arasındaki farklar şu şekilde ortaya konulabilir: özgürlük hukuk 

düzeninden kaynaklanmaz, haksa hukuk düzeninden kaynaklanır; özgürlük doğal bir 

kavramken, hak hukukî bir kavramdır. Her hak bir özgürlükken, her özgürlük bir hak 

değildir. Özgürlüğün karşısında bir ödev kavramı bulunmazken; hakkını kullanan kişi 

karşısında, diğer kişilerin ve devletin hakkın kullanılmasına engel olmama ya da hakkın 

kullanılmasını sağlama gibi ödevleri bulunur.22 

Aynı öze sahip olan özgürlük ve hak kavramları yasal metinlerde, mahkeme 

kararlarında ve doktrindebirlikte ya da birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Bu 

durum içiçe olan bu kavramları ayırt etme zorluğundan kaynaklanmaktadır.23Örneğin, 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi metninde haberleşme hakkı ifadesine yer verilmiş, 

1982 Anayasası’nda ise haberleşme hürriyeti ifadesi kullanılmıştır. Bu çalışma 

                                                           
18 GÖZLER, İnsan Hakları, s. 67. 
 
19 Çeşitli hak tanımları için bkz. Ahmet MUMCU- Elif KÜZECİ, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, 
B. 6, Turhan Kitabevi, Ankara 2012, s. 16. Hak kavramının tanımı konusundaki teoriler için bkz. Kemal 
GÖZLER, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, C. 2, Ekin Basım, Bursa 2011, s. 475-480. 
 
20 KABOĞLU, Özgürlükler Hukuku, s. 16. 
 
21 GÖZLER, İnsan Hakları, s. 71, 72. 
 
22 GÖZLER, İnsan Hakları, s. 69, 70. 
 
23 Fatih KARAOSMANOĞLU, İnsan Hakları, B. 2, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2012, s. 85; MUMCU- 
KÜZECİ, s. 14; İbrahim Ö. KABOĞLU, Kolektif Özgürlükler, Dicle Üniversitesi Basımevi, Diyarbakır 
1989, s. 13. 
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kapsamında da zaman zaman özgürlük ve hak kavramları birbirinin yerine 

kullanılacaktır. 

Haberleşme özgürlüğü,“hakkın sahibinin istediği kişilerle dilediği şekilde 

haberleşmesinin engellenmemesi ve bu haberleşmenin ilgililerin izin ve onayı 

olmadıkça üçüncü kişilerin algı ve müdahalelerinden korunması” olarak 

tanımlanmıştır.24Söz konusu tanımdan da anlaşıldığı üzere, haberleşmenin engellenmesi 

ve daha geniş anlamda kişilerin haberleşmesine yapılacak her türlü müdahale de dâhil 

olmak üzere haberleşmenin gizliliğine ilişkin tüm müdahaleler haberleşme özgürlüğüne 

müdahale olarak değerlendirilebilecektir.25 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) haberleşme özgürlüğü, haberleşmeye 

saygı hakkı olarak geçmektedir. Haberleşmeye saygı hakkı, “kesintiye ve sansüre 

uğramadan başkalarıyla iletişim kurma hakkı” olarak tanımlanmaktadır.26Tıpkı özel 

hayat gibi haberleşmenin de gizliliği esastır.Haberleşme kişilere karşısındakilere 

kendilerini rahatça ifade etme imkânı tanımaktadır. Ancak haberleşmenin gizliliğinin 

sağlanamadığı ya da korunamadığı durumlarda haberleşme özgürlüğünün tam olarak 

kullanılmasından söz etmek mümkün olmayacaktır. 

Haberleşme hakkı,kişinin devlet tarafından dokunulamayacak haklarından 

olduğundan negatif statü hakkı27 olarak değerlendirilebilir.28 Negatif statü hakları 

bakımından devletin müdahale etmeme yükümlülüğünün olması bu hakların devlet 

                                                           
24 KABOĞLU, Özgürlükler Hukuku, s. 297; ARASLI, s. 132. 
 
25 Ali KORKMAZ, “İnsan Hakları Bağlamında Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması”, KMÜSEAD, 
2014, S. 16 (Özel Sayı I), s. 101. 
 
26Ursula KILKELLY,  The Right toRespectforPrivateandFamily Life: A guidetotheimplemantation of 
Article 8 of theEuropeanConvention on Human Rights, Human RightsHandbooks No:1, 2003, s. 19. 
 
27 “Negatif statü hakları: kişinin devlet tarafından dokunulamayacak özel alanının sınırını çizen hak ve 
hürriyetlerdir.” Bkz. KAPANİ, s. 6. 
 
28 M. Tevfik GÜLSOY,“Haberleşme Hürriyetinin Anayasal Çerçevesi”, Ceza Hukukunun Güncel 
Sorunları: 08 Ekim 2010 Kolokyum  (Ed. M. Tevfik GÜLSOY), Erzurum 2010, s. 35.  
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tarafından korunmayacağı anlamına gelmez.29Nitekim devlet, haberleşme hakkının 

korunması için gerekli önlemleri alma pozitif yükümlülüğü altındadır.30 

Birinci kuşak haklar, soyut birey anlayışına uygun, bireye standart ve negatif bir 

özgürlük alanı sağlayan, devlete de kural olarak müdahale etmeme, kaçınma edimleri 

yükleyen haklardır.31 Haberleşme hakkı da birinci kuşak hak olarak kabul edilebilir. 

Haberleşme özgürlüğünün kullanılabilmesi için devletin yükümlülükleri 

kapsamında,ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere,bu özgürlüğün 

korunabilmesini sağlamak amacıyla haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçları Türk Ceza 

Kanunlarında düzenlenmiştir. 

 

II. HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN POZİTİF HUKUKTA 

DÜZENLENİŞİ 

 

A. ULUSLARARASI BELGELERDE HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

Haberleşme özgürlüğü, başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (İHEB) ve 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) olmak üzere çeşitli uluslararası belgelerde yer 

almaktadır. 

İHEB’nin 12. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir:32 

                                                           
29 Fatih BİRTEK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçları, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2013,  s. 65. 
 
30 GÜLSOY, s. 35. 
 
31 Bülent ALGAN, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007,  
s. 49. 
 
32 İHEB Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A (III) sayılı kararıyla ilan 
edilmiş, 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı üzerine 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 
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“Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi 
karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz kalamaz. Herkesin bu 
karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır.”   

 

Görüldüğü üzere İHEB haberleşme özgürlüğüne, özel hayatın korunması 

kapsamında yer vermiş ve kişilerin yazışmalarına müdahale edilemeyeceğini 

düzenlemiştir. İHEB bir anlaşma niteliğinde olmasa ve bildiri sıfatıyla hukuki 

bağlayıcılığa sahip olmasa da Bildiri’nin birçok hükmü çeşitli antlaşmalara geçirilmiş, 

devletlerin anayasalarında yer bulmuş ve bu şekilde bağlayıcı hale gelmiştir.33 

AİHS’nin8. maddesinde özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı şu şekilde 

düzenlenmiştir34: 

 “Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi 
hakkına sahiptir.  

Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak müdahalenin 
yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, 
ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın 
veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir 
tedbir olması durumunda söz konusu olabilir.” 

 

Maddede kullanılan “herkes” kavramı ile anlatılmak istenen özel hayata ve aile 

hayatına saygı hakkının sadece vatandaşlara değil, devletin egemenlik sınırları içinde 

bulunan tüm kişilere tanınmış olduğudur.35Devlet, tüzel kişiler ve kamu tüzel kişileri de 

bu kapsamdadır. Düzenlemede görüldüğü üzere kişilerin çeşitli haberleşme araçlarıyla 

                                                                                                                                                                          
sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.  https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-
208.pdf (E. T.: 17.02.2019). 
 
33 Aslan GÜNDÜZ, Milletlerarası Hukuk, B. 5, Beta Basım, İstanbul 2009, s. 271. 
 
34 4 Kasım 1950’de imzalanan Sözleşme 19 Mart 1954 tarih ve 8662 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. https://echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf(E. T.: 17.02.2019). 
 
35 GÜLSOY, s. 30. 
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iletişim kurması sadece haberleşmeye saygı hakkıyla değil, aynı zamanda özel hayata 

saygı hakkıyla da koruma altına alınmıştır.36 

AİHS’de de İHEB’ye benzer şekilde kişilerin yazışmalarına dokunulamayacağı 

belirtilmiş ve yazışmalara saygı gösterilmesi hakkı düzenlenmiştir. İHEB’den farklı 

olarak AİHS’de haberleşme özgürlüğünün hangi durumlarda hangi usulle 

kısıtlanabileceği de düzenlenmiştir.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) AİHS’nin 8. maddesinde düzenlenmiş 

olan haberleşmeye saygı hakkının, haberleşmenin gizliliğini oldukça geniş bir alanda 

korumayı amaçladığını kabul etmektedir. Maddedeki “correspondence”37 kavramının; 

özel ya da iş hayatıyla ilgili mektupları, telefon konuşmalarını ve bu konuşmalarla 

alakalı bilgileri (konuşmanın yapılma tarihi, süresi gibi) kapsayacak şekilde anlaşılması 

gerektiği ifade edilmiştir. Yazılı mesaj, teleks gibi eski haberleşme türlerinin yanında 

teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan elektronik posta, internet üzerinden 

konuşma gibi yeni haberleşme türlerinin de yine haberleşme kapsamında olduğu kabul 

edilmektedir.38 

 Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin (BMKSHS) 

“Mahremiyet Hakkı” başlıklı 17. maddesinde39 ise şöyle bir düzenleme yer almaktadır: 

“Hiç kimsenin özel ve aile yaşamına, konutuna veya haberleşmesine keyfi veya 
hukuka aykırı olarak müdahale edilemez; onuru veya itibarı hukuka aykırı 

                                                           
36 Gülay ARSLANÖNCÜ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Özel Yaşamın Korunması Hakkı, B. 1, 
Beta Basım, İstanbul 2011, s. 200. 
 
37Correspondence: yazışma, haberleşme anlamlarına gelmektedir. Ancak hem İHEB’nin hem de 
AİHS’nin Türkçe çevirisinde yazışma ifadesinin tercih edildiği görülmektedir.  
 
38European Court of Human Rights, Guide on Article 8 of theEuropeanConvention on Human Rights: 
RihttoRespectforPrivateandFamily Life, Home andCorrespondence, 2019, s. 89. 
 
39 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralık 1966 tarih ve 2200 A (XXI) sayılı Kararıyla kabul 
edilen Sözleşme 15 Ağustos 2000 Tarihinde imzalanmış ancak TBMM ve Cumhurbaşkanı tarafından 
onaylanmamıştır 
http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/06turkish/TIntCovCivPolRights.pdf (E. T. : 
17.02.2019). 
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saldırılara maruz bırakılamaz. Herkes bu tür saldırılara veya müdahalelere karşı 
hukuk tarafından korunma hakkına sahiptir.”  

 

Bu düzenlemeyle de kişilerin haberleşme özgürlüğü güvence altına alınmıştır. 

BMKSHS metninde diğer sözleşmelerdeki yazışma ifadesi yerine haberleşme 

ifadesi kullanılmış ve kişilerin haberleşmesine müdahale edilemeyeceği düzenlenmiştir. 

Madde metninde sadece yazılı haberleşmeyi kapsayan yazışma kavramındansa, her türlü 

araçla haberleşmeyi kapsayan haberleşme kavramının kullanılmasının daha yerinde 

olduğunu söylemek gerekir. 

Her üç uluslararası metinde de kişilerin haberleşme özgürlükleri koruma altına 

alınmıştır. Her ne kadar İHEB ve AİHS’de kişilerin yazışmalarına saygı 

gösterilmesinden bahsedilse de sözleşmelerin kabulünden günümüze kadar gerçekleşen 

teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında,sözleşmelerin maddelerinde geçen 

yazışmalar ifadesini, BMKSHS hükmündekine paralel olarak daha geniş anlamda her 

türlü haberleşmeyi kapsayacakhaberleşmekavramıolarak kabul etmek yerinde olacaktır. 

AİHM de teknolojik gelişmeleri dikkate alarak, haberleşme kavramını birçok 

haberleşme yöntemini kapsamına alacak şekilde geniş yorumlamaktadır.40 

AİHM’e göre haberleşmenin içeriği ya da türü ihlalin gerçekleşmesi bakımından 

önemli değildir. Örneğin, avukatın müvekkiline verilmesi için yazmış olduğu bir notun 

açılıp okunması da ihlal olarak kabul edilebilir. Haberleşmenin izlenilmesi, 

denetlenmesi, engellenmesi hallerinin her çeşidi 8. madde kapsamında 

değerlendirilebilir.41 

Haberleşme hakkının tam olarak kullanılabilmesi iki şekilde korunmaktadır. Bu 

koruma, ilk olarak üçüncü kişilerin müdahalesine karşı ceza normları ve özel hukuktaki 

                                                           
40 GÜLSOY, 31. 
 
41European Court of Human Rights, Guide, s. 89. 
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kişilik haklarını koruyan hükümler yoluyla sağlanmaktadır.İkinci olaraksa haberleşme 

özgürlüğünün devletin müdahalesine karşı korunması gerekmektedir.42Haberleşme 

özgürlüğünün devletin müdahalesine karşı korunması,haberleşme özgürlüğünün 

kısıtlanabilmesi için AİHM’nin belirlediği ilkelerin devletlerce iç hukuklarına 

yansıtılarak uygulanması yoluyla gerçekleştirilmektedir.  

Bir özgürlüğün ya da hakkın kısıtlanabilmesi için gerek uluslararası alanda gerekse 

iç hukukta çeşitli kriterler kabul edilmiştir. Öncelikle sınırlama kanunla yapılmalıdır.43 

Kanunla yapılan sınırlama yeterli açıklıkta olmalıdır. Ancak yeterli açıklıkta belirlenen 

kavramın içeriği idare tarafından uygulamada somutlaştırılabilir. Ayrıca hakların 

sınırlanması geçerli bir nedene dayanmalıdır. Hak ve özgürlüğün sınırlanmasında 

başvurulan araç ulaşılmak istenen amaçla orantılı olmalıdır.44Araçla amacın orantılı 

olduğundan söz edebilmek için; araç amacı gerçekleştirmeye elverişli olmalı, araç 

sınırlama amacı için gerekli olmalı ve araçla amaç ölçüsüz bir oran içinde 

bulunmamalıdır.45 Bunların yanında bir sınırlama hakkın özüne dokunmamalı, 

demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmalıdır.46 

AİHM’ye göre bütün haberleşmeler, kamu çıkarını ilgilendirsin ya da 

ilgilendirmesin, özel hayatın gizliliği kapsamında korunmaktadır. Ancak devlet 

tarafından haberleşmeye müdahale etmenin zorunlu hale geldiği durumlarda birtakım 

                                                           
42 ÖZBUDUN, Özel Haberleşmenin Gizliliği, s. 267. 
 
43 AİHM, Mehmet Nuri Özen vd. v. Türkiye Kararı’nda Kürtçe yazılan mektupların içeriğini 
değerlendiremedikleri için mektupları göndermeyen cezaevi yetkililerinin fiillerinin, Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yazan sınırlama sebeplerinden herhangi birine uymadığı 
dolayısıyla kanuni dayanaktan yoksun olduğu ve bu nedenle AİHS’nin 8. maddesini ihlal ettiği kanaatine 
varmıştır. Mehmet Nuri Özen vd. v. Türkiye Kararı Başvuru No: 15672/08, 24462/08, 27559/08, 
28302/08, 28312/08, 34823/08, 40738/08, 41124/08, 43197/08 51938/08 ve 58170/08, Karar Tarihi: 
11.01.2011. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-102711%22]} (E.T.: 03.12.2019) 
 
44 Ayrıntılı bilgi için Bkz. GÖZLER, İnsan Hakları, s. 224- 236. 
 
45 Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, B. 15, Yetkin Yayınları, Ankara 2014, s. 116. 
 
46 GÖZLER, İnsan Hakları, s. 241- 244. 
 



 

14 
 

şartlar yerine getirilerek meşru müdahalede bulunulabilir. Haberleşmeye devlet 

tarafından yapılan müdahaleler daha çok iletişimin denetlenmesi ve takibi şeklinde 

gerçekleşmektedir. AİHM, AİHS’nin 8. maddesinde olduğu gibi genel nitelikteki 

sınırlama nedenlerinin kullanılabilmesi için müdahalenin sınırlarını çizen üç ölçüt 

belirlemiştir. Bu ölçütler; müdahalenin kanuna uygun olması, müdahalenin meşru amaç 

taşıması ve müdahalenin demokratik toplum düzenine uygun olmasıdır.47 

Müdahalenin kanuna uygunluğundan söz edebilmek için öncelikle bu 

müdaheleninkanuni bir dayanağı olmalıdır. Bu kanuni düzenleme, kişilerin kendi 

davranışlarına yön vermelerini sağlayacak ölçüde açık olmalı ve kamu otoritelerinin 

hangi şartlar altında haberleşmeye müdahalede bulunabilecekleri hususunda 

öngörülebilirlik sağlamalıdır.48AİHM,Khan v. Birleşik KrallıkKararı’nda, müdahalenin 

özellikle kanuna uygun ve demokratik toplumda gerekli olup olmadığını incelemiştir. 

Ayrıca iç hukuk kurallarının, kişilerin AİHS’nin 8. maddesindeki hakkına yönelik keyfi 

müdahalelere karşı koruma sağlaması gerektiğinive kanunun kamu makamlarının gizli 

tedbirlere başvurmaya yetkili olduğu durumlar hakkında uygun bir gösterge verecek 

şekilde açık olması gerektiğini ortaya koymuştur.49 

                                                           
47 GÜLSOY, s. 34, 35. 
AİHM, Nusret Kaya vd. v. Türkiye Kararı’nda başvuranların yakınlarıyla telefonda Kürtçe konuşma 
yapmalarına, ancak hükümlü ya da konuşmanın diğer tarafı Türkçe bilmiyorsa yeterli düzeyde Türkçe  
konuşamadıklarının teyit edilmesine yönelik ön bir işleme tabi tutulmak suretiyle, izin verilmesi 
uygulamasını haberleşme hakkına müdahale saymış ve bu müdahalenin demokratik toplumda gerekli 
olmadığına, bu nedenle AİHS’nin 8. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Nusret Kaya vd. v. 
Türkiye Kararı. Başvuru No:  43750/06, 43752/06, 32054/08, 37753/08 ve 60915/08, Karar Tarihi: 
22.04.2014. 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22TUR%22],
%22appno%22:[%2243750/06%22,%2243752/06%22,%2232054/08%22,%2237753/08%22,%2260915/
08%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-154314%22]} 
(E.T.: 03.12.2019) 
 
48 Kerem ALTIPARMAK,“Büyük Biraderin Gözetiminden Çıkış: Telefonların İzlenmesinde Devletin 
Sorumluluğu”, TBBD., S. 63, 2006, s. 35, 36. 
 
49Khan v. Birleşik Krallık, Başvuru No: 35394/ 97, Karar Tarihi: 12.05.2000, para. 25, 26. Kararın ilgili 
kısmının Türkçe çevirisi için bkz. Gülay ARSLAN, “ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Özel Yaşam 
Hakkına Müdahaleyle Elde Edilmiş Deliller Hakkındaki Güncel Kararlarının İlgili Paragrafları”, 
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 7: Özel Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku (Yayına Hazırlayan: 
Yener ÜNVER), Ankara 2007, s. 466. 
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P. G. ve J. H. v. Birleşik Krallık Kararı’na konu olayda sabıkalı bir kişinin soygun 

yapacağına dair bilgi alan polisler tarafından, başvuran kişinin evine dinleme cihazı 

yerleştirmiştir. Mahkeme bu işlemin İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış yasal 

olarak bağlayıcı olmayan ve kamunun ulaşamayacağı bir rehbere dayanarak yapıldığı, 

dolayısıylahukukilik unsuru yerine getirilmediği gerekçesiyleihlal olduğuna karar 

vermiştir.50 

Craxi v. İtalya kararındaysa kanunda düzenleme olsa da hangi şartlarda, kim 

tarafından, ne şekilde müdahalenin yapılacağı konusunda,bahsi geçen düzenleme 

keyfiyeti ortadan kaldıracak açıklıkta olmadığından ihlal kararı verilmiştir.51 

Malone v. Birleşik Krallık kararında suç eşyasını satın alma suçundan iki kere 

beraat eden başvurucu polisin haberleşmesini yıllardır denetlediği iddiasıyla 

Mahkeme’ye başvurmuştur. Mahkeme gizli dinleme olanağının bulunmasının özel 

hayata müdahale olacağı sonucuna varmıştır. Somut olayda müdahale Kanunla 

öngörülmemiştir. Bu nedenle Mahkeme demokratik toplumda gerekli olma kriterini 

incelemeden, ihlal kararı vermiştir.52 

Haberleşme özgürlüğüne müdahalenin bir diğer şartı olan müdahalenin meşru bir 

amaca yönelmesi hususunda, AİHM genellikle devletlerin AİHS’nin 8/2. maddesinde 

sayılan genel sınırlama nedenleriyle ilgili olarak ileri sürdükleri amaçların meşru 

olduğunu kabul etmektedir.53 

                                                           
50P.G. ve J. H. V. Birleşik Krallık, Başvuru No: 44787/98, Karar Tarihi: 25.09.2001. Kararın özeti için 
bkz. Sultan ÜZELTÜRK, 1982 Anayasası ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Göre Özel Hayatın 
Gizliliği Hakkı, Beta Basım, Ankara 2004, s. 200, 201. 
 
51Craxi v. İtalya, Başvuru No: 25337/94, Karar Tarihi: 17.10.2003. Kararın özeti için bkz. ÜZELTÜRK, 
s. 206, 207. 
 
52 Ayrıntılı açıklama için bkz. Durmuş TEZCAN- Mustafa Ruhan ERDEM- Oğuz SANCAKDAR, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, B. 2, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara 2004, s. 405- 416. 
 
53 GÜLSOY, s. 37, 38. 
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Son şart olan müdahalenin demokratik toplumun gereklerine uygun olup 

olmadığının değerlendirilmesindeyse,somut olayda kamu otoritesinin müdahalesinin 

demokratik toplum özelliklerine aykırı olup olmadığı ve bu müdahalenin gerekliliği 

incelenmektedir.54 

Van Der Ven v. Hollanda Kararı’nda mahkûmun kaçma tehlikesi olduğundan 

telefonlarının dinlenilmesi, haberleşmelerinin izlenilmesi gibi tedbirlerin uygulanması 

karşısında özel yaşam alanının kalmadığı hakkındaki başvurunun değerlendirilmesi 

sonucunda Mahkeme, mahkûmun ziyaretçi hakkı ve düzenli sosyal bağlantı kurma 

imkânıbulunduğundan bahisle, özel hayatına saygı hakkına getirilen sınırlamaların 

demokratik toplumda zorunlu olan meşru amacın ötesine geçmediğine karar vermiştir.55 

AİHM kamu otoritesince yapılacak olan müdahalenin gerekli olup olmadığını 

değerlendirirken orantılılığı şu unsurlara göre belirlemektedir: araç ile amaç arasındaki 

denge, müdahalenin şiddeti ve devletin yerine getirmeyi amaçladığı acil bir toplumsal 

ihtiyacın bulunması. Devletin yerine getirmeye çalıştığı acil toplumsal ihtiyaca örnek 

olarak terör faaliyetlerinin önlenmesi gösterilebilir.56Ancak terörizmin uluslararası 

boyutları müdahalenin meşru sınırlarını belirlemeyi zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte 

Mahkeme, bu gibi durumlarda keyfi kullanımlara karşı kişileri korumaya yönelik 

önlemlerin varlığına daha fazla önem vermektedir.57 Anayasa Mahkemesi Eren 

Yıldızkararında, hükümlü olan başvurucuya gönderilen mektuplardan birinin, cezaevi 

                                                           
54 GÜLSOY, s. 37, 38. 
 
55Van Der Ven v. Hollanda, Başvuru No: 50901/99, Karar Tarihi: 04.02.2003. Kararın özeti için bkz. 
ÜZELTÜRK, s. 206. 
 
56 AİHM bir kararında terörizmle mücadele kapsamında mahkûmla avukatının haberleşmelerinin 
denetlenmesini Sözleşme’ye aykırı bulmamıştır. Bkz. YutakaARAI- FriedvanHOOF 
vd.,TheoryandPractise of theEuropeanConvention on Human Rights, B. 4, Oxford 2006, s. 733. 
 
57 GÜLSOY, s. 38.  
AİHM bir kararında eski Sovyet Büyükelçiliğinde çalışan biri tarafından arandığı için telefonu dinlenen 
başvurucuyu haklı görmüş ve AİHS’nin 8. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Amann v. İsviçre 
Kararı, Başvuru No: 27798/95, Karar Tarihi: 16.02.2000, para. 43. 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58497%22]} (E.T. 22.10.2019). 
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idaresince suçu ve suçluyu övdüğü gerekçesiylebaşvurucuya teslim edilmemesini 

değerlendirmiştir.Anayasa Mahkemesi bu başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, 

suçun önlenmesine yönelik kabul edilebilir gerekliliklerin somut bilgilere dayanarak 

ortaya konulmadığını, dolayısıyla bir hükümlünün genel olarak hayatından bahsettiği 

mektubun alıkonulmasının amaçlanan hedefler açısından aşırı ve orantısız olduğunu ve 

demokratik toplum gereklerine ve ölçülülük ilkesine uymadığını belirterek,hükümlünün 

haberleşme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.58 Karardan da görülebileceği 

üzere Anayasa Mahkemesi de AİHM ile benzer şekilde haberleşme özgürlüğüne kamu 

otoritesince yapılacak müdahaleler için orantılılığı gözetmektedir. 

 

B. 1961 VE 1982 ANAYASALARINDA HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

Haberleşme özgürlüğü 1961 Anayasası’nda da “Haberleşme Hürriyeti”  başlıklı 

17. maddede59 şu şekilde yer almıştır. 

“Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. 

Haberleşmenin gizliliği esastır. Kanunun gösterdiği hallerde, hakim tarafından 
kanuna uygun olarak verilmiş bir karar olmadıkça, bu gizliliğe dokunulamaz.” 

 

Haberleşme özgürlüğü, özel hayatın gizliliği hakkından bağımsız olarak 1982 

Anayasası’nın “Haberleşme Hürriyeti” başlıklı 22. maddesinde60 şu şekilde 

düzenlenmiştir:  

“Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.  

                                                           
58 Anayasa Mahkemesi’nin Eren Yıldız Başvurusu Kararı, Başvuru No: 2013/759, Karar Tarihi: 
07.07.2015. https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2013/759?BasvuruAdi=EREN+YILDIZ (E. T: 
18.02.2019). 
 
59https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm (E. T.: 10.03.2019) 
 
60https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf (E. T.: 18.02.2019). 
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Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel 
ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 
sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş 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 yirmi dört saat 
içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde 
açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.  

İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir.” 

 

Anayasa’nın 22. maddesinin 1. fıkrası herkesin haberleşme özgürlüğüne sahip 

olduğunu ve haberleşmenin gizliliğinin esas olduğunu düzenlerken, 2. fıkrası hangi 

hallerde haberleşme özgürlüğünün kısıtlanabileceğini düzenlemektedir. Düzenlemenin 

AİHS ile de uyumlu olduğu görülmektedir. 

Hakların ne şekilde sınırlanacağına ilişkin temel esaslar Anayasa’nın 13. 

maddesinde düzenlenmiştir. Öncelikle sınırlama kanunla yapılmalı ve Anayasa’nın ilgili 

maddesinde belirtilen nedenlere bağlı olmalıdır. Sınırlama Anayasa’nın sözüne, ruhuna 

ve ölçülülük ilkesine aykırı olmamalıdır. Anayasa’nın sözünden Anayasa metni 

anlaşılır.61 Anayasa’nın ruhundan kastedilense Anayasa’nın bütünü, yani Anayasa’dan 

çıkan temel anlamdır. Ölçülülük, sınırlandırmada kullanılan aracın sınırlama aracını 

yerine getirmek için elverişli olmasını, sınırlama için gerekli olmasını ve araçla amacın 

ölçüsüz bir oran içinde olmamasını ifade eder.62Sınırlama, demokratik toplum düzeninin 

gereklerine aykırı olmamalıdır. Demokratik toplum düzeninin gereklilikleri, siyasal 

makamların seçimle işbaşına gelmesi, düzenli aralıklarla seçim yapılması, seçimlere en 

az iki partinin katılabilmesi, seçimde geneli eşit, gizli oy açık seçim ilkelerinin 

uygulanması, muhalefetin iktidar olma şansının olması, temel kamu haklarının garanti 

                                                           
61 GÖZLER, İnsan Hakları, s. 362. 
 
62 ÖZBÜDUN, Türk Anayasa Hukuku, s. 116. 
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altına alınmış olması olarak sayılabilir.63 Sınırlama temel hak ve özgürlüklerin özüne 

dokunmamalı ve son olarak laik Cumhuriyetin gereklerine aykırı olmamalıdır. Anayasa 

Mahkemesi hakkın özünü şu şekilde tanımlamıştır: “Anayasal açıdan 

dokunulamayacak öz, her temel hak ve özgürlük açısından farklılık göstermekle birlikte 

sınırlamanın hakkın özüne dokunmadığının kabulü için temel hakların kullanılmasını 

ciddi suretle güçleştirip, amacına ulaşmasına engel olmaması ve etkisini ortadan 

kaldırıcı bir nitelik taşımaması gerekir.”64 Laik cumhuriyetin gereklerine aykırılık 

ölçütü ancak dini inanç ya da ibadet özgürlüğünü sınırlayan bir kanun çıkarılması gibi 

durumlarda söz konusu olabilir.65 

Hükmün gerekçesindeki “Burada söz konusu haberleşmenin kişilerin kendi 

aralarında PTT araçları aracılığıyla serbestçe haberleşmesidir. Bu husus dahi özel 

hayatın bir unsurunu teşkil etmektedir.”66ifadelerinden hükmün bireysel haberleşmeyi 

koruduğu ve haberleşme özgürlüğünün özel hayatın bir unsuru olarak kabul edildiği 

anlaşılmaktadır. 

1961 ve 1982 Anayasalarının her ikisinde de haberleşme özgürlüğüne özel hayatın 

gizliliği bölüm başlığı altında yer verilmiş ve madde başlığı olarak haberleşme hürriyeti 

kullanılmıştır. Bu bakımdan her iki Anayasa’nın da benzer olduğu görülmektedir. 

Ancak 1982 Anayasa’sında, 1961 Anayasası’ndan farklı olarak haberleşmeye müdahale 

                                                           
63 Burada kullanılan terimin “demokratik toplum düzeninin gerekleri” değil, AİHS ile benzer şekilde 
“demokratik toplum düzeninde gerekli” şeklinde olması halinde daha isabetli olacağı hakkında bkz. 
GÖZLER, İnsan Hakları, s. 390. 
 
64 Anayasa Mahkemesi Kararı, T. 14.07.2016, E. 2016/37, K. 2016/135. 
http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/f6259afe-148b-47db-b093-
1e5eb83bbdc1?excludeGerekce=False&wordsOnly=False (E. T.: 05.12.2019) 
 
65 Ayrıntılı bilgi için bkz. GÖZLER, İnsan Hakları, s. 335- 402; ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, s. 
115- 120; MUMCU- KÜZECİ, s. 259- 262. 
 
66Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-Gerekçeli (Yayına Hazırlayan: Emre Y. YILMAZOĞLU- Emrah İ. 
PERDECİOĞLU), Ankara 2019, s. 127. 
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edilebileceği ve bu müdahalenin hangi hallerde67 yapılabileceği de 

düzenlenmiştir.Ayrıca hâkim kararının yanında gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emriyle de haberleşme özgürlüğünün 

kısıtlanabileceği ve istisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşlarının kanunda 

belirtileceği hükmü getirilmiştir.68 

Anayasa’nın 22. maddesindeyer alan haberleşme özgürlüğü, kişilerin haberleşme 

imkânlarını ve haberleşmelerinin gizliliğini koruyarak düşünceyi açıklama ve yayma, 

din ve vicdan özgürlüğü gibi başka bazı hakların kullanılmasına da aracılık 

etmektedir.69 

Anayasa’da yer verilen haberleşme özgürlüğüne, üçüncü kişiler tarafından yapılacak 

olan müdahalelerden suç teşkil edenler,5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun çeşitli 

hükümlerinde yer bulmuştur (md. 124 haberleşmenin engellenmesi suçu;md. 132 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları;md. 136 verileri hukuka aykırı olarak verme ya da 

ele geçirme suçu). Devlet tarafından yapılacak müdahalelerse adli nitelikte istihbarat 

faaliyeti kapsamında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve önleyici istihbarat 

faaliyetleri kapsamında 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat 

Teşkilatı Kanunu (MİT Kanunu), 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu (PVSK) 

ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ile düzenlenmiştir. 

Önleyici istihbarat faaliyetlerini düzenleyen kanunlar, muğlak ifadelere yer verildiği, 

                                                           
67 2001 yılında yapılan değişiklikle genel sınırlama sebepleri kaldırılarak, haberleşme özgürlüğü için 
geçerli olacak sınırlama sebepleri maddede belirtilmiştir. Bu düzenlemeye göre bir hak ancak kanunla, 
hakkın özüne dokunmadan ve ilgili maddede belirtilen sebeplerle sınırlanabilir. 
 
68 Melike Esma CAN, Haberleşme Hürriyeti ve Türk Ceza Hukukunda Korunması, Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2014, s. 47, 48. 
 
69Hamide ZAFER, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Ceza Hukukuyla Korunması (TCK m. 132- 
134), Beta Basım, İstanbul 2010, s. 84.   
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elde edilen gizli bilgilere ne olacağına ilişkin aydınlatıcı ve koruyucu mekanizmalar 

getirilmediği, dolayısıyla öngörülebilir olmadıkları gerekçesiyle eleştirilmektedir.70 

Anayasa Mahkemesi de AİHM ile aynı doğrultuda, Anayasa’da belirtilen genel 

sınırlama nedenlerinin olduğu gibi kanunlara dercedilmek suretiyle, haberleşme 

özgürlüğüne yapılacak müdahalelerin yasal dayanağının sağlanmış olmayacağını 

belirtmektedir.Anayasa Mahkemesi yine AİHM ile benzer şekilde,kanunilik ilkesi 

gereğince yasal düzenlemenin kişilerin davranışlarının sonuçlarını öngörülebilmelerine 

olanak sağlayacak derecede açık ve belirgin olması gerektiğini işaret etmektedir.71 

Dinlemenin yanı sıra izleme faaliyeti de haberleşme özgürlüğüne müdahale 

niteliğindedir. Dolayısıyla kimin kiminle, hangi saatte konuştuğunu belirlemek 

haberleşme özgürlüğüne müdahale olacağından72 bu faaliyetin de ancak dinleme ile aynı 

şartlarda yapılması haberleşme özgürlüğüne meşru müdahale olarak kabul 

edilebilecektir. 

 

C. HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TÜRK CEZA HUKUKUNDA 

KORUNMASI 

 

1. 765 SAYILI CEZA KANUNU’NDAKİ DÜZENLEME 

 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki düzenlemenin, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’ndaki değişiklikleri anlamlandırma ve yeni düzenlemeyi yorumlama 

                                                           
70 GÜLSOY, s. 36, 37. 
71 ALTIPARMAK, s. 37. 
 
72 ALTIPARMAK, s. 47. 
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hususlarındayol gösterici olacağı düşünüldüğünden,söz konusu düzenlemeye bu 

bölümde ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

Haberleşme özgürlüğünü koruyan hükümler 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

“Hürriyet Aleyhinde İşlenen Cürümler” başlıklı ikinci babının “Sırrın Masuniyeti 

Aleyhinde Cürümler” başlıklı beşinci faslında dört madde halinde (TCK md. 195, 196, 

197, 200) düzenlenmişti.  

Her ne kadar bölümün başlığı “sırrın masuniyeti aleyhinde cürümler” olsa da bu 

bölümdeki suçların işlenmesi için, meslek sırrını açıklama suçu dışındaki suçlarda 

(TCK md. 198), ortada gerçekten bir sırrın olması gerekmemekteydi. Burada bahsi 

geçen sır kavramı, haberleşme özgürlüğüne yönelik suçlar bakımından haberleşme 

araçlarının kişiye özel olması dolayısıyla haberleşmenin gizliliği anlamındaki gizlilik 

olarak kabul edilmekteydi.73 Mülga Kanun’un bu bölümdeki düzenlemelere yer 

vermesinin asıl amacının, haberleşme araçlarını korumak olduğu dolayısıyla, bu 

bölümün başlığının “Haberleşme Hürriyetine Karşı İşlenen Suçlar” olmasının daha 

yerinde olacağı ileri sürülmüştü.74 

Bir başka görüşse babın başlığının “Hürriyet Aleyhinde İşlenen Cürümler” olarak 

belirlenmesinin isabetli olmadığını, bir suçun hürriyet aleyhinde işlenmiş olması için bu 

suçla kamu hak ve hürriyetlerinin korunmasının, dolayısıyla kamu gücünü temsil eden 

kamu görevlisince bu suçların işlenmesinin gerektiğini, kişiler arasındaki ilişkiden 

doğan sırrın masuniyeti aleyhine cürümlerin şahıslara karşı suçlar veya başka bir kısım 

başlığı altında incelenmesinin daha yerinde olacağını ileri sürmüştü.75 

                                                           
73 İlhan ÜZÜLMEZ,“Yazışmaların İhlali Cürmü (TCK M. 195/1) ve Bu Bağlamda Elektronik Postalara 
(e-Postalara) Yönelik Saldırıların Durumu”,  AÜHFD., C. 53, S. 1, 2004, s. 148. 
 
74Faruk EREM, Hürriyet ve Suç, İstiklal Matbaacılık ve Gazetecilik Kollektif Ortaklığı, Ankara 1952, s. 
114; Sadık OKAY,“Haberleşme Hürriyetine Karşı Suçlar”, AD., S. 7, 1954, s. 850,  
 
75 Çetin ÖZEK,“Türk Ceza Kanununa Göre Hürriyet Aleyhine İşlenen Cürümlerin Genel Prensipleri”, 
İÜHFM., C. 29, S.4, 1963, s. 991.  



 

23 
 

Diğer bir görüşse haberleşme kâğıtlarına aksettirdikleri düşüncelerinin kişilerin 

maddi ve fikri mülkiyet hakları kapsamında olduğunu, dolayısıyla bu suçla korunan 

değerin genel olarak mülkiyet hakkı olduğunu savunmaktadır.Bir başkagörüş 

mektup,yazılı konuşma olduğundan kişilerin söz hürriyetinin bir parçası olduğunu ve 

söz hürriyeti olmadan da fikir hürriyetinin var olamayacağını dolayısıyla bu suçla 

korunan hukuki değerin fikir hürriyeti olduğunu ileri sürmüştü.76 

765 sayılı TCK’da bir kişinin kendisine gönderilmemiş olan mektubu açması ve 

mektup açıksa eline geçirmesi 195. maddede, kişinin kendisine gönderilmemiş olan 

muhabereyi ortadan kaldırması 196. maddede, kişinin kendisine gönderilmiş olan 

mektubu neşir ve işaa etmesi 197. maddede, posta memurunun haberleşmenin 

mahremiyetini ihlal etmesiyse 200. maddede düzenlenmişti.  

765 sayılı mülga TCK’nın 195. maddesi şu şekildeydi: 

“Bir kimse kendisine gönderilmiş olmıyan bir mektup veya telgrafı veya kapalı bir 
zarfı kasten açar veya başka bir şahsın, posta ve telgrafla vaki açık muhabere 
varakası münderecatını anlamak için usul ve nizam hilafında eline geçirecek 
olursa kendisinden otuz liradan yüz liraya kadar ağır cezayinakti alınır.  

Eğer fail bu evrak muhteviyatını ifşa ve telgraf ve telsiz muhaberat ve telefon 
mükalematı mahremiyetini ihlal ederek bir zarar husulüne sebep olursa bir aydan 
üç seneye kadar hapis olunur.”77 

 

195. maddenin ilk fıkrası bir kişinin kendisine gönderilmiş olmayan mektubu ya da 

telgrafı açması veya kendisine gönderilmiş olmayan açık haberleşme kâğıdını içeriğini 

anlamak amacıyla ele geçirmesi durumunda para cezasına çarptırılacağını düzenlemişti. 

Bu hüküm, haberleşme özgürlüğünü korumak için belirlenen cezanın oldukça az olduğu 

                                                                                                                                                                          
 
76 Bkz. Faruk EREM, Türk Ceza Kanunu Şerhi Özel Hükümler, C. 2, B. 4,  Seçkin Yayıncılık, Ankara 
1993, s. 1254.   
 
77http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/765.htm (E. T.: 10.03.2019). 
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ve yeterince caydırıcı olmadığı gerekçeleriyle eleştirilmişti.78 Maddede belirtilen 

haberleşme kâğıtlarının, ulaştırılması için PTT idaresine emanet edilen her tür mektup, 

telgraf gibi haberleşme araçları olduğunu savunan görüşe göre; haberleşme 

kâğıtlarıresmî ve özel nitelikte olabilirdi.79 Bu görüşe göre faks yoluyla haberleşilmesi 

esnasında bu faksın ele geçirilmesi suç olmayacaktı, çünkü faks,ulaştırılması için PTT 

idaresine emanet edilen bir kâğıt değildi.80 Ancak aksini savunan görüşe göreyse 

haberleşme kâğıdının kapsamına kişiler arasındaki haberleşmeyi sağlayan her tür yazı 

dâhildi.Haberleşmenin resmî yollarla yapılması aranmamakta, kaçak yollarla gönderilen 

mektup dahi haberleşmenin kapsamında sayılmaktaydı.81 

Bu suçun faili haberleşme kâğıdı kendisine gönderilmemiş olan herhangi bir kişi 

olabilirdi. Fail, kendisine gönderilmemiş olan mektubu, telgrafı, kapalı zarfı açan ya da 

bir başka kişinin açık haberleşme aracını eline geçiren kişiydi.82 Mağdursa, haberleşme 

kâğıdını gönderen ve alıcısı olan kişilerdi.83 

Haberleşme kâğıtlarını açmak ya da ele geçirmek bu suçun maddi unsuruydu. Bir 

kimse kendisine gönderilmemiş olan bir mektup veya telgrafı ya da kapalı bir zarfı 

kasten açar ya da açık haberleşme kâğıdını içeriğini anlamak için eline geçirirse bu suçu 

işlemiş olacaktı. Bu durumda kapalı zarfı açmadan ve açık haberleşme kâğıdını ele 

geçirmeden içeriğini öğrenen kişi, bu suçtan sorumlu tutulamayacaktı. Bu suçun 

                                                           
78 Ersan ŞEN, Devlet ve Kitle İletişim Araçları Karşısında Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, Kazancı 
Yayınları, İstanbul 1996, s. 111. 
 
79 Pulat A. GÖZÜBÜYÜK, Alman, Fransız, İsviçre ve İtalyan Ceza Kanunları ile Mukayeseli Türk Ceza 
Kanunu Gözübüyük Şerhi, C. 2, B. 5, Kazancı Yayınları, İstanbul 1988, s. 588. 
 
80 ŞEN, Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, s. 112. 
 
81 Bkz. OKAY, s. 851. 
 
82 ÜZÜLMEZ, s. 150. 
 
83 Emin M. ARTUK- Ahmet GÖKCEN- Caner A. YENİDÜNYA, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 
Turhan Yayınları, Ankara 2003, s. 228. 
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işlenebilmesi için kapalı haberleşme aracının açılması gerekmekteydi. Bu durumda 

sahibi tarafından açılıp bir yere bırakılan kâğıda karşı bu suç işlenemezdi.84 

Suçun maddi konusunun mektup, telgraf, kapalı zarf, posta ya da telgrafla 

gönderilen açık haberleşme kâğıdı olabileceği maddenin lafzından anlaşılmaktaydı. 

Kâğıt üzerindeki yazının yanında bir iletkenle iletilen elektrik akımı da haberleşme 

olarak kabul edilmekteydi.85 Kanunun bu hükmü gelişen teknolojiyle birlikte ortaya 

çıkan yeni haberleşme araçlarının kullanıldığı durumlarda haberleşme özgürlüğünü 

korumakta yetersiz kalmıştı. Bu yeni dönemde Kanun’un lafzında belirtilen haberleşme 

araçlarının tanımının yapılmadığı, bu araçların korunan hukuki değer çerçevesinde geniş 

yorumlanması gerektiği ve elektronik posta gibi yeni haberleşme araçlarını da 

kapsayacağının kabul edilmesi gerektiği ileri sürülmüştü.86 

Bu maddeyle, kişiler arasındaki gizli haberleşmenin korunması amaçlanmıştı. 

Dolayısıyla kamuya açık olarak yazılmış yazı ve işaretler maddenin kapsamı dışında 

kalmaktaydı. Bununla birlikte haberleşme araçlarının belirli bir kişi adına olması 

gerekmekte,anonim ve genel nitelikli yazışmalar bu madde kapsamında 

korunmamaktaydı.87  Ayrıca posta paketleri gibi haberleşme aracı sayılamayacak 

şeylerin bu suçun maddi konusunu oluşturması mümkün değildi.88 Ancak posta 

paketinin içinde bir mektup bulunması ve açılması durumunda bu suçun işlendiğinden 

söz edilebilirdi.89 

                                                           
84 EREM, Hürriyet ve Suç, s. 115.  
 
85 EREM, TCK Şerhi, s. 1254. 
 
86 ÜZÜLMEZ, s. 152. 
 
87 OKAY, s. 850.  
 
88Durmuş TEZCAN- Mustafa Ruhan ERDEM, Ceza Özel Hukuku, Barış Yayınları, İzmir 2000, s. 105. 
 
89 OKAY, s. 852. 
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Mektup kavramından ne anlaşılması gerektiği hususunda doktrinde çeşitli görüşler 

mevcuttu. Mektubu;haberleşmenin bir alıcı, gönderen ve yazılı fikri içeriğinin 

bulunması gerektiği şeklinde dar yorumlayangörüşe karşılık, fikrî içeriğe sahip olan 

günlük, plan gibi yazıların damektup kapsamında olduğu şeklindeki geniş yorumu 

benimseyenler de vardı. Geniş yorum benimsendiği zaman kâğıda dökülmüş bir 

yazışma olamayan ancak alıcısı, göndereni ve fikri içeriği bulunan elektronik postaların 

da mektup sayılabileceği ve bu hüküm kapsamında korunabileceği ileri sürülmüştü.90 

Bahsi geçen suçun taksirli hali kanunda düzenlenmediğinden ancak kasten 

işlenmesi mümkündü. Kanun bu suçun işlenebilmesi için özel kast aramaktaydı.Açmak 

ve ele geçirmek fiillerinin ikisi de haberleşmenin içeriğini anlamak amacıyla 

gerçekleştirilmeliydi.91 Maddenin kaleme alınışı, içeriğini anlamak kastının yalnızca 

açık haberleşme kâğıtlarıyla ilgili olduğu yönünde bir izlenim uyandırsa da bu kastın 

kapalı haberleşme kâğıtları için de geçerli olduğu kabul edilmekteydi.92 Örneğin, zarfın 

içindeki parayı almak gibi başka bir amaçla kapalı zarfın açılması halinde bu suç değil 

hırsızlık suçu oluşacaktı. Haberleşmenin içeriğinin neden öğrenilmek istendiği suçun 

meydana gelmesi açısından önem arz etmemekteydi.93 

Kanun 195. maddedeki suçun oluşması için açık haberleşme kâğıtlarının, içeriğini 

anlamak amacıyla ele geçirilmesini aramaktaydı. Doktrinde haberleşme kâğıdının 

içeriğini anlamak amacının kapalı haberleşme kâğıtlarını açma durumunda da aranması 

                                                           
90 Bkz. ÜZÜLMEZ, s. 152- 153. Elektronik postalara yönelik ihlallerin bu madde kapsamında 
değerlendirilemeyeceği yönündeki görüş için bkz. TEZCAN- ERDEM, s. 105; ARTUK- GÖKCEN- 
YENİDÜNYA, s. 229. 
 
91 EREM, Hürriyet ve Suç, s. 119; GÖZÜBÜYÜK, s. 381, 383; Vural SAVAŞ– Sadık 
MOLLAMAHMUTOĞLU, Türk Ceza Kanununun Yorumu, B. 2, Seçkin Yayıncılık, Ankara 1995, s. 
1845. Aksi yöndeki görüş hakkındaki açıklamalar için bkz. ÜZÜLMEZ, s. 159, dn. 60. 
 
92 ARTUK- GÖKCEN- YENİDÜNYA, s. 234. 
 
93 EREM, TCK Şerhi, s. 1260. 
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gerektiği ileri sürülmüştü.94 Diğer bir görüşe göre içeriğini anlamak kastı özel kast olup, 

maddenin birinci kısmındaki fiil için böyle bir özel kast aranmamakta, dolayısıyla 

kâğıdın açılmasıyla suç tamamlanmaktaydı.95 Suçun oluşması için haberleşme 

kâğıtlarının içeriğini anlamak amacıyla ele geçirilmesi ya da açılması yeterli olmakta, 

içeriğinin öğrenilmesi gerekmemekteydi. O halde anlamadığı bir dilde ve kendisine 

gönderilmemiş olan mektubu açan kişi de bu suçu işlemiş olacaktı.96 

 Ele geçirmekten kasıt, haberleşme kâğıdının, failin tasarruf alanına girmiş 

olmasıydı. Failin bunu hangi yolla gerçekleştirdiği suçun oluşması bakımından önemli 

değildi.  Fail kâğıdı eline geçirince suç meydana gelmiş olurdu, kâğıdı belli bir süre 

elinde tutması gerekmemekteydi.Ancak kâğıdı uzun süre elinde tutarsa 196. maddedeki 

kişinin kendisine gönderilmemiş olan muhabereyi ortadan kaldırmasısuçu meydana 

gelebilirdi.Failin hâlihazırda elinde bulunan açık bir haberleşme kâğıdını okuması da bu 

madde kapsamında suç oluşturmayacaktı. Yine haberleşme kâğıdı kişisel değilse, 

örneğin tarihî bir şahsiyetin mektubuysa ve artık tarihî bir değer kazanmışsa bu kâğıdın 

ele geçirilmesi, 196. maddedeki suçu değil hırsızlık suçunu oluşturacaktı.97 

Haberleşme aracının açılmasının ya da ele geçirilmesinin bu maddedeki suçu 

oluşturabilmesi için,failin hareketinin bir hakka veya yetkiye dayanmaması gerekirdi. 

Okuma yazması olmayan birine onun isteği üzerine mektubunu okuyan kişinin suç 

işlemiş olmayacağı örneğindeki gibi, muhatabının rızasına dayanarak haberleşme 

kâğıtlarını açan ya da açık olanı ele geçiren kişi cezalandırılmayacaktı. Anne babanın 

çocuğun haberleşme kâğıtlarını açabilme hakkı velayet ilişkisinden kaynaklanırken, 

eşlerin birbirlerinin mektuplarını açma hakları bulunmamaktaydı. Hükümlülerin 

                                                           
94 ÜZÜLMEZ, s. 159; SAVAŞ - MOLLAMAHMUTOĞLU, TCK Yorumu, s. 1845.  
 
95 Bkz. ÜZÜLMEZ, s. 159, dn. 60.  
 
96 EREM, TCK Şerhi, s. 1257. 
 
97 EREM, TCK Şerhi, s. 1257, 1258. 
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haberleşme kâğıtlarının kontrol edilebilmesi Ceza ve Tevkif Evleri Nizamnamesindeki 

düzenlemeden kaynaklanmaktaydı.98 

765 sayılı Kanun’un 195. maddesinde, hangi haberleşme araçlarına müdahale 

etmenin suça vücut vereceğisayılmış, ancak genel olarak haberleşmenin gizliliğini ihlal 

etmek suç olarak düzenlenmemişti.  Ayrıca her ne kadar maddede telefon mükalematı 

mahremiyetini ihlal ederek zarara neden olanların cezalandırılacağı düzenlenmiş olsa da 

telefon kayıtlarının izlenmesi bu madde kapsamında korunmamaktaydı. Bahsi geçen 

hüküm sayılan gerekçelerle eleştirilmişti.99 

Failin bu kâğıdın içeriğini ifşa etmesi ve telgraf, telsiz, telefon konuşmalarının 

mahremiyetini ihlal ederek bir zarara sebep olması durumu 195. maddenin 2. fıkrasında 

cezayı ağırlaştıran sebep olarak düzenlenmişti. Failin haberleşme kâğıdının içeriğini ifşa 

etmesi ağırlaştırıcı neden olarak sayılabilirse de telgraf, telsiz, telefon konuşmalarının 

mahremiyetini ihlal etmesinin 1. fıkra hükmünün ağırlaştırıcı sebebi olarak kabul 

edilmesi mümkün değildi.Fıkranın bu kısmı ayrı bir suç olarak 

değerlendirilmeliydi.100765 sayılı TCK’nın 195. maddesinin 2. fıkrasında telefon 

konuşmalarının mahremiyetinin ihlal edilmesi suç sayılmıştı. Bu suçun yalnızca 

haberleşmenin tarafı olmayan üçüncü kişiler tarafından değil, haberleşmenin tarafı olan 

kişilerce de konuşmaların kayda alınarak diğer tarafın rızası olmadan ifşa edilmesi ve 

konuşması kaydedilen tarafın zarara uğraması suretiyle işlenmesi mümkündü.101 Zarar, 

kapalı mektup açılıp ifşa edilerek ya da açık haberleşme kâğıdı ifşa edilerek meydana 

gelmiş olmalıydı. İfşanın kaç kişiye yapıldığı ya da bir araçla yapılıp yapılmadığı 

önemli değildi. Mektubu açmadan çeşitli yollarla okuyan kişinin mektubun içeriğini ifşa 

                                                           
98 EREM, Hürriyet ve Suç, s. 117- 118. 
 
99 ALTIPARMAK, s. 54. 
 
100 EREM, TCK Şerhi, s. 1261. 
 
101ŞEN, Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, s. 113.  
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etmesi bu madde kapsamında korunmadığından, ağırlaştırıcı sebep de 

uygulanamayacaktı. Haberleşme kâğıdının içeriğinin ifşa edilmesi sonucunda zararın 

meydana gelme ihtimalinin olması yeterli değildi, zararın fiilen meydana gelmiş olması 

gerekmekteydi.102 

Haberleşme kâğıdının açılması veya ele geçirilmesiyle haberleşmenin gizliliği ihlal 

edilmiş olurdu. Kapalı haberleşme kâğıdını açma halinde de açık haberleşme kâğıdını 

ele geçirme halinde de eksik teşebbüsün mümkün olduğunu, tam teşebbüsünse mümkün 

olmadığını ileri süren görüşler mevcuttu.103 Mektubun açılıp kâğıdın içinden alınmamış 

olmasını suça eksik teşebbüs sayan görüşler vardı.104Bir görüşe göre göre mektubun 

açılmasıyla suç tamamlanmış olurdu.105 Haberleşme kâğıdını açma fiili için tam 

teşebbüsün mümkün olduğunu savunan görüşler de mevcuttu. 106 

Bahsi geçen suç iştirak açısından bir özellik arz etmemekteydi.İştirakin her türlüsü 

mümkündü.107 

Ele geçirilen ya da açılan haberleşme aracının daha sonra ortadan kaldırılması 

durumunda içtima hükümleri gereğince m. 196 uygulanırdı.108 Haberleşme kâğıdının 

hem içindekileri almak için hem de içeriğini öğrenmek için açılması durumunda faile 

hırsızlık ve haberleşme kâğıdını açmak fiillerinden ayrı ayrı ceza verilirdi.109 

                                                           
102 EREM, TCK Şerhi, s. 1261. 
 
103 TEZCAN- ERDEM, s. 109; ARTUK- GÖKCEN– YENİDÜNYA, s. 234. 
 
104 OKAY, s. 854. 
 
105 ARTUK- GÖKCEN- YENİDÜNYA, s. 234. 
 
106 EREM, TCK Şerhi, s. 1259. 
 
107 ARTUK- GÖKCEN- YENİDÜNYA, s. 234. 
 
108 EREM, Hürriyet ve Suç, s. 118. 
 
109 ARTUK- GÖKCEN- YENİDÜNYA, s. 23. 
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Kişinin kendisine gönderilmiş olmayan posta veya telgraf haberleşmesini ortadan 

kaldırması765 sayılı TCK’nın 196. maddesinde şu şekilde düzenlenmişti: 

“Bir kimse kendisine gönderilmiş olmıyan posta ve telgraf muhaberesini ortadan 
kaldırırsa mezkur muhabere zarflı olupta zarfı açılmamış olsa bile bir seneye 
kadar hapse ve otuz liradan yüz liraya kadar ağır cezayi nakdiye mahkum olur. 

 Eğer fiil zararı mucip olmuş ise hapis üç aydan, ağır cezayi nakdi elli liradan az 
olamaz.”110 

 

Bir kimse kendisine gönderilmemiş olan yazışmayı ortadan kaldırırsa bu suçu 

işlemiş olacaktı. Yazışmanın açık ya da kapalı olması önem arz etmemekteydi. Fiilin bir 

zarara neden olması ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmişti. 

Bu suç, haberleşme kâğıdının göndereni ya da alıcısı olan kişi hariç herkes 

tarafından işlenebilirdi. Haberleşme kâğıdının muhatabına ulaşmasını engelleyen her 

türlü hareket,ortadan kaldırma olarak kabul edilmekteydi. Haberleşme kâğıdının 

tamamen ortadan kaldırılması gerekmemekte, kısmen ortadan kaldırılması da suçun 

oluşması için yeterli görülmekteydi.111 

Söz konusu suç ancak kasten işlenebilirdi, özel kast aranmamaktaydı. Suça eksik 

teşebbüs mümkündü ve iştirak açısından bir özellik arz etmemekteydi.112 

Bir kimsenin kendisine gönderilmiş olan mektup ya da telgrafı ifşa etmesi TCK’nın 

197. maddesinde şu şekilde düzenlenmişti: 

“Bir kimse kendisine gönderilmiş olan bir mektup veya telgrafı gönderenin rızası 
hilafında neşir ve işaa eder ve bu yüzden bir zarara sebep olursa otuz liradan yüz 
liraya kadar ağır cezayi nakdiye mahkum olur.”113 

 

                                                           
110http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/765.htm (E. T.: 15.03.2019) 
 
111 EREM, TCK Şerhi, s. 1263. 
 
112 ARTUK- GÖKCEN- YENİDÜNYA, s. 238. 
 
113http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/765.htm (E. T.: 15.03.2019) 
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Kanun bu fiili suç saymakla, kişilere, özel haberleşmenin gizliliğini ihlal etmeme 

görevini yüklemişti.114 Suçun koruduğu değerin kişilerin haberleşmelerinin gizliliği 

olduğunu göz önünde bulundurulunca bu suçun herkes tarafından işlenebilmesi lazımdı, 

oysa Kanun bu suçun ancak haberleşmenin tarafı olan kişilerce işlenebileceğini 

öngörmüştü. Kanun’un kaleme alınışının bu bakımdan eksik olduğu ileri sürülmüştü.115 

Kanun’un lafzında bu suçun ancak mektup ve telgraf üzerinde işlenebileceği belirtilmiş 

olsa da Kanun’u amacına göre yorumlayarak mektup kavramını her türlü haberleşme 

aracını kapsayacak şekilde anlamak gerekmekteydi.116 Maddedeki neşir ve işaa 

kavramları geniş yorumlanmalı ve haberleşmenin gizliliğini ihlal eden her türlü 

davranış olarak değerlendirilmeliydi.117 Neşir, içeriğin bir araç yoluyla yayılması 

anlamına gelmekte iken118, araya araç koymadan içeriğin başkalarına 

duyurulmasıysaişaaydı.119Yayımlama ve yayma her türlü araçla gerçekleştirilebilirdi.120 

Suçun oluşması için ayrıca haberleşme içeriğinin neşir ve işaası zarara neden 

olmalıydı.Burada zararın gerçekleşmesi ağırlaştırıcı hal olarak değil suçun unsuru 

olarak düzenlenmişti.  Zararın meydana gelmesi suçun gerçekleşmesi için şart 

olduğundan bu suça teşebbüs mümkün değildi.121 

                                                           
114 EREM, TCK Şerhi, s. 1264. 
 
115 EREM, TCK Şerhi, s. 1265. 
 
116 ARTUK- GÖKCEN- YENİDÜNYA, s. 240. 
 
117 GÖZÜBÜYÜK, s. 594. 
 
118 Neşir, “yayın, yayım, yayma” anlamına gelir. Bkz. YILMAZ, s. 912;  PÜSKÜLLÜOĞLU, s. 711. 
 
119 TEZCAN- ERDEM, s. 111. İşaa, “haber yayma, herkesin duymasını sağlama” anlamına gelmektedir. 
Bkz. YILMAZ, s. 591. 
 
120 GÖZÜBÜYÜK, s. 594. 
 
121 ARTUK- GÖKCEN- YENİDÜNYA, s. 242. 
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Suç kasten işlenebilmekte, özel kast aranmamaktaydı.122 Gönderenin rızası neşir ya 

da işaayı suç olmaktan çıkarırdı.123 

Bahsi geçen üç suçun da takibi Kanun’un 199. maddesi gereğince şikâyete bağlıydı. 

200. madde ise bahsi geçen suçların posta ve telgraf memurları tarafından 

memurluk sıfatlarını kullanarak işlenmesi halini şu şekilde düzenlemişti: 

“Posta ve telgraf memurlarından bir kimse memuriyet sıfatını suistimal suretiyle 
bir mektup, bir zarf, bir telgraf veya sair açık bir muhabere evrakını zapteder 
veya kapalı evrakı açar veya telefon, telgraf mükalemat ve muhaberatı 
mahremiyetini ihlal ederse üç aydan üç seneye kadar hapis olunur. 

 Aynı ceza telgraf, posta, telefon dairesinde müstahdem olup bu sıfatı suistimal 
suretiyle muhabere evrakından birini ortadan kaldıranlar hakkında dahi tatbik 
olunur. Bu maddede beyan olunan hallerden biri bir zararı mucip olmuşsa fail 
altı aydan dört seneye kadar hapsedilir ve üç seneye kadar memuriyetinden 
mahrumiyet cezası birlikte hükmolunur.”124 

 

Kanun haberleşme özgürlüğünü sağlamakla görevli olan posta memurlarının 

haberleşmenin gizliliğini ihlal etmelerini daha ağır bir suç saydığından, posta memurları 

tarafından işlenen bu suçları özel sıfatı haiz olmayan kişilerin işlediğinden daha ağır 

biçimde cezalandırmıştı.125 Kanun’un kaleme alınışından memur ve müstahdemlerin 

ayrı hükümlere tabi olduğu anlamı çıkarabilirse de memur ve müstahdem kavramlarını, 

posta-telgraf idaresinde çalışan tüm görevlileri içerecek şekilde anlamak 

gerekmekteydi.126 

Suçun maddi unsuru posta-telgraf memurunun sıfatını kötüye kullanmak suretiyle 

haberleşme kâğıdını açması, ele geçirmesi, ortadan kaldırması ya da gizliliğini ihlal 

                                                           
122 ARTUK- GÖKCEN– YENİDÜNYA, s. 241. 
 
123 EREM, TCK Şerhi, s. 1267. 
 
124http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/765.htm (E. T.: 15.03.2019). 
 
125 EREM, TCK Şerhi, s. 1269. 
 
126 EREM, TCK Şerhi, s. 1270. 
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etmesiydi.127 Bu suç ancak haberleşme kâğıdının memura verilmesi ile muhatabına 

teslim edilmesi arasında geçen sürede işlenebilirdi. Ele geçirme, açma ve ortadan 

kaldırma fiillerinin açıklamasına yukarıda yer verilmişti. Haberleşmenin gizliliğinin 

ihlal edilmesinden kastedilenin ne olduğunu kısaca açıklamak gerekirse, bu maddede 

kastedilen telefon veya telgraf yoluyla yapılan haberleşmenin gizliliğinin ihlaliydi. 

Gizliliğin her türlü araçla ihlal edilmesi mümkündü.Örneğin santralde çalışan memurun 

iki kişinin telefon görüşmesini dinlemesi haberleşme gizliliğinin ihlaliydi.128 

Suçun işlenmesi için genel kast yeterliydi.129 Maddede sayılan fiillerin işlenmesi 

halinde bir zararın ortaya çıkması ağırlaştırıcı hal olarak düzenlenmişti. Diğer suçların 

aksine bu suçun takibi resen yapılmaktaydı.130 

 

2. 5237 SAYILI CEZA KANUNU’NDAKİ DÜZENLEME 

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki düzenlemeye geçilmeden önce bu Kanun’un 

hazırlanması aşamasından kısaca bahsetmek gerekmektedir. Dönmezer Tasarısı olarak 

da bilinen ve 2003 yılında TBMM’ye sunulan Ceza Kanunu Tasarısı’nda, 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları  “Hayatın Gizli Alanına ve Özel Hayata Karşı 

Suçlar” bölümünde çeşitli maddelerde düzenlenmişti. 

“Haberleşme Hürriyetinin İhlali” kenar başlıklı 188. madde şu şekilde yer 

bulmuştu:131 

                                                           
127 ARTUK- GÖKCEN- YENİDÜNYA, s. 243. 
 
128 GÖZÜBÜYÜK, s. 603. 
 
129 EREM, TCK Şerhi, s. 1271. 
 
130 GÖZÜBÜYÜK, s. 603. 
 
131https://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0593.pdf (E.T. 24.08.2019). 
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“Hak ve yetkisi olmadığı halde, içindekini öğrenmek maksadıyla kendisine 
gönderilmiş olmayan mektup, telgraf, telefaks ve benzerlerini veya kapalı zarf 
veya koliyi açan veya eline geçiren kimse yedi yüz elli milyon liradan iki milyar 
liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Böylece açılmış veya ele geçirilmiş olan şeylerin ve telefon muhaverelerinin 
içeriklerini ifşa eden veya bunları kullanarak yarar sağlayan kimseye üç aydan iki 
yıla kadar hapis ve yedi yüz elli milyon liradan üç milyar liraya kadar ağır para 
cezası verilir. 

Kanunların verdiği yetkiye dayanmaksızın telekomünikasyon yoluyla yapılan 
haberleşmelere giren veya içeriğini öğrenen kimseye üç aydan iki yıla kadar 
hapis ve yedi yüz elli milyon liradan üç milyar liraya kadar ağır para cezası 
verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda sayılan fiiller kamu görevlileri tarafından işlendiğinde ceza 
yarı oranında artırılır.” 

 

“Mektup veya Telgrafların Yayınlanması” kenar başlıklı 189. maddedeki 

düzenleme ise şu şekildeydi:132 

“Kendisine gönderilen mektup, telgraf, telefaks veya benzerlerini, gönderinin 
rızası olmadan yayınlayan veya açıklayan kimse, bu yüzden bir zarar olasılığı 
meydana gelirse yedi yüz elli milyon liradan üç milyar liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilir.” 

 

Tasarı’nın 194. maddesinde 188 ve 190. maddelerde belirtilen fiillerin posta ve 

diğer iletişim görevlileri tarafından işlenmesi halinde iki kat cezaya hükmolunacağı 

düzenlenmişti. 195. maddede özel bir hukuka uygunluk hali öngörülmüş, 188. 

maddenin ilk fıkrasındaki fiilin bir suçun önlenmesi veya soruşturulması ya da 

kovuşturulması amacıyla kanunun açıkça belirttiği hallerde yetkili hâkimce verilen 

karara uyularak görevliler tarafından gerçekleştirildiğinde kovuşturma yapılmayacağı 

düzenlenmişti. Son olarak 196. maddeyle bu suçların takibinin şikâyete bağlı olduğu 

belirtilmişti. Hükümet Tasarısı olarak TBMM’ye gönderilen tasarı, Adalet 

Komisyonu’nda yapılan çalışmalarda büyük oranda değişikliğe uğramış ve Dönmezer 

Tasarısı’ndan çok farklı bir metin ortaya çıkmıştır. Bu yeni tasarı 11 Ekim 2004 

                                                                                                                                                                          
 
132https://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0593.pdf (E.T. 24.08.2019). 
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tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından 12 Ekim 2004 tarih ve 

25611 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.133 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun  (TCK) “Özel Hükümler” başlıklı ikinci 

kitabının Kişilere Karşı Suçları düzenleyen ikinci kısmının “Özel Hayata ve Hayatın 

Gizli Alanına Karşı Suçlar” başlıklı dokuzuncu bölümünün 132. maddesi 

“Haberleşmenin Gizliliğini İhlal” suçunu düzenlemektedir. 

Maddenin lafzı şu şekildedir: 

 “Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin 
kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.  

Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka 
aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. (Ek cümle: 2/7/2012-6352/79 md.) İfşa edilen bu verilerin basın ve 
yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.”134 

 

Maddenin üç fıkrasında üç farklı suç tipi düzenlenmiştir. Birinci fıkrada kişiler 

arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmenin, ikinci fıkrada kişiler arasındaki 

haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa etmenin ve üçüncü fıkradaysa kişinin 

kendisiyle yapılan haberleşmenin içeriğini diğer tarafın rızası olmadan alenen ifşa 

etmesinin suç olduğu düzenlenmiştir.  

                                                           
133 İzzet ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, B. 8, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013, s. 64. 
 
1342/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle, “Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan 
altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para ibaresi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur ibaresi ise verilecek ceza bir kat artırılır şeklinde; ikinci fıkrasında yer 
alan bir yıldan üç yıla kadar hapis ibaresi iki yıldan beş yıla kadar hapis şeklinde; üçüncü fıkrasında yer 
alan altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para ibaresi bir yıldan üç yıla kadar hapis şeklinde 
değiştirilmiş, fıkraya rızası olmaksızın ibaresinden sonra gelmek üzere hukuka aykırı olarak ibaresi ile 
fıkranın sonuna İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya 
hükmolunur cümlesi eklenmiştir” Aynı değişiklikle dördüncü fıkra hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Ceza normu, koyduğu kurala uyulmasını bir yaptırımla garantiye alan hukuk 

düzeninde yürürlükte olan davranış kuralıdır.135Gerçekten de bir ceza normu davranış 

normu ve yaptırım normundan oluşur ve her suç bir davranış normuna aykırılığı gerekli 

kılar.136 Çalışma konusu maddenin her bir fıkrasında bağımsız bir davranış normu 

öngörülmüş ve yaptırım altına alınmıştır. Oysa özel suç tipleri olarak nitelendirilen 

nitelikli haller, temel unsurlara nazaran ek birtakım unsurlar taşıyan ve bu suretle temel 

suç tipinden sapan daha dar veya özel bir suç tipinin ortaya çıkması durumudur.137 

Ancak maddede temel suç tipi olarak kabul edilebilecek haberleşmenin gizliliğini ihlal 

fiiline ek unsurlarla diğer fıkralar formüle edilmiş değildir. 2. ve 3. fıkralar tamamen 

farklı maddi unsurlar barındırmaktadır. Maddede düzenlenen suçların ayrı suçlar olduğu 

maddenin gerekçesinde de belirtilmiştir.138 

Kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayımlanması 

hâlinde, ikinci veya üçüncü fıkralara göre verilecek cezanın belli oranda artırılmasını 

öngören dördüncü fıkra ise suçların temel ve nitelikli hallerine ilişkin cezaların yapılan 

değişiklikle artırıldığı gerekçesiyle 6352 sayılı Kanun’la 2012 yılında yapılan 

değişiklikle kaldırılmıştır.Bahsi geçen değişiklikle üçüncü fıkra kapsamındaifşa edilen 

verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunacağı 

düzenlenmiştir. 

                                                           
135 Zeki HAFIZOĞULLARI- Muharrem ÖZEN, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, B. 11, US- A 
Yayıncılık, Ankara 2018, s. 16. Aynı yönde bkz. Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, B. 21, 
Adalet Yayınevi, Ankara 2017, s. 68. 
 
136 Bahri ÖZTÜRK- M. Ruhan ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, B. 
16, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016, s. 168, 169.  
 
137 ÖZTÜRK - ERDEM, Ceza Hukuku, s. 170. 
 
138 “…Maddenin ikinci fıkrasında, kişiler arasındaki haberleşme içeriklerinin hukuka aykırı olarak ifşa 
edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır…  
Maddenin üçüncü fıkrasında, kişinin kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası 
olmaksızın alenen ifşa etmek suretiyle haberleşmenin gizliliğini ihlâl etmesi ayrı bir suç olarak 
tanımlanmıştır…”  https://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0593.pdf (E.T. 24.08.2019). 
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5237 sayılı Kanun, Dönmezer Tasarısı’nda bulunan hukuka uygunluk hali başlıklı 

hükme benzer bir hüküm içermediği için, kişilerin kendileriyle yapılan görüşme 

içeriğini delil olarak kullanması halinde hukuka aykırılık olmayacağı neticesine 

ulaşılabileceği gerekçesiyle eleştirilmektedir.139 

765 sayılı TCK’da haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarınınsırrın masuniyeti 

aleyhinde cürümler kısmında düzenlendiği ve bölüm başlığının eleştirildiğinden daha 

önce bahsedilmişti. 5237 sayılı TCK’da haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun özel 

hayata karşı ve hayatın gizli alanına karşı suçlar bölümünde düzenlenmesinin bu 

bakımdan yerinde olduğu düşünülmektedir. 5237 sayılı TCK’daki haberleşmenin 

gizliliğini ihlal suçu 765 sayılı Kanun’daki 195 ve 197. maddelere karşılık gelmektedir. 

196. maddenin karşılığıysa haberleşmenin engellenmesi suçu olarak 5237 sayılı 

TCK’nın 124. maddesinde düzenlenmiştir.  

765 sayılı TCK’da suçun işlenebileceği haberleşme araçları tek tek sayılmıştır. Bu 

durum suçun koruma alanını daraltarak gelişen teknoloji karşısında haberleşme 

özgürlüğünü korumakta Kanun’un yetersiz kalmasına neden olmuştur.140 5237 sayılı 

TCK’da ise kişiler arasındaki haberleşmeden bahsedilerek, haberleşme araçlarının 

sayılması yoluna gidilmemiş, her türlü haberleşme aracı kapsama alınarak hükmün 

koruma alanını genişleten bir düzenlemeye yer verilmiştir. 

765 sayılı TCK’da haberleşme içeriğinin ifşası halinde nitelikli halin uygulanması 

ve kişinin kendisine gönderilen mektubun ifşası suçunun oluşabilmesi için bu fiillerin 

bir zarara neden olması gerektiği düzenlenmiştir.Ancak 5237 sayılı TCK’da ise 

                                                           
139 Ersan ŞEN,“5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Özel Hayata Karşı Suçlar”, İBD., C. 79, S. 3, 2005, 
s. 714. 
 
140 765 sayılı TCK’daki hükümlerin özel hayatı korumakta yetersiz kaldığı hakkında bkz. TEZCAN- 
ERDEM- SANCAKDAR, s 405. 
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haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının oluşması için herhangi bir zararın meydana 

gelmesi şartına yer verilmemiştir. 

Önceki düzenlemede 195. maddedeki suçun özel kastla işlenebileceği öngörülmüş, 

yeni düzenlemedeyse özel kasta yer verilmemiştir. 

765 sayılı TCK’da haberleşme aleyhine suçlar ilgililerin şahsi davasına 

bağlanmıştır.141 5237 sayılı TCK’da haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun 

soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlanmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141 Suçun takibinin ilgililerin şahsi davasına bağlanmasının şikâyet koşuluna bağlanması anlamına gelip 
gelemeyeceği hakkında bkz. ZAFER, Özel Hayatın, s. 87. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇLARININ UNSURLARI 

 

I. HUKUKİ KONU 

 

Hukuki konu,normla korunan,suçla ihlal edilen kişiye ya da kişi topluluğuna ait 

belirli bir hukuki varlık veya menfaattir.142Suçların tasnifinde kullanılan ölçütlerden biri 

hukuki konudur. Hukuki konu aracılığıyla, suçların tasnifinde korunan genel menfaatten 

özel menfaate doğru gidilmektedir. TCK’da suçlar önce mağdura daha sonra hukuki 

konuya göre tasnif edilmiştir.143 Dolayısıyla Kanun’da düzenlendiği yerin suçun hukuki 

konusunu işaret ettiği söylenebilecektir. Hukuki konu, aynı zamanda normun yorumu 

bakımından da oldukça önemlidir. 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının hukuki konusunun ne olduğuhususunda 

doktrinde bir görüş birliği bulunmamaktadır. Ağırlıklı olan görüş bu suçlarla 

korunmasıamaçlanan hukuki değerin, genel olarak kişilerin özel hayatına saygı hakkı, 

özel olarak da bireysel haberleşme özgürlüğü olduğu yönündedir.144 Bu kapsamda 

haberleşmenin aile üyeleri arasında gerçekleşmesi durumunda bu suçlarla dolaylı olarak 

                                                           
142 Nevzat TOROSLU, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, B. 2, Savaş Yayınları, 
Ankara 2019, s. 164; Zeki HAFIZOĞULLARI- Devrim GÜNGÖR, “Türk Ceza Hukukunda Suçların 
Tasnifi”, TBBD., S. 69, 2007, s. 23. 
 
143 TOROSLU, s. 222. Bu konudaki eleştiriler için bkz. HAFIZOĞULLARI- GÜNGÖR, s. 29 vd. 
Suçların tasnifinde hukuki konunun esas alınması gerektiği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Yener 
ÜNVER, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003, s. 
800-811. 
 
144 ZAFER, Özel Hayatın, s. 89. Aynı yönde bkz. Handan YOKUŞ SEVÜK,“Haberleşmenin Gizliliğini 
İhlal Suçu”, DÜHFD., C. 12-13, S. 16-17-18-19, 2009, s.167; Özer Veli ÖZBEK: TCK İzmir Şerhi, C. 
2, B. 3,  Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, s. 922. 
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aile yaşamının da korunacağını savunan görüşler vardır.145Bir başka 

görüş,haberleşmenin gizliliğine saygı hakkı Anayasa’da güvence altına alınan bazı 

haklarla bağlantılı olduğundan, bu suçlarla kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirme 

hakkının, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün ve din ve vicdan özgürlüğünün 

de dolaylı olarak korunduğunu ileri sürmektedir.146 

Diğer bir görüşe göreyse haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarıyla, haberleşmenin 

başkalarının denetim ve gözetiminden uzak bir şekilde yapılma hakkı yani 

haberleşmenin gizliliği korunmaktadır.147 Bu görüşü savunanlara göre, haberleşme 

özgürlüğü kişinin istediği kişiyle dilediği zaman haberleşebilmesini ve haberleşmesinin 

engellenmemesini ifade ettiğinden, bu özgürlük TCK’nın 124. maddesinde düzenlenen 

haberleşmenin engellenmesi suçuyla hâlihazırda korunmaktadır. Haberleşmenin gizliliği 

ise kişinin haberleşme içeriğinin başkalarınca bilinmemesidir.Haberleşmenin 

gizliliğinin ihlal edildiği hallerde kişinin haberleşmesi engellenmemekte, haberleşme 

başkaları tarafından öğrenilmektedir. Haberleşmenin başkalarınca öğrenilmesinin 

haberleşme özgürlüğünün kullanılamamasına neden olması mümkün olsa da 

haberleşmenin engellenmesinin TCK’nın 124. maddesinde ayrıca bir suç tipi olarak 

düzenlendiği göz önüne alındığında, 132. maddede bireysel haberleşme araçlarıyla 

yapılan haberleşmelerin ve bu haberleşme içeriklerinin gizliliğinin korunduğu ileri 

sürülmektedir.148 

                                                           
145 Durmuş TEZCAN- Mustafa Ruhan ERDEM- Murat ÖNOK, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, B. 
16, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018, s. 646; ZAFER, Özel Hayatın, s. 89.  
 
146 Bkz. ZAFER, Özel Hayatın, s. 90. 
 
147 Mahmut KOCA, “Haberleşmenin, Konuşmanın ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçları (TCK m. 
132-134)”, Ceza Hukukunun Güncel Sorunları: 8 Ekim 2010 Kolokyum, (Ed. M. Tevfik GÜLSOY), 
Erzurum 2010, s. 66. 
 
148 Mahmut KOCA– İlhan ÜZÜLMEZ, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, B. 5, Adalet Yayınları, 
Ankara 2018, s. 515, dn.10. Birtekde132. maddenin ilk cümlesindeki kişiler arasındaki haberleşmenin 
gizliliğini ihlal suçu bakımından korunan hukuki değerin haberleşmenin gizliliği olduğunu kabul 
etmektedir. Bkz. BİRTEK, s. 155. 
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Başka bir görüşe göre haberleşme aracılığıyla düşüncesini açıklayan kişinin bu 

düşüncesinin muhatabından başkaları tarafından bilinmemesini isteme hakkı 

vardır.Dolayısıyla haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının hukuki konusu, kişiler 

arasındaki haberleşmenin gizliliğinin sağlanmasına ilişkin kamusal yarardır.149 

Kişinin kendisiyle yapılan haberleşme içeriğini ifşa etme suçunda ise maddede 

düzenlenen diğer suçlardan farklı olarak, haberleşen tarafların haberleşme içeriklerinin 

gizli kalması için birbirlerine karşı duydukları güven duygusunun ihlal edildiğini ileri 

süren görüşler bulunmaktadır.150 

132. madde Kanun’un özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar kısmında 

düzenlenmiştir. Suçun hukuki konusunun belirlenmesinde maddenin düzenlendiği yerin 

yol gösterici olduğu dikkate alındığında, bu suçlarla korunmak istenenin genel olarak 

özel hayatın gizliliği olduğu kabul edilebilir. Ayrıca haberleşmenin gizliliğini ihlal 

suçlarının hepsi içinhaberleşmenin gizliliği korunmak suretiyle kişilerin özgürce 

haberleşmesini sağlamak amaçlanmıştır. Dolayısıyla bizce her üç suç için de korunan 

hukuki değer genel olarak özel hayatın, özel olarak da haberleşmenin gizliliğidir. 

 

II. MADDİ KONU 

 

Suçun maddi konusu, suçun üzerinde işlendiği şahıs ya da şey olarak 

tanımlanabilir.151 Ancak maddi varlığı olan şeyler üzerinde suç işlenebilir. Her suçun 

                                                           
149 Bkz. Zeki HAFIZOĞULLARI– Muharrem ÖZEN, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Kişilere 
Karşı Suçlar, B. 5,  US-A Yayıncılık, Ankara 2016, s. 265.Birtekkişiler arasındaki haberleşme 
içeriklerinin hukuka aykırı olarak ifşası suçu için bu görüşe katılmaktadır. Bkz. BİRTEK, s. 328. 
 
150 BİRTEK, s. 360. Aynı yönde bkz. KOCA, s. 74; ZAFER, Özel Hayatın, s. 104.  
 
151 Nevzat TOROSLU– Haluk TOROSLU, Ceza Hukuku Genel Kısım, B. 24, Savaş Yayınları, Ankara 
2018, s. 110; Türkan YALÇINSANCAR- Timuçin KÖPRÜLÜ, Ceza Hukuku Genel Hükümler 
Uygulamalı Çalışmaları, Savaş Yayınevi, Ankara 2014, s. 129. 
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maddi konusu yoktur. Sırf hareket suçlarında genelde bir hareketin yapılması yeterli 

olup, bu hareketin bir kişi ya da şey üzerinde gerçekleşmesi gerekmez.152 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının maddi konusununilk fıkradaki suç için 

haberleşme; ikinci ve üçüncü fıkradaki suçlar bakımındansahaberleşmenin içeriği 

olduğu ileri sürülmüştür.153Başka bir görüşse maddede düzenlenen tüm suçların maddi 

konusunun haberleşmenin içeriği olduğunu savunmaktadır. Bu görüşe göre maddede 

kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlalinden kasıt haberleşmenin içeriğidir.154 

Bahsi geçen görüşün kabul görmesi halinde haberleşme içeriği niteliğinde olmayan 

kişinin kiminle konuştuğunun öğrenilmesi gibi haller bu madde kapsamında 

korunamayacaktır; bu nedenle bu görüşe katılmak mümkün görünmemektedir. 132. 

maddenin ilk fıkrasının ilk cümlesinde haberleşmenin gizliliğini ihlalden, maddenin 

ikinci ve üçüncü fıkrasındaysa haberleşmenin içeriğini ifşadan söz edilmektedir. 5237 

sayılı TCK’da mülga Kanun’un aksine haberleşme araçları teker teker sayılmamış genel 

olarak haberleşme kavramı kullanılmıştır. Maddede belirtilen haberleşme ve 

haberleşmenin gizliliği kavramlarının soyut ve oldukça geniş olduğu bu nedenle suçta 

kanunilik ilkesinin ihlal edildiği ve haberleşmeden ne anlaşılması gerektiğine 

düzenlemede yer verilmesinin daha uygun olacağı ileri sürülmüştür.155 

765 sayılı TCK,mektup, telgraf veya kapalı bir zarfı açmayı ya da posta ve telgrafla 

vaki açık muhabere varakasını ele geçirmeyi cezalandırdığından, 765 sayılı TCK 

                                                           
152 YALÇIN SANCAR-nKÖPRÜLÜ, s. 129. 
 
153ZAFER, Özel Hayatın, s. 92. Aynı yönde bkz. SEVÜK YOKUŞ, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, 
s.  167; TEZCAN- ERDEM- ÖNOK, s. 646. Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun maddi konusunun 
haberleşme araçları olduğu yönündeki görüş için bkz. Ali PARLAR– Muzaffer HATİPOĞLU, 
Açıklamalı - Yeni İçtihatlarla 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, Adalet Yayınları, Ankara 2008, s. 
2026. 
 
154 ÖZBEK, s. 922. Aynı yönde bkz. KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 516; Osman YAŞAR– 
Hasan GÖKCAN Tahsin– Mustafa ARTUÇ, Yorumlu- Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, B. 2, Adalet 
Yayınları, Ankara 2014, s. 4307. 
 
155 ŞEN,5237 sayılı TCK’da,s. 712. 
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döneminde suçun maddi konusunun olduğu kabul edilebilir. Ancak 5237 sayılı TCK 

haberleşmenin gizliliğini ihlali veya haberleşme içeriğinin ifşasını 

cezalandırmaktadır.Haberleşme ya da haberleşme içeriği suçun üzerinde işlenebileceği 

bir şey olarak kabul edilemez. Ayrıca sırf hareket suçları olan haberleşmenin gizliliğini 

ihlal suçlarında hareketin yapılması suçun oluşması için yeterlidir, hareketin bir şey 

üzerinde gerçekleşmesi aranmaz. Bu nedenlerle bizce haberleşmenin gizliliğini ihlal 

suçlarının maddi konusu bulunmamaktadır.  

Bununla birlikte bu kısımda haberleşmenin neleri kapsadığının ve haberleşmenin 

gizliliğinin ne anlama geldiğinin üzerinde durulacaktır. 

Haberleşme çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Bir görüşe göre,haberleşme bireylerin 

en az iki kişiyle, araç vasıtasıyla gerçekleştirdikleri veherkesle paylaşmadıklarıiletişim 

sürecidir.156Özbek’e göre ise haberleşmenin araç vasıtasıyla gerçekleştirilmesi şart 

değildir, ancak madde kapsamında korunan haberleşme araç vasıtasıyla gerçekleştirilen 

haberleşmedir.157 

Konuşma, iletişim ve haberleşme kavramları birbirlerinin yerine kullanılabilen 

kavramlar olsa da 132. madde ile korunmak istenen haberleşme, kişilerin araç 

vasıtasıyla gerçekleştirdiği haberleşmedir. Bu durum hükmün gerekçesinden de 

görülmektedir.158 Kişiler arasında yüz yüze gerçekleşen iletişim ise arada araç 

bulunmadığından haberleşme değil, konuşma olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla 

kişiler arasında yüz yüze gerçekleşen konuşmaların kulakla dinlenilmesi haberleşmenin 

                                                           
156ŞEN, 5237 sayılı TCK’da, s. 712; Doğan SOYASLAN, Ceza Hukuku Özel Hükümler, B. 11, Yetkin 
Yayınları, Ankara 2016, s. 334; TEZCAN – ERDEM - ÖNOK, s. 646. Şahbaz her ne kadar haberleşme 
için iki kişinin bulunması gerekse de bir kişinin belli bir süre sonra eline geçmek üzere kendisine yazdığı 
mektubun okunmasının da haberleşmenin gizliliğinden yararlanması gerektiğini kabul etmektedir.  Bkz. 
İbrahim ŞAHBAZ, Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, Yetkin Yayınları, Ankara 2016, s. 1529. 
 
157 ÖZBEK, s. 923. 
 
158 Madde gerekçesinde bu suçlarla korunan haberleşmenin araç vasıtasıyla yapılan haberleşme olduğu şu 
ifadelerle belirtilmiştir: “…Bu haberleşme, örneğin mektupla, telefonla, telgrafla, elektronik posta 
yoluyla yapılabilir…” https://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0593.pdf (E.T. 24.06.2019). 
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gizliliğini ihlal suçlarını oluşturmamakta, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi 

ve kayda alınması suçunu (TCK md.133) oluşturmaktadır.159 

Haberleşmenin gizliliğinin objektif ve sübjektif olmak üzere iki unsuru vardır. 

Objektif unsuru, belirli ve sınırlı sayıda kişi tarafından bilinmedir. Sübjektif unsursa 

haberleşen tarafların haberleşme ve içeriğinin başkaları tarafından bilinmemesi yönünde 

bir inanç ve iradeye sahip olmalarının yanında kişilerin bu gizliliği sağlamak için uygun 

araçları kullanmalarının gerekmesidir.160 

Kişiler arasındaki haberleşmenin,gizliliğini sağladığı sürece, hangi araçla 

yapıldığının bir önemi yoktur. Haberleşme aracı olarak mektup, faks, elektronik posta, 

telefon, telsiz gibi herhangi bir araç kullanılmış olabilir. İnternet üzerinden yapılan 

görüntülü konuşma ya da anlık ileti şeklindeki yazışmalar da haberleşmedir.161 Önemli 

olan haberleşmenin belli kişiler arasında ve gizliliği sağlayacak araçlar yoluyla 

gerçekleştirilmesidir. Örneğin internette herkese açık konuşma odalarındaki sohbetlere 

yapılan saldırılar, bu konuşmalar gizli olmadığı için haberleşmenin gizliliğini ihlal 

suçlarının konusu olamaz.162Ancak konuşma odasına sadece üye olanlar girebiliyorsa 

bu durumda üyeler arasındaki haberleşme gizli olduğundan bu sohbete yapılan saldırılar 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu oluşturacaktır. Aynı şekilde herkesin girebileceği 

telsiz frekansından yapılan konuşmaların da gizli olması beklenemez ve bu konuşmalar 

söz konusu suçların korumasından yararlanamaz.Ancak telsiz frekansına sadece belli 

                                                           
159 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s. 168. 
 
160 Handan YOKUŞSEVÜK, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2018, s. 221. 
 
161 KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 517. 
 
162 ZAFER, Özel Hayatın, s. 93, 94. 
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kişiler şifre aracılığıyla girebiliyorsa bu durumda haberleşmenin gizli olduğundan ve 

madde kapsamında korunduğundan söz edilebilir.163 

Haberleşmenin içeriğinin gizli olması yeterlidir, ayrıca bir sırrı içermesi gerekmez. 

Haberleşme içeriğinin herkesçe bilinmesi suçun oluşmasını engellemez, zira aleni 

olmayan tüm haberleşmeler gizlidir.164Haberleşmenin belli bir kişiye yöneltilmiş ve 

kişisel nitelikte olması gerekmektedir.165Kişi adına gazete ve dergi gönderilmesi 

haberleşme olmadığından bu suçların konusunu oluşturamaz.166Sevük,  kitap gibi basılı 

bir eserin içine bir not konularak, kapalı halde birine gönderilmesi durumunda bir 

haberleşmenin var olduğunu, zira kitabın kapalı gönderilerek gizliliğin sağlanmak 

istendiğini ve fotoğraf gönderilmesi nasıl haberleşme kapsamında kabul edilebiliyorsa, 

bir düşünceyi aktarma yolu olan kitabın da aynı şekilde kabul edilebileceğini 

savunmaktadır.167 

Reklam broşürleri, kullanma kılavuzları gibi genel nitelikli gönderiler bu suçun 

konusu olamaz.Bu gönderiler kişiye özel bilgi içermediğinden içinde broşür olan zarfı 

açıp okuyan kişi suçun maddi konusu mevcut olmadığından işlenemez suç kuralları 

gereğince cezalandırılamaz.168 Ancak Sevük’e göre bu tür gönderiler, zarf içinde ve 

kişinin adına özel olarak gönderilmişse veya zarfın içinde kişiye özel bir yazı varsa bu 

durumda bir haberleşmeden ve haberleşmenin gizliliğinden söz edilebilir. Hatta 

                                                           
163 ZAFER, Özel Hayatın, s. 93, 94. “… gizliliği sağlamaya özen gösterilip gösterilmediğini belirlemek 
bakımından, söz konusu frekansa, şifresiz ve zahmetsizce giriş imkanı olup olmadığına dair bir belirleme 
de yapılmadığı anlaşılmakla…”  Yar. 12. CD. T. 12.06.2012 E. 2012/ 13228, K. 2012/ 14787. Bkz. 
YAŞAR– GÖKCAN – ARTUÇ, s. 4333 
 
164 ZAFER, Özel Hayatın, s. 98. 
 
165 KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 517. 
 
166 Ayhan BOZLAK, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Türk Ceza Hukukunda 
Özel Hayatın Korunması, Adalet Yayınları, Ankara 2013, s. 297. 
 
167 SEVÜK YOKUŞ, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s. 171. 
 
168 ZAFER, Özel Hayatın, s. 97. 
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broşürler sadece belirli şartları sağlayan kişilere özel olarak gönderiliyorsa, içeriğinde 

ayrıca bir yazışma olmasa bile, bu haberleşmenin kişisel nitelikte ve gizli olduğu kabul 

edilmelidir. Çünkü burada gönderen, gönderiyi kapalı zarfa koyarak haberleşmenin 

gizliliğini sağlamak için gereken önlemleri almıştır. Ancak kişiye gönderilen broşürün 

üzerinde adı olsa bile kapalı zarfla gönderilmemişse haberleşmenin gizliliği için gereken 

önlemler alınmadığından bu suçun konusunu oluşturamaz.Kişiye özel gönderilen hesap 

ekstreleri ve faturalar ise özel bilgiler içerdiğinden bunların öğrenilmesi halinde 

haberleşmenin gizliliğinin ihlalinden söz edilebilir.169 

Bir kimseye broşür, hesap ekstresi, kitap vs. gönderilmesi halinde kişiler arasında 

bir duygu veya düşünce aktarımından söz edilemeyeceği için bizce haberleşme söz 

konusu değildir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu 

oluşmayacaktır, şartları varsa kişisel verileri ele geçirme gibi başka suçlar meydana 

gelebilir. Ancak bu broşür veya kitabın içine kişiye özel bir not koyulmuşsa bu halde bir 

düşünce aktarımından bahsedilebileceğinden haberleşme söz konusu olacak ve bunların 

gizliliğinin ihlali halinde haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluşacaktır.  

Aleni olan haberleşmeler madde kapsamında korunmaz.Zafer’e göre zarfa 

koyulmamış kartpostalın haberleşme sürecinde ele geçirilip okunması, haberleşme 

içeriği aleni olduğundan duruma göre haberleşmenin engellenmesi ya da hırsızlık gibi 

başka suçları oluşturabilirse de haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaz.170 

Açık olarak gönderilen kartpostal aracılığıyla gerçekleştirilen haberleşmede, 

haberleşmenin gizliliğinden bahsedilemeyeceğinden bu görüşe biz de katılmaktayız. 

                                                           
169 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s. 170, 171. 
 
170 ZAFER, Özel Hayatın, s. 95. 
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Posta paketleri haberleşme niteliğinde değildir. Ancak paketin yanında bir mektup 

gönderilmişse bu mektup suçun konusu olabilir.171 Yazı, ses kaydı gibi haberleşme 

araçlarını içeren kargo paketinin açılarak, bu haberleşmelerin içeriğinin öğrenilmesi 

durumunda da haberleşmenin gizliliği ihlal edilmiş olacaktır. Ancak kargonun içinde bir 

haberleşme aracı değil de örneğin meyve bulunuyorsa bu durumda haberleşmeden söz 

edilemeyeceği için 132. madde kapsamında bir suç oluşmayacaktır.172 

Kapalı zarfın üzerinde gönderici ve alıcının adının yazması halinde bu bilgiler aleni 

hale geldiğinden, gizliliklerinden söz edilemeyecektir.Bu bilgiler artık haberleşmenin 

içeriği olmaktan çıkmış, haberleşme sürecini yönlendiren bilgiler haline gelmiştir. 

Kişinin telefonda kiminle konuştuğunun öğrenilmesi halindeyse, telekonferansla 

konuşma hariç, telefon niteliği gereği haberleşmenin gizliliğini sağlayan bir araç 

olduğundan ve konuşulan kişinin öğrenilmesi fazladan bir çaba gerektirdiğinden 

haberleşmenin gizliliğiihlal edilmiş olur.173 

Haberleşme içeriğinin haber niteliğini suçun işlendiği aşamada halen koruyor 

olması gerekmektedir. Gönderenin belli olmaması suçun oluşması açısından önemli 

değildir, önemli olan haberleşme aracının haber niteliğini taşımasıdır.174 

 

                                                           
171 ZAFER, Özel Hayatın, s. 96. 
 
172 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s. 171. 
 
173 ZAFER, Özel Hayatın, s. 97.  
Yargıtay aksi yöndeki bir kararında şu ifadelere yer vermiştir: “… sanığın, katılan ve dava dışı eski eşi 
Şerife arasında gerçekleşen arama kaydı dökümlerini katılanın akrabalarına göndermesi eyleminde, 
arama kaydı dökümlerini, katılanın ve dava dışı Şerife’nin yaptıkları aramalar ile kendilerini arayan 
numaralara ilişkin tarih, saat ve süre bilgilerini içermesi ve bu iki kişi arasında gerçekleşen konuşma 
veya mesajlaşma içeriklerine ilişkin bilgi bulunmaması karşısında, sanığın eyleminin haberleşmenin 
gizliliğini ihlal suçunu değil, TCK’nın 136/1 maddesinde düzenlenen, verileri hukuka aykırı olarak verme 
veya ele geçirme suçunu oluşturduğu gözetilmeden…” (Yar. 12. CD, T. 16.02.2015, E. 2014/ 22994, K. 
2015/ 2630) Bkz. Haydar EROL, Açıklamalı ve En Yeni İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, C. 2, Ankara 2015, 
s. 1387.  
 
174 ZAFER, Özel Hayatın, s. 98. Haberleşme içeriğini kaybeden haberleşme aracının, hırsızlık suçuna 
konu olabileceğinden ilk bölümde bahsedilmişti. 
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III. FAİL 

 

Fail, cezai nitelikteki hukuka aykırı fiili işleyen kişidir. Her suçun faili vardır.175 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarında fail, ilk iki fıkra için haberleşen kişiler 

haricinde herhangi bir kimse, üçüncü fıkra içinse ancak haberleşmenin taraflarından biri 

olabilir. Maddenin ilk iki fıkrasındaki suçlar haberleşen kişiler tarafından 

işlenemez.Çünkü haberleşen kişiler arasındaki haberleşmenin birbirlerine karşı 

gizliliğinden bahsedilemez, gizlilik haberleşenler dışındaki kişilere karşıdır.176Bir 

görüşe göre, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları istisnasız herkes tarafından 

işlenemez.Başkaları arasındaki haberleşmeyi dinleyen, okuyan, kayda alan, 

haberleşmenin içeriğini alenen ifşa eden kişi fail olabilir.Bu yönüyle bu suçlar özgü 

suçtur. Bu görüşe göre ayrıca haberleşmenin içeriğinin ifşa edilmesi suçunun faili 

haberleşme tarafı olmayan üçüncü kişilerin yanında, haberleşme taraflarından biri de 

olabilecektir.177 

Kanun’un suçun varlığı için failin belirli bir hukuki ya da fiili durumda 

bulunmasını şart koştuğu suçlar özgü suçtur.178 Dolayısıyla bir suçun özgü suç 

olduğundan bahsedilmek için faille ilgili belirli niteliklerin aranması gerekmektedir.179 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal ya da ifşa suçlarında ise maddede faile özgü herhangi bir 

nitelikten bahsedilmediğinden, fail haberleşen kişiler dışında herhangi bir kimse 

olabilir.Suçu oluşturacak fiili gerçekleştiren kişi olması o kişiyi özgü suçun faili haline 

                                                           
175 TOROSLU- TOROSLU s. 107; YALÇIN SANCAR- KÖPRÜLÜ, s. 128. 
 
176 KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 515. 
 
177 ZAFER, Özel Hayatın, s. 90, 91.  
 
178 TOROSLU- TOROSLU, s. 107; YALÇIN SANCAR- KÖPRÜLÜ, s. 128. 
 
179 Ayhan ÖNDER, Ceza Hukuku Dersleri, Filiz Kitapevi, İstanbul 1992, s. 168. Aynı yönde bkz. 
Kayıhan İÇEL- Füsun SOKULLUAKINCI- İzzet ÖZGENÇ- AdemSÖZÜER- Fatih S. 
MAHMUTOĞLU- Yener ÜNVER, Suç Teorisi: Suç Kavramına İlişkin Genel Bilgiler, Suçun Yapısal 
Unsurları, Suçun Özel Oluşum Biçimleri, B. 2, Beta Basım, İstanbul 2000, s. 90. 
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getirmemektedir. Ayrıca haberleşme içeriklerini ifşa suçunun failinin haberleşen 

taraflardan biri olabileceği yönündeki görüşe de katılmak mümkün değildir, zira 

haberleşen taraflardan birinin haberleşmenin gizliliğini ancak alenen ifşa etmesi halinde 

suç işlemiş olacağı üçüncü fıkrada açıkça düzenlenmiştir.  

Kendisiyle yapılan haberleşme içeriklerini alenen ifşa suçu içinse bizim de 

katıldığımız görüşe göre suçun faili yalnızca haberleşmenin tarafı olabilir. Dolayısıyla 

bu suç özgü suçtur.180 

Suçun kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği yetki kötüye kullanılarak ya da 

belirli meslek veya sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi halinde ceza 

ağırlaştırılacaktır. 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 63. maddesi gereğince elektronik 

haberleşme hizmeti vermekle yetkilendirilmiş işletmecilerin personelinin haberleşmenin 

gizliliğini ihlal suçlarını işlemesi halinde uygulanacak ceza bir kat artırılacaktır.181 Söz 

konusu hüküm,  elektronik haberleşme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş bulunan 

işletme personelinin haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarını işlemesi halinde fail 

olacağının ortada olduğu, ayrıca kamu görevlisi olmasalar da mesleğin sağladığı 

kolaylıktan yararlanarak suçu işlemiş olduklarından nitelikli halin uygulanacağı 

gerekçeleriyle eleştirilmektedir. Bahse konu hükmün tek amacının cezayı daha da 

artırmak olduğu, ek olarak ceza artırımının ne şekilde yapılacağının açıkça 

düzenlenmediği ileri sürülmüştür.182 

                                                           
180 TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 648. 
 
181 ŞAHBAZ, s. 1532.  
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 63. maddesi şu şekildedir: “…Elektronik haberleşme 
hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş bulunan işletmecilerin personelinin, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının İkinci Kısmının Dokuzuncu Bölümünde düzenlenen, özel hayata 
ve hayatın gizli alanına karşı suçları işlemesi halinde haklarında bu bölümde öngörülen cezalara 
hükmolunur. Ancak 137 nci maddeye göre yapılacak artırım bir kat olarak uygulanır…” 
 
182 KOCA, s. 79. 
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Tüzel kişilerin suç faili olup olamayacakları hakkında doktrinde görüş birliği 

bulunmamaktadır. Bir görüş suçun gerçek kişi tarafından işlenmesi gerektiğini ileri 

sürerken;183 aksi yöndeki görüşe göre tüzel kişilere uygulanan güvenlik tedbirleri 

işlenen suçun karşılığı olarak uygulanan yaptırımlar olduğundan tüzel kişilerin de fail 

olabileceği kabul edilebilir.184 Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları bakımından ise 

tüzel kişiler fail olamamakta, ancak bu suçlar tüzel kişinin temsilcisi tarafından tüzel 

kişi yararına işlenmişse tüzel kişi için 140. madde gereğince güvenlik tedbirine 

hükmedilebilmektedir.185 

Bir başkası adına mektup yazan kişi, eğer bu durum mektubun alıcısı tarafından da 

biliniyorsa, artık haberleşmenin tarafı haline geldiğinden, haberleşmenin gizliliğini ihlal 

ya da haberleşme içeriğinin ifşası suçunu işleyemeyecektir.Ancak haberleşmenin 

içeriğini alenen ifşa suçunu işlemesi mümkündür. Faks çeken kişi kendisine açık olarak 

verilmiş, artık gizliliğinden söz edilemeyecek evrak için haberleşmenin gizliliğini ihlal 

suçlarının faili olamazken, kapalı olarak verilmiş evrakın işini yapması için gerekenden 

fazlasına vakıf olmuş ve metnin içeriğini okumuşsa, fail olabilecektir.186 

Bir görüşe göre yazılı haberleşmenin gizliliği okunarak sözlü haberleşmenin 

gizliliği de dinlenerek ihlal edilebileceğinden, görme engelli ya da okuma yazma 

bilmeyen bir kişi yazılı haberleşmenin, işitme engelli kişi de sözlü haberleşmenin 

gizliliğini ihlal edemez.Bu durumlarda araçta mutlak elverişsizlik söz 

                                                           
183 ÖZGENÇ, Genel Hükümler, s. 189. 
 
184 YALÇIN SANCAR- KÖPRÜLÜ, s. 128.Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz. Zeynel T. KANGAL, Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003, s. 146- 
148; Tuğrul KATOĞLU, “ Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları”, AÜHFD., C. 61, S. 
2, 2012, s. 667- 671. 
 
185 KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 516. Failin tüzel kişi olabileceği hakkında bkz. Şaban Cankat 
TAŞKIN, “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu”, TBBD., S. 90, 2010, s. 233. 
 
186 BİRTEK, s. 169. 
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konusudur.187Bizim de katıldığımız diğer görüşe göre, bu durumlarda aracın 

elverişsizliğinden söz edilemez, aksine mektubun görme engelli kişi tarafından açılması 

da haberleşmenin gizliliğini ihlal için elverişli harekettir. Burada suçun oluşmaması, 

haberleşmenin gizliliğinin ortadan kalkması tehlikesinin meydana gelmemesinden 

kaynaklanmaktadır.188Ancak görme engelli kişinin haberleşme evrakını açtığı her 

durumda suçun oluşmadığından bahsedilemeyecektir. Bu kişinin açtığı mektubu 

başkasına okutması gibi hallerde haberleşmenin gizliliği ihlal edilmiş olacaktır. Bu gibi 

durumlarda somut olaya göre değerlendirme yapılmalıdır. 

Okuma yazma bilmeyen kişinin durumu ise görme engellilerden farklıdır.Çünkü 

kişi okuma yazma bilmese bile mektubun içinden çıkacak çizim, fotoğraf vb. 

haberleşmeleri görebilecek ve haberleşmenin gizliliğini tehlikeye sokabilecek imkâna 

sahiptir.Dolayısıyla okuma yazma bilmeyen kişinin mektup zarfını açmasıyla beraber 

suç işlenmiş olacaktır.189 Mektubun içinde çizim, fotoğraf vb.nin olmadığı hallerdeyse 

kişinin mektubu başkasına okutması ya da kopyasını yapması mümkündür, bu durumda 

da suç oluşacaktır. 

 

IV. MAĞDUR 

 

Mağdur, suçun hukuki konusunu oluşturan hukuki varlık ya da menfaatin 

sahibidir.190 

                                                           
187  ZAFER, Özel Hayatın, s. 91. 
 
188 BİRTEK, s. 171, 172. 
 
189  BİRTEK, s. 171, 172.  
 
190 TOROSLU– TOROSLU, s. 114; KATOĞLU, Mağdur, s. 661; ÖZGENÇ, Genel Hükümler, s. 210. 
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Haberleşmenin gizliliğini ihlal ve haberleşme içeriğinin ifşası suçlarında mağdur, 

haberleşen taraflardır. Haberleşme içeriğininalenen ifşası suçunda, haberleşmenin 

gizliliği haberleşen taraflardan birince ihlal edildiğinden, mağdur haberleşmenin ifşayı 

gerçekleştirmeyen diğer tarafıdır.191 

Haberleşen tarafların ikiden fazla olması mümkündür.Örneğin, telekonferans 

sistemiyle ikiden fazla kişinin haberleşmesi halinde haberleşmenin gizliliğinin ihlal 

edilmesi durumunda mağdur haberleşmeye katılan herkestir.192 Aynı şekilde bir mektup 

bütün aile bireylerine yazılmış olabilir ya da elektronik posta aynı içerikle birden fazla 

kişiye gönderilmiş olabilir.Bu durumlarda da birden fazla kişi mağdurdur. Suçun 

oluşması için haberleşme içeriğini gönderen kişinin ismen bilinmesi şart 

değildir.Mektubu alacak kişi göndereni yazısından tanıyor olabilir ya da gönderen adını 

yazmamış olabilir.193 

Tüzel kişi onu oluşturan gerçek kişilerden ayrıca varlığı olan hukuki bir kişidir ve 

dolayısıyla menfaat sahibi olabilir.194Kanun kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini 

ihlal ve ifşadan bahsettiğinden ve tüzel kişi de kişi olduğundan, tüzel kişiler de 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının mağduru olabilir.195Ancak kamu tüzel 

kişilerinin yazışmaları, kanunun gizli kalmasını emrettikleri hariç gizli 

olamayacağından, kamu tüzel kişileri bu suçun mağduru olamazlar.Bununla birlikte 

                                                           
191 Mustafa ARTUÇ, Kişilere Karşı Suçlar, B. 2, Adalet Yayınevi, Ankara 2008, s. 1246. 
 
192 YAŞAR– GÖKCAN– ARTUÇ, s.4306. 
 
193 ZAFER, Özel Hayatın, s. 92. 
 
194 Tüzel kişinin suçun mağduru olup olamayacağı hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. KATOĞLU, 
Mağdur, s. 672-673; TOROSLU- TOROSLU, s. 115. 
 
195 HAFIZOĞULLARI– ÖZEN, Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, s. 264.  
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resmî yazışmanın muhatabı olan kişi için haberleşmenin gizliliğinin ihlali söz konusu 

olabilir.196 

Kural olarak mağdurun sağ olması gerekir. Ancak 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu’nun 85. maddesi197 gereğince mektup ve benzeri yazılar yazan kişinin 

izni olmadan ya da yazan kişi ölmüş ve ölümünün üstünden on yıl geçmemişse aynı 

Kanun’un 19. maddesinde198 sayılan kişilerin izni olmadan yayımlanamaz. Aksi halde 

yayımlayan kişi haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu işlemiş olur.Bu durumda mağdur 

ölen kişi değil, mektubun yayımlanması için izin verecek olan kişileridir.199 

 

V. MADDİ UNSUR 

 

A. GENEL OLARAK 

 

                                                           
196Zeki HAFIZOĞULLARI– Muharrem ÖZEN,“Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar”, 
ABD., 2009, S.4, s. 14.  
Yargıtay aksi yöndeki bir kararında şu ifadelere yer vermiştir: “…tebligatın Akhisar Aile Mahkemesi 
tarafından gönderilmesi nedeniyle eylemin kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu 
düzenleyen TCK’nın 132. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği…” Yar. 12. CD, T. 10.10.2018, 
E. 2018/ 4272, K. 2018/ 9490, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/  (E.T: 28.10.2019). 
 
197 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 85: “Eser mahiyetinde olmasa bile, mektup, hatıra ve buna benzer 
yazılar yazanların ve bunlar ölmüş ise 19 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı kimselerin muvafakati 
olmadan yayınlanamaz. Meğer ki, yazanın ölümünden itibaren on yıl geçmiş bulunsun. 
Mektuplar birinci fıkradaki şartlardan başka muhatap veya muhatap ölmüş ise 19 uncu maddenin birinci 
fıkrasında yazılı kimselerin muvafakati olmadan yayımlanamaz; meğer ki, muhatabın ölümünden itibaren 
10 yıl geçmiş bulunsun.  
(Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/144 md.) Yukarıdaki hükümlere aykırı hareket edenler hakkında 
Borçlar Kanununun 49 uncu maddesi ve Türk Ceza Kanununun 132, 134, 139 ve 140 ıncı maddeleri 
hükümleri uygulanır.  
(Değişik dördüncü fıkra: 23/1/2008-5728/144 md.)Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yayımın caiz 
olduğu hâllerde de 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 24 üncü maddesi hükmü saklıdır.” 
 
198Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 19: “Eser sahibi 14 ve 15 inci maddelerin birinci fıkralariyle 
kendisine tanınan salahiyetlerin kullanılış tarzlarını tesbit etmemişse yahut bu hususu her hangi bir 
kimseye bırakmamışsa bu salahiyetlerin ölümünden sonra kullanılması, vasiyeti tenfiz memuruna; bu 
tayin edilmemişse sırasiyle sağ kalan eşi ile çocuklarına ve mansup mirasçılarına, ana - babasına, 
kardeşlerine aittir…” 
 
199 YAŞAR– GÖKCAN – ARTUÇ, s. 4306, 4307. Söz konusu suçun mağdursuz suç olduğu hakkındaki 
açıklamalar için bkz. BİRTEK, s. 176-178. 
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Suçun maddi unsurunun ortaya çıktığından bahsedebilmek için pozitif ve negatif 

unsurların varlığı aranır. Pozitif unsurlar;hareket, bu hareketin sonucunda ortaya 

çıkacak netice ve neticeyle davranış arasındaki ilişkiyi kuran nedensellik bağıdır. 

Negatif unsursa somut olayda hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmamasıdır.200 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları sırf hareket suçları olduğundan, bu suçları 

oluşturacak hareketin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maddi anlamda bir 

neticeden ve neticeyle hareket arasındaki nedensellik bağından bahsetmek mümkün 

olmayacaktır. 

Bu başlık altında sadece haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının pozitif maddi 

unsurlarına yer verilecek, hukuka uygunluk sebepleri başka bir başlık altında ele 

alınacaktır. 

TCK’nın 132. maddesinde düzenlenen haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları, 

maddedeki üç fıkrada üç ayrı suç halinde düzenlenmiştir. Maddi unsurları yönünden 

birbirinden farklılaşan bu suçların maddi unsurları bu kısımda ayrı ayrı incelenecektir. 

 

B. BAŞKALARININ HABERLEŞMESİNİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETME 

 

Başkalarının haberleşmesinin gizliliğini ihlal etme suçununmaddi unsurunu 

haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi oluşturur.201 Gizliliğin sözlük anlamı; 

başkalarından saklanan, duyurulmayandır.202 Dolayısıyla haberleşmenin gizliliği, 

başkaları tarafından haberleşmenin içeriğinin öğrenilmesinin, haberleşenler tarafından 
                                                           
200 TOROSLU- TOROSLU, s. 131, 132. 
 
201 ZAFER, Özel Hayatın, s. 98. 
 
202 TDK, Güncel Türkçe Sözlük.  
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c8cbbeceeb618.607241
30 (E. T.: 16.03.2019). 
 



 

55 
 

istenmemesini ifade eder. Haberleşmenin gizliliğinin kapsamına; haberleşmenin kiminle 

yapıldığı, haberleşmenin sıklığı, süresi ve sair bilgiler de dâhildir.203 Haberleşen 

kişilerin gizliliğin sağlanması için uygun araçları seçmeleri gerektiğinden ve herkese 

açık haberleşme araçlarıyla haberleşilmesidurumunda, gizlilikten 

bahsedilemeyeceğinden daha söz edilmişti. Örneğin, konuşma herkese açık veya 

herkesin duyabileceği bir ortamda yapılmıyorsa, birden fazla kişinin telefonu hoparlöre 

alarak konuşması sırasında ilgili kişilerin rızası olmadan konuşma dinlenilerek 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu işlenebilir. Ancak aynı konuşma herkese açık bir 

ortamda gerçekleştiriliyorsa haberleşmenin gizliliğinden ve konuşulanların 

haberleşenler arasında kalması isteminden bahsedilemeyecektir.204 

Haberleşmenin gizliliğinin ihlali, haberleşmeye konu olan hususların haberleşme 

tarafı olmayan kişilerce öğrenilmesini ifade eder. Suç tipinde hareket ayrıca 

belirtilmediğinden serbest hareketli suçtur.205Her ne kadar madde metninde suçun hangi 

şekilde işlenebileceği belirtilmemişse de maddenin gerekçesinde “Haberleşmenin 

gizliliğinin sadece dinlemek veya okumak suretiyle ihlâl edilmesi, bu suçun temel şeklini 

oluşturmaktadır” denilerek haberleşmenin gizliliğinin ihlalinin dinleme ya da okuma 

suretiyle gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.206 Doktrindeki görüşler bu noktada ikiye 

ayrılmaktadır.İlk gruptaki görüşler gerekçede belirtildiği üzere suçun dinlemek ya da 

okumak suretiyle işlenebileceğini savunurken,207 karşı görüşte olanlarca gerekçenin 

                                                           
203BİRTEK, s. 66, 67. Aynı yönde bkz. Güçlü AKYÜREK, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu, B. 2, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014, s. 215. Santral memurunun iki kişi arasındaki konuşmanın içeriğini 
dinlemeden, sadece konuşmanın yapıldığını üçüncü kişilere bildirmesi halinin haberleşmenin gizliliğini 
ihlal suçunu oluşturmak için yeterli olacağı hakkında bkz. ARTUK- GÖKCEN- YENİDÜNYA, s. 244. 
 
204 Fatih KANMAZ, Özel Hayata Karşı Suçlar, Adalet Yayınları, Ankara 2015, s. 6. 
 
205 Veli Özer ÖZBEK- Pınar BACAKSIZ- Koray DOĞAN- İlker TEPE: Türk Ceza Hukuku Özel 
Hükümler, B. 12, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 536. 
 
206 TCK 132. maddenin gerekçesi.https://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0593.pdf (E.T. 24.07.2019). 
 
207Bkz. KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 518; SOYASLAN, s. 335; KOCA, s. 71. Suçun 
haberleşmenin içeriğini ele geçirmek suretiyle işleneceği, haberleşmenin içeriğinin öğrenilmesinin de 
aynı sonucu doğuracağı hakkındaki görüş için bkz. İsmail MALKOÇ, Açıklamalı- İçtihatlı 5237 sayılı 
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bağlayıcı olmayıp yorum aracı olduğu, suçun serbest hareketli suç olduğu ve bu nedenle 

okumak ya da dinlemek fiillerinden başka haberleşmenin gizliliğine müdahale 

niteliğinde olan herhangi bir fiil aracılığıyla da suçun işlenebileceği 

savunulmaktadır.208Zafer’e göre ise haberleşme içeriğinin görsel olması durumunda 

görülerek de bu suç işlenebilecektir. Örneğin mektubun içindeki fotoğrafın görülmesi 

ya da işaret diliyle görüntülü haberleşen kişilerin haberleşmesinin izlenilmesi suretiyle 

de bu suç işlenebilir.Ancak yineZafer’e göre kanunilik ve dar yorum ilkesi gereğince 

gerekçeye uygun yorum yapılarak ihlalin okuma ya da dinleme şeklinde gerçekleştiği 

takdirde suçun fiil unsurunun gerçekleştiğini kabul etmek gerekir.209 

Biz de gerekçenin bağlayıcı olmadığı ve haberleşmenin gizliliğinin herhangi bir 

fiille ihlal edilmesi durumunda suçun oluşacağı yönündeki görüşe katılmaktayız. 

Nitekim suç, serbest hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. Aksinin kabulü, kanun 

koyucunun getirmediği bir sınırlamanın yargı organları tarafından getirilerek suçun 

uygulama alanının oldukça daralmasına ve hükmün haberleşmenin gizliliğini korumakta 

yetersiz kalmasına sebep olacaktır. 

Haberleşmenin yabancı bir dilde yapılmış olması durumunda bir görüşe göre, 

haberleşmenin içeriği o dili bilmeyen kişi tarafından öğrenilemeyeceğinden 

haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi mümkün değildir.Bunun yerine haberleşmenin 

engellenmesi suçu oluşabilir.210 Bizim de katıldığımızdiğer görüşe göre suçun oluşması 

                                                                                                                                                                          
Yeni Türk Ceza Kanunu C.2, B. 4,  Sözkesen Matbaacılık, Ankara 2013, s. 2180. Suçun maddi unsurunun 
haberleşme aracını açmak, ortadan kaldırmak, geciktirmek, hileli şekilde ele geçirmek ve içeriğini hileli 
şekilde öğrenmek olduğu yönündeki görüş için bkz. TAŞKIN, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s. 
233. 
 
208 Bkz. ÖZBEK- BACAKSIZ- DOĞAN- TEPE, s. 536; TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 648;  YOKUŞ 
SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s. 173. Kanun koyucunun serbest hareketli suç olarak 
düzenlediği suçu, gerekçeden hareketle seçimlik hareketli suç haline getirecek yaklaşımın doğru olmadığı 
yönündeki görüş için bkz. BİRTEK, s. 158. 
 
209 ZAFER, Özel Hayatın, s. 99. 
 
210 HAFIZOĞULLARI– ÖZEN, Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, s. 266. Okuma yazma bilmeyen 
kimsenin yazılı haberleşmenin gizliliğini, sağır kişinin de sözlü haberleşmenin gizliliğini ihlal 
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için gizliliğin ihlali yeterli olduğundan içeriğin anlaşılması gerekmemektedir.211Çünkü 

burada önemli olan kişiler arasındaki haberleşmenin içeriğinin anlaşılması değil, 

kişilerin yapacakları haberleşmeye kimsenin müdahalesinin olmayacağı ve 

haberleşmelerinin güvence altında olduğu fikrinin korunmasıdır.212 

Suçun oluşması bakımından haberleşmenin ne şekilde yapıldığının, içeriğinin, kaç 

kişi ya da kimler arasında gerçekleştiğinin, haberleşme gizliliğininnasıl ihlal edildiğinin 

önemi yoktur.213 Haberleşmenin gizliliğinin mektup açılmadan içine teknik yollarla 

bakılarak işlenmesi gibi dolaylı olarak ihlal edilmesi de mümkündür.214 Ayrıca 

haberleşmenin içeriğinin tamamının öğrenilmesi de suçun oluşması için gerekli değildir, 

haberleşme içeriğinin bir kısmının öğrenilmesi halinde de suç oluşur.215 

Kanun haberleşme özgürlüğünü, haberleşme içeriğinin oluşturulduğu andan itibaren 

koruma altına almıştır.Dolayısıyla mektubun henüz gönderilmeden durduğu yerden 

alınıp okunması da haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçunu oluşturur.Suçun oluşması 

için haberleşmenin alıcısına gönderilmiş olması gerekmez.216 Ancak kişinin kendisine 

gelecekte okumak için yazdığı ya da sadece içini dökmek amacıyla yazdığı ve alıcısına 

gönderme niyetinin olmadığı bir mektubun üçüncü kişi tarafından okunması durumunda 

                                                                                                                                                                          
edemeyeceği bu durumda araçta mutlak elverişsizlik olduğu yönündeki görüş için bkz. ZAFER, Özel 
Hayatın, s. 91. 
 
211TEZCAN– ERDEM - ÖNOK, s. 648. Aynı yönde bkz.KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 
518;YAŞAR- GÖKCAN– ARTUÇ, s.4312. Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun oluşması için 
haberleşmenin içeriğinin okuyan ya da dinleyen kişi tarafından anlaşılmasının gerekmediği yönündeki 
görüş için bkz. İzzet ÖZGENÇ,“Haberleşmenin, Kişiler Arasında Aleni Olmayan Konuşmaların ve Özel 
Hayatın Gizliliğini İhlal Suçları”, Ceza Hukukunun Güncel Sorunları: 08 Ekim 2010 Kolokyum, (Ed. M. 
Tevfik GÜLSOY), Erzurum 2010, s. 120.  
 
212 ARTUÇ, s. 1248. 
 
213 ÖZBEK- BACAKSIZ- DOĞAN- TEPE, s. 536. 
 
214 ZAFER, Özel Hayatın, s. 99. 
 
215 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s.173. 
 
216 ZAFER, Özel Hayatın, s. 99. 
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haberleşmenin varlığından söz edilemeyeceğinden haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu 

oluşmayacaktır.Ancak özel hayatın gizliliğinin ihlalinden söz edilebilir. 

Haberleşmenin kimler arasında gerçekleştiğinin haberleşmenin gizliliğine dâhil 

olup olmadığı tartışma konusu olmuştur. Haberleşilen kişilerin haberleşmenin 

gizliliğine dâhil olmadığını savunan görüşe göre,haberleşilen kişinin kimliğinin 

öğrenilmesi haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu oluşturmazken,217bizim de 

katıldığımız aksi yöndeki görüşe göre haberleşilen kişilerin kimliği haberleşmenin 

gizliliği kapsamında olduğundan,haberleşilen kişilerin öğrenilmesi de haberleşmenin 

gizliliğini ihlal suçunu oluşturur.218Ancak daha önce de bahsedildiği üzere haberleşilen 

kişinin kimliğinin öğrenilmesi için ek bir çaba harcanılması gerekmiyorsa, kartpostal 

üzerinde alıcının ismini açıkça yazması durumunda olduğu gibi, bu bilginin öğrenilmesi 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu oluşturmayacaktır.  

Sevük’e göre de haberleşmenin gerçekleştirildiği kişilerin bilinmesi ilgililerin izni 

olmadıkça haberleşmenin tarafı olmayan kişilerin bilgisine açık değildir. 132. maddenin 

amacı kişilerin istedikleri kişilerle rahatça haberleşebilmelerini sağlamaktır. Kiminle 

haberleşildiğinin tespit edilmesi durumunda ise kişinin rahatça haberleşebilmesine 

müdahalede bulunulmuş olacaktır.Haberleşmenin taraflarının öğrenilmesinin özel 

hayata müdahale olduğu söylenebilirse de özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (md. 134) 

                                                           
217 Ersan ŞEN, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, C. 1, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006, s. 580.  
 
218 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s.174.  
Yargıtay aksi yöndeki bir kararında şu ifadeler yer vermiştir: “… katılanın, kim ile, ne zaman, hangi 
sıklıkla, hangi süreyle görüştüğüne ilişkin bilgiler kişisel veri kapsamında olup haberleşme olarak 
nitelendirilemeyeceği anlaşıldığından, katılana ait kişisel veri kapsamındaki arama kayıtlarına katılanın 
rızası dışında bakarak içeriğine vakıf olan sanık hakkında TCK'nin 136/1. madde ve fıkrasındaki verileri 
hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği 
gözetilmeden, delillerin takdirinde ve hukuki nitelendirmede yanılgıya düşülerek yazılı şekilde 
haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan beraat hükmü kurulması, Kanuna aykırı olup…”  Yar. 12.CD T. 
10.04.2019, E. 2018/8152, K. 2019/4886 https://www.sinerjimevzuat.com.tr/  (E.T: 28.10.2019). 
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genel norm olduğu için, bu durumda özel norm olan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu 

söz konusu olur.219 

Suçun oluşması için gizliliğin ihlal edilmesi yeterli olup, neticenin gerçekleşmesi 

aranmamaktadır. Bu nedenle haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu sırf hareket suçudur.220 

Ayrıca gizliliğin ihlal edilmesinin yeterli olduğu ve bir zararın doğması aranmadığından 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu tehlike suçudur.221 Soyut tehlike suçunda tipte 

belirtilen hareketin yapılmasıyla korunmak istenen suç konusunun tehlikeye maruz 

kaldığı kabul edilir. Hareketin tehlike yaratıp yaratmadığının araştırılmasına gerek 

yoktur. Somut tehlike suçlarındaysa hukuki konu üzerinde objektif olarak gerçek bir 

tehlikenin meydana gelmesi aranmaktadır.222 Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunda 

hareketin yapılmasıyla hukuki konu tehlikeye girmiş olacaktır, ayrıca hareketin tehlike 

yaratıp yaratmadığı aranmaz. Bu nedenle haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu soyut 

tehlike suçudur.  

Mektubun alınıp içine bakılmadan yırtılması, telefon hattının kesilmesi, elektronik 

posta erişiminin engellenmesi gibi davranışlarla haberleşmenin gizliliği ihlal 

edilmemekte haberleşmenin kendisi engellenmektedir. Dolayısıyla bu durumlarda TCK 

md. 124’te düzenlenen haberleşmenin engellenmesi suçu meydana gelecektir.223 

                                                           
219 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s.174. 
 
220 KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 518. Kanun’da neticesi belirtilmeyen, hareketin yapılmasıyla 
tamamlanan suçlar için neticesi harekete bitişik suç terimini kullanan yazarlar da vardır. Bkz. Özbek, s. 
924. 
 
221 ÖZBEK, s. 924. 
 
222 Ayhan ÖNDER, Ceza Hukuku Genel Hükümler, C. II-III: Suç Genel Teorisi, Suçun Özel Beliriş 
Şekilleri, Cezaların Sistemi, Cezaların Somut Olaya Uygulanması, Dava ve Cezayı Sona Erdiren 
Nedenler, Beta Basım, İstanbul 1992, s. 53, 54. 
 
223 YAŞAR– GÖKCAN – ARTUÇ, s. 4312. Taşkın haberleşme aracını ortadan kaldırmak ve geciktirmeyi 
de haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçunun maddi unsuru saymıştır. Bkz. TAŞKIN, Haberleşmenin 
Gizliliğini İhlal Suçu s. 233. 
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Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun, haberleşmenin içeriğinin kaydedilmesi 

suretiyle işlenmesinden ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak bahsedilecektir. Ancak 

kısaca değinmek gerekirse,132. maddenin 1. fıkrasının ikinci cümlesi 2012 yılında 

değiştirilmiş ve haberleşmenin gizliliğinin ihlalinin haberleşme içerikleri kaydedilerek 

gerçekleştirilmesi durumunda“bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” 

ibaresi yerine “verilecek ceza bir kat artırılır” ibaresi getirilmiştir. Söz konusu 

değişiklik yapılmadan önce olduğu gibi yapıldıktan sonra da bu cümlenin ayrı bir suçu 

mu düzenlediği yoksa ilk cümlede belirtilen suçun nitelikli hali mi olduğu 

tartışılagelmektedir. Zafer’e göre temel suçun fiilleri olan okuma, dinleme ve ikinci 

cümledeki kayıt fiili birbirinden bağımsız fillerdir, bu fiiller arasında bir kapsanan 

kapsayan ilişkisi yoktur.Dolayısıyla haberleşme içeriğinin kaydedilmesi yoluyla 

haberleşmenin gizliliğinin ihlali nitelikli hal değil ayrı bir suçtur. Ancak ikinci 

cümledeki hüküm haberleşme içeriklerinin kayda alınarak öğrenilmesi şeklinde 

düzenlemiş olsaydı veya kayda alma da bir tür dinleme olarak kabul edilebilseydi o 

zaman bu hükmün suçun nitelikli halini düzenlediğinden bahsedilebilecekti.224Bizim de 

katıldığımız görüşe göre ise haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçunun haberleşme 

içerikleri kaydedilerek işlenmesi, suçun nitelikli halini oluşturmaktadır.225 

 

C. BAŞKALARININ HABERLEŞMESİNİN İÇERİĞİNİ İFŞA ETME 

 

132. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen suçun maddi unsuru haberleşme 

içeriğinin ifşasıdır. İfşa etmek; “gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, 

                                                           
224 Hamide ZAFER, “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal”, Özel Ceza Hukuku, C. 3, Hürriyete, Şerefe, Özel 
Hayata, Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar, İstanbul 2018, s. 500. 
 
225 PARLAR– HATİPOĞLU, s. 2027. 
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ilan etmek, afişe etmek, reklam etmek”anlamlarına gelmektedir.226 Haberleşme 

içeriğinin ifşa edilmesi ise haberleşme içeriğinin yetkisiz üçüncü kişilere aktarılması 

demektir.227 

İfşa etmek belirli birkaç kişiye açıklamak şeklinde olabileceği gibi alenen 

açıklamak yoluyla da olabilir.228 Ancak açıklamanın aleni olarak yapılması şart 

değildir.Maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenen suçun aksine, başkalarının 

haberleşmesinin içeriğini ifşa etme suçu bakımından aleniyet suçun unsuru olarak 

düzenlenmemiştir.229Bu nedenle ifşa alenen yapılırsa TCK’nın 61. maddesi gereğince 

temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınabilir.230 

Açıklamanın herkesin duyabileceği yerde ya da herkese açık olmayan yerde 

yapılması suçun oluşması bakımından önem arz etmez.231 Suçun oluşması için 

haberleşme içeriğinin bir kişiye bile açıklanması yeterlidir.232Örneğin, kendisine 

gönderilmiş olmayan elektronik posta ya da mektubu açarak bir başkasına okuyan kişi 

ya da okuduklarını başkasına aktaran kişi haberleşmenin içeriğini ifşa suçundan 

sorumlu olacaktır.233 Haberleşme içeriğinin kısa aralıklarla birden fazla kişiye 

açıklanması durumunda aynı hedefe yönelik ve zaman aralığı kısa olan hareket yeni 

                                                           
226 TDK, Güncel Türkçe Sözlük. 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c8e709c11a835.001108
68 (E. T.: 17.03.2019); YILMAZ, s. 524. 
 
227 ÖZBEK, s. 924. 
228 KANMAZ, s. 7. 
 
229 ZAFER, Özel Hayatın, s. 102.  
 
230 ÖZGENÇ, Haberleşmenin, s. 127. 
 
231 SOYASLAN, s. 336. 
 
232ALİ PARLAR - Meltem BANKO, Cezai ve Hukuki Sorumluluk Boyutlarıyla Hakaret ve Özel Hayata 
Karşı Suçlar,Adalet Yayınları, Ankara 2014, s. 377. 
 
233 YAŞAR– GÖKCAN – ARTUÇ, s. 4313. 
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ihlale yol açmayıp aynı ihlalin etkisini arttırıcı nitelikte olduğundan tek suç 

oluşacaktır.234 Ancak elbette bu husus da temel cezanın belirlenmesinde etkili olabilir. 

İfşanın nasıl yapıldığı önem taşımaz; açık, yazılı, sözlü veya bir haberleşme aracı 

kullanılarak yapılabilir. Haberleşme içeriğinin tamamının ifşa edilmesi şart değildir, bir 

kısmının ifşa edilmesi de suçun oluşması için yeterlidir.235 

Haberleşmenin ifşasından söz edebilmek için ifşa edilen içeriğin ilgili olduğu 

kişilerle bağlantısı kurularak aktarılması gerekir.Aksi halde özel hayatı ve 

haberleşmesine saygı hakkı ihlal edilen bir kişiden bahsedilemeyecektir.236Sevük’e göre, 

haberleşmenin içeriğinden haberleşmenin tarafları anlaşılabiliyorsa haberleşmenin ilgili 

olduğu tarafları ayrıca açıklamaya gerek kalmayacaktır.237 

Haberleşmenin yapıldığı kişilerin, haberleşmenin zamanının ve haberleşme aracının 

ifşa edilmesi, haberleşmenin içeriğinin ifşasını içermediği takdirde bu suçu 

oluşturmayacaktır.Ancak özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşabilir. Haberleşmenin 

konusunun genel olarak belirtilmesiyle de bu suç oluşmaz.İfşa edilen içerik somut 

olmalı ve haberleşenlerle ilişkilendirilmelidir.238Birtek’in maddenin lafzının haberleşme 

içeriklerinin değil, haberleşmenin ifşası şeklinde olması halinde sadece haberleşme 

eyleminin ifşa edilmesinin de bu suç kapsamında olabileceği ancak kanun koyucunun 

içerik ifadesini kullanmasının bilinçli bir tercih olduğu, aksi halde ceza sorumluluğunun 

çok genişleyeceği ve bireyin ifade özgürlüğünün çok fazla sınırlanacağı yönündeki 

görüşüne biz de katılmaktayız.239 

                                                           
234 ZAFER, Özel Hayatın, s. 102. 
 
235 TEZCAN – ERDEM - ÖNOK, s. 650. 
236 ZAFER, Özel Hayatın, s. 103. 
 
237 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s.179. 
 
238 ZAFER, Özel Hayatın, s. 103. 
 
239 BİRTEK, s. 331. 
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Haberleşmenin içeriği hukuka uygun olarak öğrenilmiş olabileceği gibi 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suretiyle de öğrenilmiş olabilir.240 Ancak fıkrada 

haberleşme içeriğinin“hukuka aykırı”olarak ifşa edilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Bu 

noktada “hukuka aykırılık” kavramının hukuki niteliği üzerinde durmak gerekmektedir. 

Hukuka aykırılık hususuna maddede özel olarak işaret edilmesi durumunda hukuka özel 

aykırılık söz konusu olmaktadır. Hukuka özel aykırılık çeşitli şekillerde 

değerlendirilmektedir. Bir görüşe göre, maddedeki bu ifadeler sadece hâkimlerin 

dikkatini, hukuka uygunluk sebeplerinin olayda var olabileceğine yöneltmektedir. Diğer 

görüşe göre ise bu hallerde failin hukuka aykırılığı da bilmesi gerekmektedir.241 Başka 

bir görüşse maddi unsuru niteleyen hukuka aykırılık hallerinde failin kastına bu hukuka 

aykırılığın da dâhil olacağını savunmaktadır. Ancak bu görüşe göre hukuka aykırılık 

tüm suçu niteliyorsa kastın kapsamında değerlendirilmeyecektir.242 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarında bahsi geçen “hukuka aykırılık” ibaresi 

tüm suç kalıbını nitelemektedir. Dolayısıyla kastın kapsamında değildir ve olayda bir 

hukuka uygunluk sebebinin bulunabileceğine dikkat çekmektedir.243 

Haberleşmenin içeriğinin hukuka uygun olarak elde edilmiş olması bu içeriğin 

açıklanması için bir yetki vermez.244 Kişilerin telefon konuşmalarına dair kayıtların 

                                                                                                                                                                          
 
240 ZAFER, Özel Hayatın, s. 103. 
 
241 Hukuka genel- özel aykırılık hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. Tuğrul KATOĞLU, Ceza 
Hukukunda Hukuka Aykırılık, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003, s. 122- 126. 
 
242 Hamide ZAFER, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Basım, İstanbul 2010, s. 213, 214. 
 
243 ZAFER, Özel Hayatın, s. 110; KOCA- ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 519.  Ayrıntılı bigi için bkz. 
Neslihan GÖKTÜRK, “Suçun Yasal Tanımında Yer Alan Hukuka Aykırılık İfadesinin İcra Ettiği 
Fonksiyon”,  İÜHFD., S. 7, C. 1, 2016, s. 432.  
 
244 TEZCAN – ERDEM - ÖNOK, s. 650. 
 “…yasa dışı yöntemlerle kaydedilen ses kaydının daha önce de diğer medya organlarında haber olarak 
yayımlandığı tespitinde bulunulup, bu koşullar altında, her zaman, ses kaydının, konuşmaları 
kaydedilenlerin bilgisi ve rızası dışında, tekrar tekrar ifşa edilebileceğine ve alıntı yapan sanığa hiçbir 
hukuki sorumluluk yüklenemeyeceğine dair sadece bu koşulların gerçekleşmesini hukuka uygun ifşa için 
yeterli gören yanılgılı ve yasal olmayan gerekçelerle eksik incelemeye dayalı olarak sanık hakkında 
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duruşmada açık şekilde dinlenilmesi durumunda suç oluşmaz.Ancak soruşturma 

aşamasında hukuka uygun olarak elde edilen konuşma içeriklerinin gazetede 

yayımlanması durumunda başkalarının haberleşmesinin içeriğini ifşaetme suçu 

oluşacaktır.245 

Avukatların soruşturma evresinde dosyayı inceleme hakları bulunmaktadır.Bu 

kapsamda dosyadan haberleşme içeriğini öğrenen avukatın hukuka uygun olarak 

öğrendiği bu haberleşme içeriğini ifşa etmesi halinde başkalarının haberleşmesinin 

içeriğini ifşa suçu oluşacaktır.246Aksi yöndeki görüşe göreyse bu durumda özel hüküm 

niteliğinde olan “gizliliğin ihlali” (TCK md.285) suçu oluşacaktır.247TCK md. 285’teki 

hüküm soruşturma evresinde yapılan işlemin içeriğinin açıklanması suretiyle 

haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi halinde soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmiş 

olacağını düzenlemektedir. Ancak buradaki gizlilik ihlalinin “alenen” 

gerçekleştirilmesiaranmaktadır. Başkalarının haberleşme içeriklerini ifşa suçunun 

gerçekleşmesi içinse aleniyet aranmamaktadır. Dolayısıyla haberleşme içeriklerinin 

alenen ifşa edilmediği durumlarda soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu değil, 

başkalarının haberleşme içeriklerini ifşa suçu oluşacaktır. Aleniyetin gerçekleştiği 

durumlardaysa özel hüküm olan soruşturmanın gizliliğini ihlal suçunun oluştuğu kabul 

edilebilecektir. 

                                                                                                                                                                          
CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca beraat hükmü kurulması, Kanuna aykırı olup…” Yar. 12. CD, T. 
29.05.2019, E. 2018/8281, K. 2019/6851; https://www.sinerjimevzuat.com.tr/  (E.T: 30.10.2019). 
 
245 TCK md. 132/2’nin gerekçesi:“…Buna karşılık, henüz soruşturma aşamasında iken, kişiler arasındaki 
konuşma içeriklerinin, hukuka uygun bir şekilde kayda alınmış olsalar bile, örneğin televizyonlarda veya 
gazetelerde yayınlanması hâlinde, bu suç oluşacaktır…” 
https://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0593.pdf (E.T. 24.08.2019).  
Şen, hâkim kararıyla yapılan dinlemenin içeriğinin hukuka aykırı olarak basına verilmesi durumunda hem 
kamu görevlisinin hem de bu içeriği yayınlayan basın mensubunun haberleşmemenin içeriğini ifşa 
suçunda sorumlu olacağını belirtmiştir. Bkz. ŞEN,Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, s. 582. 
 
246 ZAFER, Özel Hayatın, s. 103. 
 
247 KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 520. 
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Suç, ifşanın gerçekleşmesiyle oluşacaktır.Kanunda ifşanın nasıl olması gerektiği 

belirtilmediğinden serbest hareketli suçtur.248Haberleşmenin içeriğini ifşa suçu aynı 

zamanda sırf hareket suçudur. Suç tanımında bir netice tanımlanmadığından, yalnızca 

ifşa niteliğindeki hareketin yapılmasıyla suç tamamlanır. Kanuni tipte, ifşanın bir zarar 

veya tehlike neticesine yol açması gerektiği de öngörülmediğinden, suçun 

gerçekleşmesi için bu zarar veya tehlikenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin 

araştırılmasına gerek yoktur. Bir diğer deyişle söz konusu suç, tipte belirtilen hareketin 

yapılmasıyla kanun koyucunun korumayı amaçladığı suçun hukuki konusunun tehlikeye 

maruz kaldığını varsaydığı249 soyut tehlike suçudur.250 

Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerinin basın ve yayın yoluyla yayımlanması 

halinde cezanın yarısı oranında artırılacağını düzenleyen dördüncü fıkra hükmü 2012 

yılında yapılan değişiklikle suçların temel ve nitelikli hallerine ilişkin cezaların 

artırıldığı gerekçesiyle kaldırılmıştır.  Üçüncü fıkraya ise “İfşa edilen bu verilerin basın 

ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.” cümlesi 

eklenmiştir. Bu cümlenin amacı her ne kadar maddeye açıklık getirmek olsa da 

cümlenin eklenmesinin gereksiz olduğu, kanunda ağırlaştırıcı ya da hafifletici neden 

ayrıca belirtilmedikçe suçun cezasının zaten hâlihazırda maddede öngörülen cezaya 

göre belirleneceği gerekçeleriylehaklı olarak eleştirilmiştir.251 

Diğer yandan bu halde hâkim TCK md. 61/1 uyarınca; suçun işleniş biçimi,suçun 

işlenmesinde kullanılan araçlar ve meydana gelen zarar veya tehlikenin daha yoğun 

olması gibi hususları dikkate alabilir. Elbette ifşanın basın veya yayın organlarıyla 

                                                           
248 SEVÜK YOKUŞ, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s.178. 
 
249ÖNDER, s. 175; YALÇIN SANCAR- KÖPRÜLÜ, s. 152. 
 
250 ZAFER, Özel Hayatın, s. 103. Özbek suçun tehlike suçu olduğunu aynı zamanda suç tipinde neticenin 
belirtildiğini ve suçun neticesi harekete bitişik suç olduğunu ifade etmiştir. Bkz. ÖZBEK, s. 925. 
 
251 Erdener YURTCAN, Yargıtay Kararları Işığında Özel Hayata Karşı Suçlar, Adalet Yayınları, Ankara 
2016, s. 5. 
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gerçekleşmesi halinde aynı cezaya hükmedileceğine ilişkin hüküm, somut olayda 

ifşanın bu şekilde gerçekleşmesinin hâkimin temel cezayı üst sınıra daha yakın 

belirlemesine engel değildir. 

 

 

D. KENDİSİYLE YAPILAN HABERLEŞMENİN İÇERİĞİNİ ALENEN 

İFŞA ETME 

 

TCK’nın 132. maddesinin üçüncü fıkrasında kişinin kendisiyle yapılan 

haberleşmenin içeriğini “aleni olarak ifşa etmesi” suç olarak düzenlenmiştir.Bu fıkranın 

maddi unsuru da esasında ifşadır. Ancak bu hüküm, fail ve hareketin aleni 

gerçekleştirilmesi bakımından ilk fıkradan farklılaşmaktadır. Gerçekten deanılan 

fıkradaki suçun oluşması için kişinin kendisiyle yapılan haberleşme içeriğini ifşa etmesi 

gerekmektedir, yani bu suç yalnızca haberleşme taraflarınca işlenebilir.Ayrıca ikinci 

fıkrada düzenlenen suçun oluşabilmesi için aleniyet aranmazken, üçüncü fıkradaki 

suçun oluşabilmesi için ifşanın aleni olarak yapılması gerekmektedir.252 

Bu suç ancak haberleşmenin taraflarınca işlenebilir.Haberleşmenin taraflarının 

ikiden daha fazla kişi olması önem taşımamaktadır. Haberleşmenin tarafları, haberleşme 

                                                           
252 “Sanık ...’ın katılan ile yapmış olduğu mesajlaşma içeriklerini katılanın rızası dışında diğer sanık ...’a 
vermesi eyleminde aleniyet unsurunun gerçekleşmemesi nedeniyle haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu 
kapsamında değerlendirilemeyeceği…” Yar. 12. CD, T. 10.10.2018, E. 2018/1722, K. 2018/9484 
https://www.sinerjimevzuat.com.tr/  (E.T: 28.10.2019). 
 “… sanığın, babası olan katılan ile yapmış olduğu telefon konuşmasını kaydedip, yapmış olduğu kaydı 
annesine vermesi seklinde gerçeklesen olayın TCK’nin 132. maddesinde düzenlenen haberleşmenin 
gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilmesinin gerekeceği, ancak; sanığın, telefonla yapılan 
görüşmenin, tarafı olması nedeniyle TCK'nin 132/1-2. cümlesindeki haberleşmenin gizliliğini ihlal 
suçunun yasal unsurlarının somut olayda gerçekleşmediği gibi tarafı olduğu haberleşme içeriğini 
annesine vermesi eyleminde de TCK’nin 132/3. madde ve fıkrasında aranan aleniyet unsurunun 
gerçekleşmediği… suç vasfında yanılgıya düşülerek dosya kapsamına göre uygulama yeri bulunmayan 
TCK’nin 133/3. maddesinde düzenlenen kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması 
suçundan yazılı şekilde mahkumiyete karar verilmesi…bozmayı gerektirmiş olup…” Yar. 12. CD T. 
19.06.2019, E. 2018/ 8157, K. 2019/ 7462https://www.sinerjimevzuat.com.tr/  (E.T: 28.10.2019). 
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içeriklerinin haberleştikleri kişilerle aralarında kalacağına ilişkin bir güven 

duymaktadırlar. Bu hükümle, duyulan bu güvene aykırılık doğuracak fiilleri 

cezalandırılmıştır.253 

Madde metnindeki “kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini” ifadesinden 

suçun oluşması için içeriği alenen ifşa edilen haberleşmenin birden fazla olması 

gerektiği sonucuna varılmamalıdır.Haberleşmelerifadesi aslında haberleşme 

anlamındadır. Çünkü tek bir haberleşmenin içeriğinin alenen ifşa edilmesi suçun 

meydana gelmesine yetecektir. Aynı kişiyle gerçekleştirilmiş olan birden çok 

haberleşme içeriğinin aynı anda ifşa edilmesi tek suçtur.Ancak bir suç işleme kararı 

çerçevesindebir kişiyle yapılan haberleşmenin içeriğinin farklı zamanlarda birden fazla 

kere alenen ifşa edildiği durumda zincirleme suçtan söz edilebilir.254 

Bu suçun oluşabilmesi için ifşanın alenen yapılması gerekir. Aleniyet sözlükte “göz 

önünde olma” anlamına gelmektedir.255Hukukta aleniyet kavramı “herkesin vakıf 

olabileceği şekilde” anlamında kullanılmaktadır.256Failin birden çok kişiyle ihtilat 

ederek ifşayı gerçekleştirmesi bu suçu oluşturmaz.257 

                                                           
253 YAŞAR– GÖKCAN – ARTUÇ, s. 4315. 
 
254 HAFIZOĞULLARI– ÖZEN, Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, s. 269. 
 
255 DEVELLİOĞLU, s. 28. 
 
256 Fehmi Şener GÜLSEREN, “Ceza Hukukunda Aleniyet Kavramı”,  LAÜSBD., C. 5, S. 1, 2014, s. 33. 
 
257 HAFIZOĞULLARI– ÖZEN, Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, s. 269. İhtilatın sözlük anlamı; 
karşılaşıp görüşmedir. (https://sozluk.gov.tr/ E. T.: 08.09.2019).  
İhtilatın gerçekleşmesi için fiilden üçüncü kişi ya da kişilerce bilgi edinilmesi zorunlu iken, aleniyetin 
gerçekleşmesi için kişilerin fiilden bilgi sahibi olma ihtimallerinin olması yeterli kabul edilmektedir. 
(Ayrıntılı açıklamalar için bkz. GÖZÜBÜYÜK, s. 231, Türkan YALÇIN SANCAR, Türklüğü, 
Cumhuriyeti, Meclisi, Hükümeti, Adliyeyi, Bakanlıkları, Devletin Askeri ve Emniyet Muhafaza 
Kuvvetlerini Alenen Tahkir ve Tezyif Suçları, B. 2, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006, s. 175.)   
Yargıtay da aleniyetin ihtilattan farklı olduğunu şu ifadelerle belirtmiştir: “…İhtilat unsurunda hedef, 
saldırılan kişilerce duyulması ve bilgi edinilmesi olduğu halde aleniyette, umumi bir yerde fiilin başkaları 
tarafından görülüp işitilmesi şart olmayıp, görülüp işitilebilir olması yeterli sayılır…” YCGK T. 
31.01.1983, E. 9-482/18, bkz. Vural SAVAŞ -Sadık MOLLAMAHMUTOĞLU, Türk Ceza Kanunu 
Yorumu, C. 2, Seçkin Yayıncılık, Ankara 1998, s. 2027. 
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Aleniyetin, kelime anlamı açıklıktır.258TCK’nın tanımları düzenleyen 6. 

maddesinde aleniyet kavramının tanımına yer verilmemiştir. Ancak TCK’nın alenen 

intihara teşvik suçunu düzenleyen 84. maddesinin üçüncü fıkrasının gerekçesinde 

“…aleniyet için aranan temel ölçüt, fiilin, gerçekleştiği koşullar itibarıyla belirli 

olmayan ve birden fazla kişiler tarafından algılanabilir olmasıdır …” ifadeleriyle 

aleniyetin unsurları ortaya konulmuştur.259 Gerekçeye göre aleniyetin varlığı için fiilin 

nerede gerçekleştirildiği önemli değildir ve fiilin gerçekleştirildiği anda birçok kişinin 

orada bulunması gerekmemektedir; fiilin belirli olmayan birçok kişi tarafından 

algılanabilme imkânının olması aleniyetin gerçekleşmesi için yeterlidir.260 

Bir yaklaşım aleniyetin tespitinde “yerlerden” hareket etmektedir. Yerler, özel ve 

genel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel yerler; “herkese açık olan ya da herkesin 

bedelsiz veya bedel karşılığı yahut başka kabul şartlarıyla girebileceği yerlerdir”. 

Genel yerler nitelikleri gereği, tahsisleri itibarıyla ve tesadüfi olarak genel olan yerler 

olmak üzere üçe ayrılır.261Nitelikleri gereği genel olan yerler, herkesin serbestçe içine 

girebileceği yerlerdir. Burada yapılan fiiller kimse tarafından görülmese de alenidir. 

Çünkü her zaman oradan geçecek kişiler tarafından bu fiillerin görülme ihtimali 

vardır.262 Dolayısıyla, başkaları tarafından görülüp duyulmasa da fiilin kamuya açık 

yerde işlenmesi aleniyetin gerçekleşmesi için yeterlidir.263 Tahsisleri itibarıyla genel 

yerler, herkesin davet edebileceği veya bazı genel kabul şartlarını yerine getirerek 

                                                           
258 TDK, Güncel Türkçe Sözlük. 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c90cd1c5dd619.379267
49. (E. T.: 19.03.2019); YILMAZ, s. 66; Dil Derneği, s. 75. 
 
259 TCK md. 84/3’ün gerekçesi. https://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0593.pdf (E.T. 24.08.2019). 
 
260 ZAFER, Özel Hayatın, s. 107, 108. Aynı yöndeki görüş için bkz.Ahmet GÖKCEN, Halkı Kin ve 
Düşmanlığa Açıkça Tahrik Cürmü (TCK m. 312/2), Liberal Düşünce Topluluğu, Ankara 2001, s. 167. 
 
261SulhiDÖNMEZER, Ceza Hukuku Özel Kısım: Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Cürümler, B. 5, 
Filiz Kitapevi, İstanbul 1983,  s. 167.  
 
262 DÖNMEZER, Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Cürümler, s. 167. 
 
263 Tarık SENKERİ, Anayasal Kuruluşları Tahkir ve Tezyif Cürümleri, İstanbul 1996, s. 211-212. 
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tiyatro, okul gibi içine girebileceği yerlerdir. Bu yerler kamuya açık oldukça burada 

işlenen fiiller alenidir. Tesadüfi olarak genel olan yerler, dükkân, mağaza, otomobil gibi 

üçüncü kişilerin tesadüfen bulunmalarıyla aleni olan yerlerdir.264 Ancak otobüs, 

tramvay gibi araçlar genel yer olarak kabul edilmeli ve burada işlenen fiillerde 

aleniyetin gerçekleştiği kabul edilmelidir.265 

Özel yerlerse umuma açık olmayan yerler olarak tanımlanabilir. Aleniyetin 

incelenmesi bakımından özel yerler de genel bir yere komşu olan ve burada 

bulunanların içini kolayca görebileceği, diğer bir özel yerde bulunanların içini 

görebileceği ve kapalı olup dışardakilerin içini göremeyeceği yerler olmak üzere üçe 

ayrılır. Genel yere komşu özel yerde işlenen fiilde aleniyet vardır. Diğer özel 

yerdekilerin içini görebileceği yerlerdeyse ortak kullanılan alanlarda işlenen fiiller için 

aleniyet söz konusudur. Kapalı olup dışardakilerin içini göremeyeceği yerler fiilin 

görülmemesi için yeterli önlemler alınmamışsa aleniyete konu olabilir. Dolayısıyla, fail 

özel yerde de olsa fiilin görülmemesi için yeterli tedbirleri almamışsa ve fiil başkaları 

tarafından görülmüşse aleniyet oluşmuştur.266 Bizim de katıldığımız aksi görüşe göreyse 

özel yerde gerçekleşen fiillerde aleniyetin gerçekleştiğinden bahsedebilmek için failin 

fiilinin başkaları tarafından görülüp duyulmasını istemiş olması gerekir. Dolayısıyla 

failin özel yerde işlediği fiil için gizliliği sağlayacak tedbirleri bilerek almaması 

durumunda aleniyetten söz edilebilir.267 

                                                           
264Ayrıntılı bilgi için bkz. DÖNMEZER, Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Cürümler, s. 167- 169. 
YALÇIN SANCAR, Alenen Tahkir ve Tezyif Suçları, s. 173. Genel yerlerde ya da tesadüfi olarak genel 
yerlerde aleniyetin varlığından söz edebilmek için birden fazla kişinin bulunması ya da ifşayı duyabilmesi 
gerektiği hakkındaki görüş için bkz. Köksal BAYRAKTAR, Suç İşlemeğe Tahrik Cürmü, Formül 
Matbaası, İstanbul 1977, s. 179. 
 
265 DÖNMEZER, Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Cürümler, s. 169. 
 
266 Ayrıntılı bilgi için bkz. DÖNMEZER, Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Cürümler, s. 171- 174. 
 
267 YALÇIN SANCAR, Alenen Tahkir ve Tezyif Suçları s. 174. 
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Sonuç olarak, kişinin kendisiyle yapılan haberleşme içeriğini alenen ifşası suçunu 

işlemiş olması için ifşanın belirsiz sayıda kişi tarafından görülebileceğini ya da 

duyulabileceğinibilmesi ve bunu istemesi gerekmektedir.Failin ifşayı özel ya da genel 

yerde gerçekleştirmesi önem arz etmemektedir. Önemli olan failin ifşaya belirsiz sayıda 

kişinin tanık olmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmış olmasıdır. 

İfşanın basın yayın araçlarıyla yapılmış olması halinde aleniyet gerçekleşmiş olur. 

Zafer, 2012 yılında yapılan değişiklikten önce desuçun basın yayın araçlarıyla 

gerçekleştirilmesi halinde dördüncü fıkrada düzenlenen nitelikli halin değil,aleniyetin 

basın yayın araçlarıyla gerçekleştirilmesi suçun temel şeklinin zorunlu unsuru 

olduğundan, suçuntemel şeklinin vücuda geleceğini, TCK md.132/3 ve 132/4 arasında 

genel-özel norm ilişkisi olduğunu ileri sürmekteydi.268 Ancak 2012 yılında yapılan 

değişiklikten sonra görüş değiştirmiş ve basın yayın yoluyla ifşanın sadece 

haberleşmenin içeriğini ifşa suçları bakımından uygulanabilir nitelikli hal olduğu 

görüşünü benimsemiştir.269 

Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerinin basın ve yayın yoluyla yayımlanması 

halinde cezanın yarısı oranında artırılacağını düzenleyen dördüncü fıkra hükmünün 

2012 yılında yapılan değişiklikle kaldırıldığından veüçüncü fıkraya “ifşa edilen bu 

verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur” 

cümlesi eklendiğinden daha önce bahsedilmişti. Yapılan bu değişikliğe rağmen Tezcan-

Erdem-Önok aleniyetin basınyayın araçlarıyla gerçekleştirilmesi halinde suçun nitelikli 

halinin oluşması gerektiğini savunmaktadırlar.270Kanımızca son yapılan değişiklikle, 

kanun koyucu basın yayın yoluyla yapılan ifşayı nitelikli hal olmaktan çıkarmak 

                                                           
268 ZAFER, Özel Hayatın, s. 107. 
 
269 ZAFER, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal, s. 538. 
 
270 TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 651. 
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yönündeki iradesini açıkça ortaya koymuştur.Bu nedenle bahsi geçen görüşün kanun 

koyucunun iradesine uymadığı ve yorum sınırlarının dışına çıktığı görülmektedir. 

Bir kimsenin kendisine gönderilmiş olan mektubu gönderenin rızasını almadan 

başkasına okutması halinde aleniyet gerçekleşmeyeceğinden suç oluşmayacaktır.Ancak 

mektubun alenen okunması, başkalarının görebileceği şekilde duvara asılması ya da 

basın yayın yoluyla yayımlanması halinde TCK md.132/3’te düzenlenen suç 

oluşacaktır.271Kişinin kendisine gelen elektronik postayı gönderenin rızası olmadan 

kopyalayıp belirsiz sayıda kişiye duyuracağı kastıyla bir gazeteciye göndermesi halinde 

de suç oluşacaktır. Ancak belirli grup içindeki yazışmaların kendi içinde kopyalanması 

halinde ilgililerin rızası bulunduğundan suç oluşmaz.272 

Şen,hükmün kişinin kendisiyle yapılan haberleşmenin içeriğini diğer tarafın 

rızası olmadan üçüncü kişi tarafından değil herkesçe öğrenilebilecek şekilde alenen ifşa 

etmeyi suç saymasını eleştirmiştir. Haberleşme kapsamında birine gönderilen mektubun 

ya da telefon görüşmesinin içeriğinin bir üçüncü kişi tarafından öğrenilmesini 

sağlamasına izninin olduğunun varsayılmasının veya sadece bu fiilin makul 

görülebileceğinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını ve bu nedenle hükmün özel 

hayatı korumak bakımından hatalı olduğunu ileri sürmüştür. Bu sebeplerle fıkra 

hükmünün “kendisiyle yapılan haberleşmenin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın 

ifşa eden veya bir başkasının öğrenmesini ya da dinlemesini sağlayan kişi 

…cezalandırılır” şeklinde olması gerektiğini belirtmiştir.273 

Kişilerin kendisiyle yapılan haberleşme içeriğinden yakınlarına bahsetmesi olağan 

bir durumdur. Bahsedilen görüşün kabul edilmesi halinde kişi haberleşme içeriğini her 

                                                           
271 TCK md. 132/3’ün gerekçesi: “…örneğin kişi kendisine gönderilen mektubu gönderenin bilgisi ve 
rızası dışında bir başkasına okutması hâlinde, bu suç oluşmayacaktır. Buna karşılık, mektubun 
gönderenin bilgisi ve rızası dışında alenen okunması, başkaları tarafından okunmasını temin için bir yere 
asılması veya basın ve yayın yolu ile yayınlanması hâlinde, söz konusu suç oluşacaktır. “ 
272 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s. 182. 
 
273 ŞEN, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, s. 583. 
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defasında biriyle paylaştığında suç işlemiş olacaktır. Söz konusu görüş, hükmün 

uygulama alanını istenenden fazla genişleteceğinden bu görüşe katılmak mümkün 

görünmemektedir. Aleniyetin suçun unsuru mu, cezalandırılabilme şartı mı olduğunun 

ortaya konulması gerekmektedir. Bu tespit her şeyden önce, kastın kapsamının 

belirlenmesi bakımından önem taşımaktadır. Gerçekten de TCK md. 21 uyarınca kastın 

kapsamına yalnızca suç tipinde öngörülen maddi unsurlar girer ve objektif cezalandırma 

şartları kast kapsamında değildir.274 Bu bakımdan aleniyetin cezalandırma şartı 

sayılması halinde failin açıklamasını aleni bir şekilde yaptığını bilip bilmediği önem arz 

etmeyecektir.275 

Aleniyetin bu suç bakımından maddi unsura dâhil olduğunu kabul etmek gerekir. 

Bu nedenle failin açıklamayı aleni bir şekilde yaptığını bilmesi gerekmektedir. Aleniyet 

suçun unsuru olduğundan, boş olmamasına rağmen boş olduğunu sandığı bir yerde 

kendi kendine haberleşme içeriğini açıklayan kişinin fiili TCK md. 30/1 kapsamında 

değerlendirilecektir.276 

Haberleşmenin ifşasının alenen yapılmasının yanı sıra hukuka aykırı olması ve 

haberleşmenin diğer tarafının ifşaya rıza göstermemiş olması gerekmektedir. Fıkrada 

geçen “hukuka aykırı” ifadesi önceki başlıkta açıklanmıştı. Bu nedenle bu başlıkta 

sadece“rızası olmaksızın”  ifadesininhukuki niteliğinin ortaya konulması için açıklama 

yapılacaktır. 

 Rızanın yokluğunun, suç tipinin tamamını kapsayan bir nitelik arz ediyorsa suçun 

hukuka aykırılığına işaret etmek için kullanıldığı ancak suç tipinin tamamına değil de 

tipte öngörülen unsurlardan yalnızca birine işaret ediyorsa, maddi unsura dâhil 

olduğunu kabul eden görüşler mevcuttur.Bu görüşe göre söz konusu suç bakımından 

                                                           
274 ÖZGENÇ, Genel Hükümler,  s. 680.  
 
275 SOYASLAN, s. 338. 
 
276 ZAFER, Özel Hayatın, s. 105; Hata hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. Devrim GÜNGÖR, Ceza 
Hukukunda Fiil Üzerinde Hata, Yetkin Yayınları, Ankara 2007, s. 35 vd. 
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rızanın yokluğu ifşa hareketine yöneliktir ve normla yasaklanan, taraf olunan 

haberleşmenin içeriğinin ifşa edilmesi değil karşı tarafın rızası olmaksızın ifşa 

edilmesidir. Bu bakımdan madde metnindebahsi geçen “rızası olmaksızın” ifadesinin 

bir hukuka uygunluk sebebi değil suçun unsuruolduğu kabul edilmelidir.277 

Dolayısıyla fiilin gerçekleştirilmesi için mağdurun rızası varsa tipik fiil ortaya 

çıkmayacağından, suç gerçekleşmeyecektir.278Maddede geçen rızanın hukuka uygunluk 

sebebi olarak kabul edilmesi halindeyse suç sayılan fiile başka bir kural tarafından izin 

verildiğinden, fiil hukuka aykırı olmayacaktır.279 Pratikte her iki kabulde de rızanın 

varlığı halinde hukuka aykırı bir fiil ortaya çıkmayacaktır. Ancak bu iki kabul 

bakımından rızanın niteliği, rızanın açıklanması ve hata hususlarında farklılık arz 

edecektir. Tipikliğin oluşmasına engel olan rızanın açıklanması gerekmediğinden, 

mağdurun fiili onaylaması halinde rıza var kabul edilecektir.280 Ancak hukuka uygunluk 

sebebi olan rızanın açıkça verilmesi gerekmektedir. Rızayı suçununsuruolarak kabul 

edersek suç işlenirken rızanın bulunmadığının fail tarafından bilinmesi gerekir.Fail 

rızanın varlığı hakkında hataya düşerse bu hatasından TCK md. 30/1 uyarınca 

yararlanır.281Bu durumda hata kastı kaldıracaktır.282 Rızanın hukuka uygunluk sebebi 

olarak kabul edildiği durumdaysa rızanın varlığı hakkında hataya düşülmesi TCK md. 

30/3 kapsamında değerlendirilecektir. 

Kişinin haberleşmesini hatıra olarak saklamak için kaydetmesi halinde bu suç 

oluşmayacaktır. Kişinin bu kayıtları adli makamlara vermesi durumunda da suç 

                                                           
277 Meral EKİCİ ŞAHİN, Ceza Hukukunda Rıza, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 98, 99. 
 
278 KOCA – ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 520, 521 
 
279 YALÇIN SANCAR- KÖPRÜLÜ, s. 179, 180. 
 
280 EKİCİ ŞAHİN, s. 72. 
 
281 KOCA – ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 520, 521. 
 
282 GÜNGÖR, Hata, s. 35 vd. 
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oluşmaz.283 Bu çerçevede telefon görüşmelerini işleri gereği kayda alma zorunluluğu 

olanların, görüşmeleri kayda almaları ve işleri doğrultusunda kullanmaları hukuka 

aykırı olmayacaktır. Kişi kayda aldığı haberleşmenin bilgisi ve isteği dışında ele 

geçirilip ifşa edildiğini iddia ederse suç oluşmayacaktır.284 

Suçun oluşması için haberleşmenin tamamının ifşa edilmesi şart değildir, bir 

kısmının ifşa edilmesi de yeterlidir.285 

Kendisiyle yapılan haberleşmeyi alenen ifşa suçu sırf hareket suçudur.Bu suçta 

ifşanın gerçekleşmesiyle tehlikenin ortaya çıktığı kabul edildiğinden,soyut tehlike 

suçudur.286 

 

VI. MANEVİ UNSUR 

 

Suçun manevi unsuru,işlenen fiille fail arasındaki manevi bağdır. Bu bağ 

kurulmadan gerçekleştirilen fiilsuç oluşturmayacaktır.287 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları ancak kastla işlenebilir. Kastın varlığı için 

failin suçun yasal tanımındayer alan tüm unsurları bilmesi ve istemesi gerekmektedir.288 

Dolayısıyla haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarında kastın oluşması için failin 

haberleşmeningizliliğine müdahale ettiğini bilmesi ve bunu istemesi 

                                                           
283 ZAFER, Özel Hayatın, s. 104. 
 
284 ŞEN, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, s. 582, 583. 
 
285Mustafa ÖZEN, “Haberleşmenin Gizliliğini İhlâl Suçu”, THD., C. 2, S. 10, Haziran 2007, s. 147. 
 
286 ZAFER, Özel Hayatın, s. 104. 
 
287 ÖZGENÇ, Genel Hükümler, s. 227. 
 
288 Kayıhan İÇEL, Ceza Hukuku Genel Hükümler, B. 4, Beta Basım, İstanbul 2017 s. 435, 437; Nur 
CENTEL- Hamide ZAFER- Özlem ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, B. 8, Beta Basım, İstanbul 
2014, s. 344. 
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gerekmektedir.289İlk fıkrada düzenlenen haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunda kastın 

varlığından sözedebilmek için fail başkalarının haberleşmesinin söz konusu olduğunu 

ve bu haberleşmenin gizliliğini ihlal ettiğini bilmeli ve istemelidir.  

Yargıtay bir kararında mektubun zarfını yazışmanın içeriğinin öğrenilmesi için 

değil, içindeki parayı almak için açan failin haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan 

değil, hırsızlık suçundan sorumlu olacağı kanaatine varmıştır.290 Ancak bahse konu 

yaklaşım mülgaKanun döneminde haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun ancak 

içeriğini anlamak özel kastıyla işlenebildiği anlayışını yansıtmaktadır. 5237 

sayılıTCK’daki hükme göre ise haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu genel kastla 

işlenebildiğinden söz konusu Ceza Genel Kurul Kararının geçerliliği 

kalmamıştır.291Failin hangi saikle hareket ettiğinin bu suçların manevi unsuru 

bakımından önemi yoktur, dolayısıyla suç genel kastla işlenebilir.292 

İkinci fıkrada düzenlenmiş olan başkalarının haberleşme içeriklerini ifşa etme suçu 

bakımından fail ifşa ettiğinin başkalarının haberleşme içeriği olduğunu bilmeli ve ifşa 

etmeyi istemelidir. Üçüncü fıkradaki kendisiyle yapılan haberleşme içeriğini alenen ifşa 

suçunun manevi unsurunun gerçekleşmesi içinse, fail kendi haberleşmesini karşı tarafın 

rızası olmadan ve alenen ifşa ettiğini bilmeli ve bunu istemelidir. 

132. maddede düzenlenen suçların olası kastla işlenip işlenemeyeceği hususunda 

doktrinde tartışmalar mevcuttur.Bir görüş maddede düzenlenen tüm suçların olası kastla 

                                                           
289 ZAFER, Özel Hayatın, s. 108. 
 
290 “…Mektubu muhtevadaki sırrı öğrenmek için değil, içindeki para veya sair kıymeti almak için açmak 
ise hırsızlık suçunu oluşturur. Ancak zarftan çıkan ve sanık tarafından alınan kağıtlar ekonomik değerden 
yoksun bulunduğundan sanığın eylemi hırsızlığa eksik kalkışma derecesinde kalmıştır…” YCGK Kararı 
T. 25.06.1990, E. 1990/5-157, K. 1990/200.  
https://www.sinerjimevzuat.com.tr/index.jsf?dswid=4401# (E. T.: 12.09.2019). 
 
291 BİRTEK, s. 186. 
 
292 KOCA – ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 521. 
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da işlenebileceğini savunurken;293bizim de katıldığımız aksi yöndeki görüş, sırf hareket 

suçu olan bu suçların neticenin iradiliği konusunda doğrudan kasttan ayrılan olası kastla 

işlenmesinin mümkün olmadığını ileri sürmüştür.294Çoğunluk görüşü maddenin ilk 

fıkrasında düzenlenen haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun olası kastla da 

işlenebileceği yönündedir.295Ancak ikinci ve üçüncü fıkralardaki suçlar içinse “hukuka 

aykırı olarak” ifşadan bahsedildiğinden failin işlediği fiilin hukuka aykırı olduğunu 

bilmesi ve doğrudan kastla suçu işlemesi gerekeceği yönündeki görüşler 

ağırlıktadır.296Üçüncü fıkradaki kişinin kendisiyle yapılan haberleşme içeriğini alenen 

ifşa suçunun gerçekleşmesi için bunlara ek olarak failin haberleşmenin diğer tarafının 

ifşaya rızasının olmadığını ve aleniyetin varlığını da bilmesi ve istemesi gerekir.  

Bir görüş 2012 yılındaki değişiklikle,suçların cezalarının artırılmasınınve üçüncü 

fıkraya “hukuka aykırı olarak” ibaresinin eklenerek suçun sadece doğrudan kastla 

işlenmesine, dolayısıyla uygulama alanının daraltılmasına neden olunmasının çelişkili 

olduğunu savunmaktadır. Söz konusu değişiklik, getiriliş amacına uygun olmayan ve 

pratikte bir sonuç doğurmayan bir ifadenin fıkraya eklendiği gerekçesiyle 

eleştirilmektedir.297 

Suçun manevi unsurunun gerçekleşebilmesi için failin, tipiklikte aranan tüm 

hususları bilmesi ve istemesi gerekmektedir. Başkalarının haberleşmesinin gizliliğini 

ihlal suçu için fail bir haberleşmenin söz konusu olduğunu ve haberleşmenin gizliliğini 

ihlal ettiğini bilmeli ve istemelidir. Başkalarının haberleşmesinin içeriğini ifşa suçunun 

                                                           
293 TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 651;  PARLAR– HATİPOĞLU, s. 2028. 
 
294 ZAFER, Özel Hayatın, s. 108. 
 
295 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s.183; ÖZBEK-BACAKSIZ-DOĞAN-TEPE, 
s. 548; KOCA – ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 521. 
 
296KOCA – ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 521; YOKUŞ SEVÜK, Özel Hükümler, s.231. 
 
297 ÖZBEK- BACAKSIZ- DOĞAN- TEPE, s. 541. 
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gerçekleşmesi için fail, haberleşme içeriğini ifşa ettiğini ve bu ifşanın hukuka aykırı 

olduğunu bilmeli ve istemelidir.Kendi haberleşmesinin içeriğini alenen ifşa suçunun 

manevi unsurunun gerçekleşmesi içinse failin haberleşme içeriğini ifşa fiillinin hukuka 

aykırı olduğunu, haberleşmenin karşı tarafının ifşaya rızasının olmadığını ve aleniyetin 

varlığını bilmesi ve istemesi gerekir.298 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının taksirli hali Kanun’da öngörülmemiştir, 

dolayısıyla bu suçların taksirle işlenmesi mümkün değildir.  Örneğin, mektubun 

kendisine geldiğini zannederek okuyan kişi haberleşmenin gizliliğini ihlalden sorumlu 

olmayacaktır.299 

 

VII. HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ 

 

A. GENEL OLARAK 

 

Bir fiilin bir ceza normu tarafından öngörülen yasağa aykırı olması suç olmasını 

sonuçlamaz. Kimi durumlarda hukuk düzeni suç sayılan fiilin yapılmasına izin vermiş 

olabilir.300Bu durumda gerçekleştirilen tipik fiil hukuka aykırı olmayacaktır. Hukuka 

uygunluk sebepleri ceza hukukunun yanında hukukun her alanından doğabilir.301İşte 

hukuka uygunluk sebepleri, ceza kanunları tarafından suç sayılan fiillerin 

                                                           
298 KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 521, 522. 
 
299 YAŞAR– GÖKCAN – ARTUÇ, s. 4317. 
 
300 YALÇIN SANCAR- KÖPRÜLÜ, s. 179. 
 
301 Elvan KEÇELİOĞLU, “Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Sebeplerle Hukuka Uygunluk Sebepleri 
Arasındaki Ayrımın TCK’nın Uygulanması Bakımından Pratik Sonuçları”, TBBD., S. 87, 2010, s. 301. 
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gerçekleştirilmesi halinde fiilin hukuka aykırı olmasını önleyerek, ortaya çıkan fiilin 

hukuken meşru olmasını sağlar.302 

Hukuka uygunluk sebeplerinin bir somut olayda varlığı, etkisini göstermesi için 

yeterlidir. Buna hukuka uygunluk sebeplerinin objektif etkisi denmektedir. Ayrıca 

hukuka uygunluk sebepleri bir fiili hukukun tüm dallarında hukuka uygun hale getirir. 

Buna da hukuka uygunluk sebeplerinin genel etkisi denir.303 

Bu kısımda haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları bakımından uygulanabilecek 

hukuka uygunluk sebepleri üzerinde durulacaktır. 

 

B. KANUN HÜKMÜNÜ YERİNE GETİRME 

 

TCK’nın 24. maddesinin ilk fıkrasına göre “kanunun hükmünü yerine getiren 

kişilere ceza verilmez”.Maddedeki kanun ifadesi hukuk kuralı olarak geniş anlaşılmadır. 

Kanunun izin verdiği, yapılmasını emrettiği davranışı yerine getiren kişi kanuna uygun 

davrandığından suç işlemiş olmaz. Kanun herkese ya da belirli durumda olanlara 

yükümlülük getirebilir. Ancak Kanun genellikle kamu görevlisine bir görev 

yükler.304Kanun hükmünün yerine getirilmesi hukuka uygunluk sebebinden söz 

edilebilmesi için yetki veren bir norm olmalı ve fiil yetkinin kaynağı olan hukuk 

normunun getirdiği şartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.305 

Örneğin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un uygulanması 

çerçevesinde gerek görülmesi halinde uzmanlar tarafından 15. madde hükmü gereğince 

                                                           
302 Bkz. TOROSLU– TOROSLU, s. 157. 
 
303 YALÇIN SANCAR- KÖPRÜLÜ, s. 180. 
 
304 Timur DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, B. 12, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017. s. 279. 
 
305 YALÇIN SANCAR-KÖPRÜLÜ, s. 180, 181. 
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yerinde inceleme gerçekleştirilebilir. Bu inceleme kapsamında uzmanlar tarafların her 

türlü evrakını ya da belgesini inceleme yetkisini haizdir. İnceleme sırasında tarafların 

haberleşme araçlarından biri olan elektronik postaları da okunabilir. Bu durumda 

Kanun’un hükmünü yerine getirmekte olan uzmanlar hukuka uygunluk sebebinden 

yararlanacaklarından haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan sorumlu 

tutulmayacaklardır. Ancak inceleme kapsamında öğrenilen haberleşme içeriklerinin 

ifşası halinde hukuka uygunluk sebebi söz konusu olmayacak ve uzmanların haberleşme 

içeriklerini ifşa suçundan sorumlulukları doğacaktır. 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları bakımından uygulanabilecek kanun hükmünü 

yerine getirme hukuka uygunluk sebeplerinin örneklerini çoğaltmak mümkündür. 

Ancak bütün örneklere bu çalışma içerisinde yer vermek çalışmanın kapsamını 

aşacağından bu kısımda sadece önemli görülen kanun hükmünü yerine getirme hukuka 

uygunluk sebeplerine değinilecektir. 

 

1. Adli Amaçlı İletişimin Denetlenmesi 

 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 135. maddesi adli amaçlı iletişimin 

denetlenmesini şu şekilde düzenlemiştir: 

“Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin 
somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil 
elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın 
telekomünikasyon yoluyla iletişimi dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri 
değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve 
hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim 
tarafından aksine karar verilmesi hâlinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından 
derhâl kaldırılır.”306 

                                                           
306 Bahsedilen hükümde telekomünikasyon, iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbirlerinin kapsamı 
belirtilmemiş, bununla birlikte 14.01.2007 tarih ve 26434 sayı ile Resmi Gazete’ de yayınlanan “Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nda öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli 
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Maddede kimlerin konuşmalarının dinlenebileceği ve dinlemenin süresinin ne kadar 

olabileceği de düzenlenmiştir.307 

Düzenlemede belirtilen adli makamlar, haberleşme içeriğini denetleme kararı 

verirken kendilerine tanınan yetkiyi kullanmaktadır. Hâkimin ya da savcının kararını 

yerine getiren görevliler ise amirin emrini ifa hukuka uygunluk nedeninden 

yararlanırlar.308 

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, araya bir araç 

konularak yapılan haberleşmenin dinlenilmesi, kaydedilmesi ve değerlendirilmesi 

anlamına gelmektedir.309 Bu açıdan söz konusu tedbire başvurulması, AİHS md. 8’de 

düzenlenen özel ve aile hayatına saygı hakkını sınırlandırmaktadır. Söz konusu 

sınırlamanın hukuka uygunluğu da aynı maddenin ikinci fıkrasıylave Anayasa’nın 22/2-

3 ile 13. maddeleri göz önüne alınarak belirlenmelidir. Temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılmasının çerçevesini çizen Anayasa md. 13, ilgili hakkın düzenlendiği 

maddede öngörülen sınırlama sebeplerine dayanılarak ölçülü bir sınırlama yapılması 

gerektiğini işaret etmektedir. Bu bakımdan söz konusu tedbire başvurulmasının ihlal 

niteliğinde olmaması için, kişilerin haberleşmesine yapılacak bu müdahale kanuna 

uygun, AİHS md. 8/2 ve Anayasa md. 22/2’de sayılan hedeflere yönelik ve bu hedeflere 

ulaşılması için demokratik bir toplumda gerekli olmalıdır. Aynı şekilde md. 13’te 
                                                                                                                                                                          
Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” te bu 
tedbirlerin kapsamı düzenlenmiştir. Ancak söz konusu Yönetmelik Danıştay 10. Dairesinin 2012/1001 E. 
ve 2017/1361 K. sayılı kararıyla Adalet Bakanlığı’nın telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 
denetlenmesi ve gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme konularında düzenleme yetkisi 
olmadığından Yönetmelik’in tamamı yetki unsuru yönünden hukuka aykırı görülmüş ve iptal edilmiştir. 
Kararın ayrıntısı için bkz. http://www.ankara.adalet.gov.tr/sayfalar/duyuru/egitim-sosyal-
isler/vekilleryazisi.pdf (E. T. 06.04.2019). 
307 Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Bahri 
ÖZTÜRK- Behiye EKERKAZANCI- Sesim SOYERGÜLEÇ, Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma 
Tedbirleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013, s. 189 vd. 
 
308 ZAFER, Özel Hayatın, s. 115. 
 
309 Bahri ÖZTÜRK - Mustafa Ruhan ERDEM, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, B. 12, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara 2008, s. 637.  
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öngörülen hakkın özüne dokunulmaması gibi diğer şartlar da yerine getirilmelidir. Aksi 

takdirde kamusal gücün ve bu suretle AİHS’nin 8. maddesinin ihlali söz konusu olur.310 

Anayasa md. 22/2 haberleşme özgürlüğünün hangi hallerde sınırlanabileceğini şu 

şekilde düzenlemiştir: “Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 

sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 

sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş 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…”  Peki, maddede belirtilen suç işlenmesinin önlenmesi ve 

diğer sebepler suç işlendikten sonra ceza muhakemesinin sağlıklı bir şekilde 

yapılmasını sağlamak için iletişimin denetlenmesi koruma tedbirine başvurulmasına 

dayanak olabilir mi? Anayasa, AİHS ile benzer bir düzenleme içermektedir. Bu noktada 

AİHM’nin sorunu nasıl çözdüğü önem arz etmektedir. AİHM hem suçların önlenmesi 

hem de koruma tedbirlerinin haklılığını değerlendirilirken “dirlik ve düzenin 

korunması”, “suç işlenmesinin önlenmesi” kavramlarından faydalanmaktadır. AİHM, 

bunların yanında müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığını da 

değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeyi yaparken, bireysel haklar ve kamu yararı 

arasındaki dengeyi gözetmektedir.311 

                                                           
310 Handan SEVÜK YOKUŞ,“Postada El Koyma ve Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin 
Denetlenmesi”, TBBD., S. 69, 2007, s. 106. 
 
311 Ayrıntılı bilgi için bkz. SeydiKAYMAZ, Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan 
İletişimin Denetlenmesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009, s. 96- 100. 
AİHM’in İrfan Güzel v. Türkiye Kararı’nda, başvuran tarafından dinleme kararının hukuki dayanaktan 
yoksun olduğu iddia edilmiştir. Mahkeme, makul şüphenin varlığı konusunda, yerel mahkemelerin 
değerlendirmesinin doğru olduğunu kabul etmiştir. Mahkeme bunun yanı sıra dinleme yetkisi veren 
mahkemelerin bilhassa, Cumhuriyet savcısının bölgenin sınırda olmasının ve ihtilaf 
konusu suçların sıklıkla geceleyin işlenmesinin delil elde edilmesini ya da şüphelilerin yakalanmasını 
amaçlayan bir soruşturmaya engel teşkil ettiklerine ilişkin argümanlarını dikkate almıştır. Savcıya göre 
telefon dinlemeleri, şüpheli şahısların bağlantı kurdukları kişilerin de kimliklerinin, suçların işleniş 
biçimlerinin, bu şahısların suç işledikleri gün ve saatlerin tespit edilmesi dolayısıyla delil elde edilmesi ve 
şüphelilerin yakalanması imkânı sağlayacak tek yoldur. Mahkeme bu değerlendirmeler 
ışığında, başvuranın Sözleşme'nin 8. maddesinin 1. fıkrasınca tanınan hakkına müdahale edilmesinin, 
Sözleşme'nin 8. maddesinin 2. fıkrasının gerektirdiği şekilde milli güvenliğin ve kamu düzeninin 
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Anayasa md. 22/2’de yer alan “kamu düzeninin korunması” AİHS’ndeki “dirlik ve 

düzenin korunması”kavramını da kapsamaktadır. Bu nedenle AİHM’in iletişimin 

denetlenmesi tedbirinin Sözleşme’ye uygunluğunu irdelerken kullandığı kriterler 

Anayasa md. 22 bakımından da uygulanabilecektir. Dolayısıyla Anayasa md. 22’de yer 

alan “kamu düzeninin korunması”ve“suç işlenmesinin önlenmesi” nedenleri iletişimin 

denetlenmesi tedbirinin Anayasal dayanağını oluşturmaktadır. Kamu düzeninin 

korunması, suçların aydınlatılması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla iletişimin 

denetlenmesine dayanak olarak kabul edilebilir.312 

Ayrıca AİHM, telefonla dinleme yapılabilmesine ilişkin temel koşulları 

düzenlemiş; bu yola başvurulması için ağır şüphe sebeplerinin olması, başka yolla delil 

elde edilememesi, dinlenecek kişilerin ve dinleme süresinin sınırlanması ve bu 

düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğini belirtmiştir.313 Görüldüğü üzere 

CMK’daki düzenleme AİHM’in öngördüğü şartlara uygun olarak yapılmıştır. 

Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi haberleşme özgürlüğüne ve özel 

hayata müdahale teşkil etmektedir. Kişilerin haberleşme özgürlüklerinin 

sınırlanabilmesi için bu düzenlemenin kanunla yapılması gerekmektedir.  

Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesinde de haberleşme özgürlüğüne 

yapılan müdahale,CMK’da düzenlenen kurallara bağlanmak suretiyle kanunla 

yapılmaktadır. Sınırlamanın hukuka uygun olması için Kanun’da öngörülen şartlara 

uygun olması gerekmektedir. Kişi hakkında bir ceza soruşturması ya da kovuşturması 

yürütülürken kuvvetli suç şüphesi olması ve başka bir yolla delil elde edilmesinin 

                                                                                                                                                                          
korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi için demokratik bir toplumda gerekli olduğu sonucuna 
varmıştır. İrfan Güzel v. Türkiye Kararı, Başvuru No: 35285/08, Karar Tarihi: 07.02.2019. 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22TUR%22],%22appno%22:[%2235285/08
%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-173706%22]} 
(E.T.: 05.12.2019). 
 
312 KAYMAZ, s. 99, 100. 
 
313 YOKUŞ SEVÜK, Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, s. 106. 
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mümkün olmaması halinde ve sadece kanunda belirtilen katalog suçlar için bu tedbirin 

uygulanması söz konusu olabilir. Tedbir uygulanırken, şüpheli veya sanığın suçla ilgili 

olmayan özel hayatlarıyla alakalı haberleşmelerinin dinlenilmemesi 

gerekmektedir.Haberleşmenin özel hayata ilişkin olduğu başta fark edilmemişse, bu 

konuşmalar kayda alınmamalı, kayıtları çözümlenmemeli ve dava dosyasına 

konulmamalıdır.314 

Suçla bağlantısı olmayan ve kişinin özel hayatına ilişkin olan kayıtların mahkemede 

açıklanması durumunda, bu tedbirin uygulanmasının hukuka uygunluğundan söz 

edilemeyecek ve haberleşme içeriğinin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi suçu 

oluşacaktır. Örneğin, patron ve sekreterinin konuşmaları ihaleye fesat karıştırma suçu 

kapsamında dinlenirken, önce tüm konuşmalar kaydedilip daha sonra Cumhuriyet 

savcısı tarafından suçla ilgili olmayanlar silinmelidir. Ancak Cumhuriyet savcısının, 

patron ve sekreterinin özel hayatlarına ilişkin konuşmalarını silmeyip bunları da 

mahkemede ifşa etmesi durumunda haberleşmenin içeriğini ifşa suçu oluşacaktır.315 

 

2. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi 

 

Suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla iletişimin denetlenmesi için gerekli 

koşullar 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun (PVSK) Ek 7. 

maddesinde316, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 

                                                           
314 Büşra C. ÖLMEZ,“Türk Hukukunda Haberleşme Özgürlüğüne Müdahalenin Ölçüsü”, SÜHFD., C. 
23, S. 1, 2015, s.  160. 
 
315 YAŞAR– GÖKCAN – ARTUÇ, s. 4318. İletişimin denetlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Mustafa TAŞKIN, Adli ve İstihbari Amaçlı İletişimin Denetlenmesi, B. 4, Seçkin Yayıncılık, Ankara 
2014. 
 
316PVSK Ek md. 7: “Polis, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve 
genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak üzere, ülke 
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(JTGYK) Ek 5. maddesinde317 ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli 

İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun (MİT Kanunu) 6. maddesinde318 düzenlenmiştir. 

Adli amaçlı iletişimin denetlenmesinde bir suçun varlığı ve bu suç için delil 

toplanması gerekliyken, önleme amaçlı iletişimin denetlenmesinde suç işlenmesinin 

önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Adli amaçlı denetlemelerde tehlike, tedbiri almakta 

                                                                                                                                                                          
seviyesinde ve sanal ortamda istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, 
yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar. 
(Ek fıkra: 3/7/2005 – 5397/1 md.) Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak, 
4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç, 250 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçlar ile bilişim suçlarının işlenmesinin 
önlenmesi amacıyla hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel 
Müdürünün, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanının veya bilişim suçlarıyla sınırlı 
olmak üzere bilişim suçları ile ilgili daire başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan 
iletişim veya internet bağlantı adresleriyle internet kaynakları arasındaki veri trafiği ile iletilen veriler 
tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. 
Hâkim, kararını en geç kırk sekiz saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar 
verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün 
içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere 
muhafaza edilir….” 
 
317JTGYK Ek md. 5 “(Ek: 3/7/2005 – 5397/2 md.) Jandarma, bu Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendine 
ilişkin görevleri yerine getirirken önleyici ve koruyucu tedbirleri almak üzere, sadece kendi sorumluluk 
alanında 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç, 250 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, 
hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Jandarma Genel Komutanı veya istihbarat 
başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit edebilir, dinleyebilir, sinyal 
bilgilerini değerlendirebilir, kayda alabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, 
yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç kırk sekiz saat 
içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal 
kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir 
tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Bu işlemler, 
4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci maddesinin onuncu fıkrası 
hükmüne göre kurulan merkez tarafından yürütülür. 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesi kapsamında 
yapılacak dinlemeler de bu merkez üzerinden yapılır…” 
 
318MİT Kanunu md. 6:“…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 faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, 
Devlet sırrının ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin önlenmesine ilişkin olarak, hâkim kararı veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Teşkilat Başkanı veya yardımcısının yazılı emriyle 
telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri 
değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, 
yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç yirmidört saat 
içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal 
kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir 
tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Bu işlemler, MİT 
tarafından kurulan merkez veya 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 
nci maddesinin onuncu fıkrası hükmüne göre kurulan merkez tarafından yürütülür. (Değişik son cümle: 
4/5/2007-5651/12 md.) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesi-
nin altıncı fıkrasının (a)  bendinin (14) numaralı alt bendi kapsamında yapılacak dinlemeler de bu mer-
kezler üzerinden yapılır…” 
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geç kalınması halinde artık tedbire gerek kalmamasıyken; önleme amaçlı 

denetlemelerde ise tehlike, suçun işlenmesinin önlenememesi dolayısıyla suçun 

işlenmesidir.319 

Kanunlarda düzenlenmiş olan önleme amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbirinin 

uygulanması halinde, kişilerin haberleşmelerinin gizliliği ihlal edilmiş olacaktır. Ancak 

bu tedbire başvuranlar kendilerine kanunla verilen bir yetkiyi kullanarak kanunun 

hükmünü ya da bu çerçevede amirinden almış oldukları emri yerine getirmiş 

olacaklarından bu fiilleri hukuka uygun olacak ve suç işlemiş olmayacaklardır.320 

CMK’da iletişimin denetlenmesi tedbirine suç işlendiğine dair kuvvetli şüphenin 

varlığı halinde, başka yollarla delil elde edilmesi mümkün değilse soruşturma ya da 

kovuşturmada başvurulabileceği düzenlenmişken, önleme amaçlı iletişimin 

denetlenmesi tedbirine başvurmak için hangi şartların aranacağına dair açık bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Önleme amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbirine 

başvurulmasının adli amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurmaya göre daha 

kolay kılınması doktrinde eleştirilmektedir.321 Önleme amaçlı iletişimin denetlenmesine 

başvurmak için basit şüphenin varlığı bile yeterli görülebilir. Sevük’e göre basit 

şüphenin varlığı bu tedbire başvurmak için yeterli olmamalı, hâkim bu tedbire 

başvurulmasındaki nedenlerin bu tedbiri gerçekten gerektirecek kadar ağır olup 

olmadığını değerlendirmelidir. Ayrıca bu tedbire karar verebilmek için hakimin hangi 

şartlara bakarak karar vereceği de düzenlenmemiştir. Hakim, kararını verirken AİHS 

                                                           
319 KAYMAZ, s. 58. 
 
320 ZAFER, Özel Hayatın, s. 120. 
 
321 Handan YOKUŞ SEVÜK,“Kolluk Tarafından Suçun Önlenmesine Yönelik Yapılan İletişimin 
Denetlenmesine İlişkin Değerlendirmeler”, TBBD., S. 67,  2006, s. 55, 56. Önleme amaçlı iletişimin 
denetlenmesi halinde bu tedbir ceza muhakemesindeki kadar sıkı şartlara bağlanmadığından bu tedbir 
sonucunda elde edilen bilgilerin delil olarak kullanılamayacağı hakkında bkz. Cumhur ŞAHİN, 
“Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi- Yargıtay Kararları Çerçevesinde Bir 
Değerlendirme”, GÜHFD., C. 11, S. 1-2, 2007, s. 1109, 1110. 
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md. 8 ve Anayasa md. 13 gereğince, milli güvenlik ve suçun önlenmesi amaçlarının 

varlığını, bu amaçlar için iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulmasının demokratik 

toplum düzeni bakımından gerekliliğini ve bunlarla kişilerin haberleşme hakkını 

kullanması arasındaki ölçülülüğü dikkate almalıdır.322 

PVSK’na göre önleme amaçlı iletişimin denetlenmesine,CMK’nın, casusluk suçları 

hariç, 250.  maddesinin birinci fıkrasının a, b ve c bentlerinde yazılı suçlar ile bilişim 

suçlarının işlenmesinin önlenmesi amacıyla başvurulabilir. Bu tedbire başvurmak için 

hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Kanun’da sayılan 

emniyetamirlerinin yazılı emri gerekmektedir.JTGYK’nda da paralel bir düzenleme 

getirilmiştir. MİT Kanunu’nda ise hangi hallerde bu tedbire başvurulabileceği devletin 

güvenliğinin sağlanması gibi daha genel bir çerçevede düzenlenmiştir. Her ne kadar bu 

tedbire başvurulması için hâkim kararı alınması gerektiği düzenlenmişse de hâkimin 

karar verirken hangi hususlara dikkat etmesi gerektiği, şüphenin derecesi, tedbirin hangi 

durumlarda ölçülü olacağı gibi unsurlar düzenlenmemiştir. Buna rağmen hâkim, bu 

tedbire başvurularak elde edilmek istenen amaca ulaşmak için bu tedbire başvurmanın 

ölçülü olup olmadığını değerlendirmelidir. İletişimin denetlenmesi tedbirine 

başvurulmasını gerektiren nedenler, basit bir şüphenin ötesine geçerek bu tedbire 

başvuracak derecede ağır olmalıdır. Ayrıca AİHS’nin 8.maddesi ve Anayasa’nın 13. 

maddesi gereğince hâkim bu tedbirle ulaşılmak istenen milli güvenlik ve suçun 

önlenmesi amacı ile iletişimin denetiminin demokratik toplum düzeni için gerekliliği ve 

kişilerin haberleşme hakkının ihlal edilmesi arasındaki orantılılığı 

gözetmelidir.323Bununla birlikte, kişilerin haberleşmesine yapılacak bu müdahale 

kanuna uygun olmalı ve Anayasa md. 13’te öngörülen hakkın özüne dokunulmaması 

gibi diğer şartları da yerine getirmelidir.  

                                                           
322 YOKUŞ SEVÜK, Kolluk Tarafından, s. 55, 56. 
 
323 YOKUŞ SEVÜK, Kolluk Tarafından,s. 55, 56. 
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Hem önleme amaçlı hem de adli amaçlı iletişimin denetlenmesi haberleşmeye saygı 

hakkının ihlali niteliğinde olduğundan Mahkeme bu tedbirlerin açık kanun hükümlerine 

dayanması gerektiğini kabul etmektedir. Bu kapsamda kanunda şunlar belirtilmelidir: 

tedbire konu olabilecek suçların niteliği, denetime tabi olabilecek kişilerin kategorisinin 

tanımı, tedbirin süresi, edinilen bilgilerin depolanmasında ve kullanılmasında takip 

edilecek usul, bilgilerin başkalarıyla paylaşılması halinde alınacak önlemler ve bu 

bilgilerin yok edileceği koşullar.324 

AİHM KlassandOthers v. Almanya Kararı’nda325 iletişimin denetlenmesinin istisnai 

bir tedbir olmasını ve bu tedbire suç işlenebileceğine dair ciddi şüphenin varlığı halinde 

başvurulmasını önemli görmüştür. Ayrıca tedbir kararı verilirken izlenecek bir idari 

usulün bulunmasını, tedbirin uygulanacağı sürenin sınırlı olmasını ve edinilen bilgilerin 

sadece denetimin amacı için kullanılmasını dikkate alarakihlal kararı vermemiştir.326 

 

3. Tanıklık Görevini Yerine Getirme 

 

Tanık beyanı, davada taraf olmayan kişinin bir vakayla ilgili duyuları aracılığıyla 

edindiği bilgileri karar verecek olan hâkim huzurunda sözlü olarak bildirmesidir.327 

Tanıklık yapmak, kamu hukukundan doğan toplumsal bir ödev ve suçun aydınlatılması 

için toplumun menfaatinin bir gereğidir.328 Türk yargısına tabi olan herkes kural olarak 

                                                           
324 Osman DOĞRU- Atilla NALBANT, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve Önemli Kararlar, 
C. 2, B. 1, Pozitif Matbaa, Ankara 2013, s. 53. 
 
325KlassandOthers v. Almanya Başvuru No: 5029/71, Karar Tarihi: 06.09.1978. 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57510%22]} (E.T.: 15.10.2019). 
 
326 ÖNCÜ ARSLAN, s. 202, 203. 
 
327 Nurullah KUNTER, Ceza Muhakemesi Hukuku, B. 2, Sermet Matbaası, İstanbul 1964, s. 435. 
 
328 Mesut ERTANHAN, Medeni Yargılama Hukukunda Tanık ve Tanıklık, Seçkin Yayıncılık, Ankara 
2005, s. 71.  
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tanıklık yapmak zorundadır. Nitekim Anayasa damd. 38/5’te“Hiç kimse kendisini ve 

kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil 

göstermeye zorlanamaz” demek suretiyle, tanıklıktan çekinmeyi bir temel hak olarak 

öngörmüş, dolayısıyla tanıklığın mecburi bir ödev olduğunu kabul etmiştir.329 Bu 

zorunluluk, davet üzerine mahkemeye gelmeyi ve tanıklık yapmayı kapsar.330 

Mahkemede tanıklık yapan kişi, tanık olduğu veya kendisiyle yapılan 

haberleşmenin içeriğini açıkladığı durumda kanundan kaynaklanan tanıklık görevini 

yerine getirdiğinden, suç işlemiş olmayacaktır.331 Ancak bir görüşe göre başkasının 

haberleşmesinin içeriğini ifşa etmiş olan tanık, her ne kadar başkalarının haberleşme 

içeriklerini ifşa etme suçu bakımından hukuka uygunluk nedeninden yararlanacak olsa 

da haberleşmenin içeriğini hukuka aykırı şekilde öğrenmişse, haberleşmenin gizliliğini 

ihlal suçundan sorumlu tutulabilecektir.332 

Bizim de katıldığımız görüşe göre, tanığın herhangi bir icrai ya da ihmali hareketi 

olmadan bu haberleşme içeriğini öğrenmesi halinde bahsedilen görüş isabetli olmakla 

birlikte, tanığın hukuka aykırı hareketi sonucunda haberleşmenin gizliliğini ihlal ederek 

öğrendiği haberleşme içeriğinin mahkemede açıklanması da hukuka aykırıdır ve bu delil 

hukuka aykırı delildir.333Hâkim hükmünü ancak hukuka uygun delillere 

dayandırabileceğinden, kişinin hukuka aykırı yollardan elde ettiği haberleşme içeriğini 

mahkemede tanık olarak açıklaması halinde,hâkim bu açıklamaları hükme esas 

alamayacaktır.  

                                                           
329 Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, US- A Yayıncılık, Ankara 1996, s. 30. 
 
330Baki KURU– Ramazan ARSLAN– Ejder YILMAZ, Medeni Usul Hukuku, B. 23, Yetkin Yayınları, 
Ankara 2012, s. 424. 
 
331ÖZGENÇ, Haberleşmenin, s. 130. 
 
332 ZAFER, Özel Hayatın, s. 118. 
 
333 BİRTEK, s. 340. 
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4. Tutuklu ve Hükümlülerin Haberleşmesinin Denetlenmesi 

 

Tutuklu ve hükümlüler her ne kadar bazı hakları kısıtlanmış olsa da belirli kurallar 

çerçevesinde haberleşme hakkına sahiptirler. Tutuklu ve hükümlülerin haberleşme 

haklarını ne şekilde kullanabilecekleri 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkında Kanun (CGTİHK) ile düzenlenmiştir. 

CGTİHK md. 66 hükümlülerin telefonla haberleşme hakkını düzenlemektedir.334 

Maddede kapalı infaz kurumlarındaki hükümlülerin haberleşmelerinin idare tarafından 

dinleneceği ve kayıt altına alınacağı düzenlenmiştir. Açık ceza infaz kurumlarında ve 

çocuk eğitim evlerinde bulunan hükümlülerin ise haberleşmeleri kayıt altına 

alınmamaktadır. Dolayısıyla açık ceza infaz kurumlarında ya da çocuk eğitim evlerinde 

bulunan hükümlülerin haberleşmelerinin dinlenilmesi veya kaydedilmesi durumunda 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluşacaktır.335 

CGTİHK md. 68 ise hükümlülerin mektup, faks ve telgrafla haberleşmelerini 

düzenlemektedir.336 Düzenlemeye göre hükümlünün mektup, telgraf, faks alma ve 

gönderme hakkı bulunmaktadır.Ancak bunların içerikleri mektup okuma komisyonu 
                                                           
334 CGTİHK md. 66: “Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler, Cumhurbaşkanınca çıkarılan 
yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre idarenin kontrolündeki ücretli telefonlar ile görüşme 
yapabilirler. Telefon görüşmesi idarece dinlenir ve kayıt altına alınır. Bu hak, tehlikeli hâlde bulunan ve 
örgüt mensubu hükümlüler bakımından kısıtlanabilir. 
Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde hükümlüler, ücretli telefonlarla serbestçe görüşme 
yapabilirler…” 
 
335 BİRTEK, s. 200. Hükümlü ve tutukluların telefonla görüşme hakları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Abdulkadir AKIN, İnfaz Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014, s. 545- 548. 
 
336CGTİHK md. 68: “ Hükümlü, bu maddede belirlenen kısıtlamalar dışında, kendisine gönderilen 
mektup, faks ve telgrafları alma ve ücretleri kendisince karşılanmak koşuluyla, gönderme hakkına 
sahiptir.  
 Hükümlü tarafından gönderilen ve kendisine gelen mektup, faks ve telgraflar; mektup okuma komisyonu 
bulunan kurumlarda bu komisyon, olmayanlarda kurumun en üst amirince denetlenir.  
Kurumun asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşüren, görevlileri hedef gösteren, terör ve çıkar amaçlı suç 
örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının haberleşmelerine neden olan, kişi veya kuruluşları paniğe 
yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri, tehdit ve hakareti içeren mektup, faks ve telgraflar hükümlüye 
verilmez. Hükümlü tarafından yazılmış ise gönderilmez. 
Hükümlü tarafından resmî makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve 
telgraflar denetime tâbi değildir.” 
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veya komisyon bulunmayan kurumlarda kurumun en üst amiri tarafından denetlemeye 

tabi tutulur. Yapılan bu denetim sonucunda suç örgütlerinin haberleşmesine neden olan, 

kurumun güvenliğini tehlikeye düşüren, görevlileri hedef gösteren, kişileri paniğe 

yöneltecek tehdit veya yalan bilgi içeren nitelikte olan yazışmalar hükümlüye verilmez, 

hükümlü yazmışsa da gönderilmez. Ancak bu durumda yazışmaların sakıncalı kısımları 

silinerek gönderilmesi mümkünse bu yola başvurulmalı yazışmaya el konulması son 

çare olarak uygulanmalıdır.337 Burada hakkın kısıtlanmasında ölçülülük ilkesinin 

uygulanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bununla birlikte hükümlü tarafından resmî 

makamlara veya savunmasıyla alakalı olarak, avukatına gönderilen yazışmalar denetime 

tabi tutulmaz.  Hükümlülerin internet üzerinden haberleşme haklarını kullanmaları 

konusunda Kanun’da bir düzenleme bulunmamakta, ancak eğitim ve iyileştirme 

olanaklarının gerekli kıldığı hallerde interneti kullanabilecekleri öngörülmektedir.338 

Tutukluların haberleşme hakkı ise aynı Kanun’un 114. maddesinde 

düzenlenmiştir.339 Maddeye göre tutukluların yazılı ve telefonla haberleşme hakları 

bulunmakta ancak soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturmada hâkim ya da 

                                                           
337 Burak GÜNGÖR,“Hükümlülerin Haberleşme Hürriyetine Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı”, 
UMD., C. 16, S. 12, 2018, s. 532. 
 
338 CGTİHK md. 67: “Hükümlü, ceza infaz kurumlarında merkezî yayın sistemi bulunduğu takdirde bu 
sisteme bağlı olarak radyo ve televizyon yayınlarını izleme hakkına sahiptir. 
Merkezî yayın sistemi bulunmayan kurumlarda, yararlı olmayan yayınların izlenmesini ve dinlenmesini 
engelleyecek önlemler alınmak suretiyle bağımsız anten kullanılarak televizyon ve radyo izlenmesine ve 
dinlenmesine izin verilir. Bu cihazlar, bedeli kendisi tarafından ödenmek koşuluyla hükümlü adına 
kurumca satın alınır. Her ne biçimde olursa olsun dışardan gelenler tarafından getirilen radyo, 
televizyon ve bilgisayarlar kuruma alınmaz. 
Kapalı ve açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde ancak, eğitim ve iyileştirme programları 
çerçevesinde kurum yönetimince belirlenen yerlerde görsel ve işitsel eğitim araç ve gereçlerinin 
kullanımına izin verilebilir. Eğitim ve iyileştirme programları gerekli kıldığı takdirde denetim altında 
internetten yararlanılabilir. Hükümlü, odasında bilgisayar bulunduramaz. Ancak, Adalet Bakanlığının 
uygun görmesi hâlinde eğitim ve kültürel amaçlı olarak bilgisayarın ceza infaz kurumuna alınmasına izin 
verilebilir.  
Bu haklar, tehlikeli hâlde bulunan veya örgüt mensubu hükümlüler bakımından kısıtlanabilir.” 
 
339 CGTİHK md. 114: “…Tutukluların yazılı haberleşmeleri ile telefonla görüşmeleri, soruşturma 
evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde hâkim veya mahkemesince kısıtlanabilir.  
… 
Tutuklunun müdafii ile olan haberleşmesine ve kurum düzeni çerçevesinde temas ve görüşmelerine hiçbir 
suretle engel olunamaz ve kısıtlamalar konulamaz…” 
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mahkeme tarafından söz konusu hak kısıtlanabilmektedir. Tutuklunun avukatıyla olan 

görüşmelerine ise kısıtlama getirilemeyeceği düzenlenmiştir. 

Sanığın avukatıyla olan yazışmalarının denetime tabi tutulamayacağı CMK md. 

154’te de düzenlenmiştir. Aynı şekilde AİHM de tutuklu ve hükümlülerin avukatlarıyla 

haberleşmelerininengellenmemesi gerektiği yönünde kararlar vermiştir.340 Ancak AİHM 

haberleşme hakkının kötüye kullanıldığı istisnai durumlarda haberleşmenin gizliliğine 

müdahale edilebileceğini kabul etmektedir. Mahkeme bu durumları, haberleşme 

içeriğinin hapishanenin güvenliğini ya da diğer hükümlü/ tutukluları tehlikeye atacağı 

veya suç içerikli olduğuna dair yeterli şüphenin olması olarak belirlemiştir. Burada 

objektif bir gözlemci tarafından eldeki bilgilere bakıldığında haberleşme hakkının 

kötüye kullanıldığı sonucuna varılabiliyorsa yeterli şüphenin olduğu sonucuna 

varılacaktır.341Hükümlü ve tutukluların, avukatlarıyla haberleşme hakkının hangi 

hallerde kısıtlanabileceği Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ileCeza ve Güvenlik 

Tedbirlerininİnfazı Hakkında Tüzük’te düzenlenmiştir.342 

                                                           
340 Ayrıntılı bilgi için bkz. Handan SEVÜK YOKUŞ,“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 
Işığında Tutuklu ve Hükümlülerin Dış Dünya İle İletişimi”, AÜEHFD.,  C. 7, S. 3- 4,  2003, s. 371. 
Anayasa Mahkemesi’nin yaklaşımı için bkz. GÜNGÖR, Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı,  s. 511 vd. 
 
341European Court of Human Rights, Guide, s. 96. Campell v. Birleşik Krallık, Başvuru No: 13590/88,  
Karar Tarihi: 25.03.1992 para. 48, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-
57721%22]}; Petrov v. Bulgaristan, Başvuru No: 15197/02,  Karar Tarihi: 22.05.2008 para. 43 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2215197/02%22],%22itemid%22:[%22001-
86454%22]} (E.T. 22.10.2019) 
 
342Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ileCeza ve Güvenlik Tedbirlerininİnfazı Hakkında Tüzükmd. 91/4: 
“Hükümlü tarafından resmî makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve 
telgraflar denetime tâbi değildir.  Ancak, hükümlünün savunması için avukatına gönderilen mektup, faks 
veya telgraflar 84 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen 
hâllerin gerçekleşmesi hâlinde, bu gönderiler hakkında da 84 üncü maddenin ikinci  fıkrasının (c) 
bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen esas ve usuller uygulanır.” 
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ileCeza ve Güvenlik Tedbirlerininİnfazı Hakkında Tüzükmd. 84/2: 
“…5237 sayılı Kanunun 220 nci maddesinde,  İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü ve Beşinci 
Bölümlerinde yer alan suçlardan mahkûm olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisinde avukatın 
savunmaya ilişkin olduğunu beyan ettiği belge ve dosyalar fiziki olarak aranabilir. Konusu suç teşkil 
eden fiilleri işlediğine, infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör örgütü veya diğer suç 
örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu veya belge elde 
edilmesi halinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, bir görevli görüşmede 
hazır bulundurulabileceği gibi bu kişilerin avukatlarına verdiği veya avukatlarınca bu kişilere verilen 
belgeler infaz hâkimince incelenebilir. İnfaz hâkimi belgenin kısmen veya tamamen verilmesine veya 
verilmemesine karar verir. Bu karara karşı ilgililer, 4675 sayılı Kanuna göre itiraz edebilirler…” 
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Görüldüğü üzere kanunun kendilerine verdiği yetkiyle mektup okuma komisyonu 

veya kurumun en üst amiri tutuklu ya da hükümlünün haberleşmesinin gizliliğini ihlal 

edebilmekte ve hukuka uygunluk nedeninden yararlanmaktadır. Ancak Kanun’da 

öngörülen şartlara aykırı bir şekilde haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi veya 

denetime tabi tutulamayacağı belirtilen avukat ve resmi makamlar ile olan yazışmaların 

bu kişilerce denetlenmesi halinde tutuklu ya da hükümlünün haberleşmesinin gizliliği 

ihlal edilmiş ve haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluşmuş olacaktır.343 

 

C. AMİRİN EMRİNİ YERİNE GETİRME 

 

TCK’nın 24. maddesinin ikinci fıkrası gereğince “yetkili mercii tarafından verilen ve 

yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan emri uygulayan kişi o emirden sorumlu 

tutulmaz”. Bu hukuka uygunluk sebebinin varlığından söz edebilmek için öncelikle amir 

tarafından verilen emir olmalıdır.Emir, bir hareketin yapılması veya yapılmaması için üst 

tarafından asta yöneltilen irade beyanıdır. Emir, hem biçimsel olarak (yer, konu, zaman, 

kişi bakımından emri vermeye yetkili kişi tarafından verilmeli, kanunun öngördüğü 

biçimsel şartlara uygun olmalı, astın emri yerine getirme zorunluluğu olmalı)  hem de 

içerik yönünden meşru olmalıdır. İçerik yönünden hukuka aykırılık emrin konusunun 

hukuka aykırı ancak suç olmadığı ve emrin konusunun hem hukuka aykırı hem de suç 

olduğu iki şekilde ortaya çıkabilir. İlk durumda emrin hukuka aykırı olduğunu fark eden 

memur emir verene durumu bildirir ancak üstü emri yazıyla tekrar ederse ast emri yerine 

getirir ve bu fiilinden sorumlu olmaz. Emrin konusu aynı zamanda suç teşkil ediyorsa ast 

emri yerine getirmemelidir. Aksi halde hem ast hem de üst sorumlu olacaktır. Bazı 

istisnai hallerde emrin içeriğinin meşruluğunun araştırılmasına kanun izin vermeyebilir. 

                                                           
343 ZAFER, Özel Hayatın, s. 119. 
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Bu haller askerlik, kolluk hizmeti gibi mutlak itaat yükümlülüğü olan alanlarda karşımıza 

çıkar. Bağlayıcı meşru emir denilen bu emirlerin yerine getirilmesi halinde emri veren 

sorumludur. Ancak bu hallerde de emrin biçimsel meşruluğu sorgulanmalıdır.344 

  Daha önce de bahsedildiği üzere CMK md. 135 bazı koşulların varlığı halinde 

şüpheli veya sanığın iletişiminin dinlenebileceğini ve kayda alınabileceğini 

düzenlemiştir. Bu madde gereğince dinleme kararını veren makamlar kendilerine kanun 

tarafından verilen yetkiyi kullanırken, yetkili makamların kanuna uygun olarak verdiği 

bu iletişimin denetlenmesi kararını yerine getiren görevliler amirlerinin emrini yerine 

getirmektedirler. Dolayısıyla amirin emrini yerine getirme hukuka uygunluk nedeninden 

yararlanacaklardır.345 Burada kararı yerine getiren kişi için görev kanundan değil, 

yetkisini kanundan alan adli makamın emrinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla 

kişilerin haberleşmelerinin gizliliğini ihlal eden kamu görevlisi bu ihlali amirinden 

aldığı hukuka uygun emrin yerine getirilmesi sırasında gerçekleştirdiğinden hukuka 

uygunluk nedeninden yararlanacak, suçtan sorumlu olmayacaktır. Ancak amirin kişisel 

sebeplerine dayanarak verdiği telefonun dinlenilmesi emri, konusu suç teşkil eden bir 

emir olduğundan, TCK md. 24/3 ve Anayasa md. 137/2 gereğince kamu görevlisinin bu 

emri yerine getirmemesi gerekmektedir. Aksi halde hem kamu görevlisi hem de amiri 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu işlemiş olacak ve hukuka uygunluk sebebinden 

yararlanamayacaklardır.346 Bununla birlikte kamu görevlisi amirin kişisel amaçla vermiş 

olduğu emrin meşru olduğu hususunda hataya düşebilir. TCK md. 30/3’e göre “ceza 

sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği hususunda 

                                                           
344 YALÇIN SANCAR- KÖPRÜLÜ, s. 182- 184. Amirin emrinin hukuki niteliği doktrinde tartışmalıdır. 
Bazı yazarlar amirin emrini hukuka uygunluk sebebi olarak kabul etmekteyken,  bazıları kusurluluğu 
kaldıran neden olarak kabul etmektedir. Ayrıntılı açıklama için bkz. Olgun DEĞİRMENCİ, “Türk Ceza 
Hukukunda Kusurluluğu Kaldıran Neden Olarak Amirin Emrini İfa”, TAAD., Y. 3, S. 10, 2012, s. 458- 
460. 
 
345 ZAFER, Özel Hayatın, s. 115. 
 
346 Sevi BAKIM, Ceza Hukukunda Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçları, Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2012, s. 272. 
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kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır.” Bu örnekte kamu 

görevlisinin hatasının kaçınılmaz olduğu kabul edilebiliyorsa, hatasından 

yararlanacaktır. 

Önleme amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbirinin uygulanması halinde de benzer bir 

durum söz konusudur. Amirleri tarafından kendilerine verilen emri yerine getiren 

görevliler her ne kadar haberleşmenin gizliliğini ihlal etmiş olsalar da kendilerine 

verilen hukuka uygun emri yerine getirdikleri için hukuka uygunluk nedeninden 

yararlanacak ve suç işlemiş olmayacaklardır. 

 

D. MEŞRU SAVUNMA 

 

TCK md. 25/1’e göre; “gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, 

gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal 

ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden 

dolayı faile ceza verilmez.”Meşru savunmadan söz edebilmek için saldırıya ve 

savunmaya ilişkin koşulların gerçekleşmiş olması gerekir. Meşru savunma için mevcut 

bir saldırı olmalı, saldırı bir hakka yönelmeli ve haksız olmalıdır. Bu saldırıya karşı 

gerçekleştirilecek savunmaysa zorunlu olmalı ve saldırıyla orantılı olmalıdır.347 

Başkalarının haberleşmesinin gizliliğini ihlal suçu bakımından kişinin tarafı 

olmadığı bir haberleşmeye, haberleşen taraflardan birinin hakkına yönelik saldırıya 

karşı koymak için müdahalede bulunması teorik olarak mümkündür. Zira Kanun 25. 

madde kapsamında gerçekleşen saldırının hangi hakka yöneldiğine ilişkin bir ayrım 

                                                           
347 TOROSLU- TOROSLU, s. 163- 169; YALÇIN SANCAR- KÖPRÜLÜ, s. 189- 191; Mahmut KOCA- 
İlhan ÜZÜLMEZ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, B. 10, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 276- 
284. 
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yapmamıştır. Ancak bu durumun somut olarak gerçekleşmesi pek olası 

gözükmemektedir.348 

İkinci fıkrada düzenlenen haberleşme içeriklerinin ifşası suçu açısından 

bakıldığında, kişinin tarafı olmadığı haberleşmeyi ifşa etmesi için haberleşme sırasında 

kendisine sözlü saldırıda bulunulabileceği akla gelebilir.Ancak bizim de katıldığımız 

görüşe göre, sözlü saldırılara karşı meşru savunma mümkün olmadığından fail burada 

meşru savunmadan yararlanamayacaktır.349 

Ayrıca kişi haberleşme içeriğini önceden bilemeyeceği, hâlihazırdaki haberleşme 

esnasında da anında ifşada bulunmazsa devam eden ya da tekrarı muhakkak bir 

saldırıdan söz edilemeyeceği için meşru savunmadan yararlanamaz.350Kişinin meşru 

savunmadan yararlanabilmesi için kendisine ya da başkasına ait hakka yönelmiş 

gerçekleşmekte olan ya da gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan bir saldırının 

bulunması gerekmektedir. Bahsi geçen durumda haberleşme esnasında kişiye hakaret 

edilmişse gerçekleşmiş olan, bu hakaretler sürekli bir hale gelmişse tekrarı muhakkak 

olan bir saldırıdan bahsedilebilecektir. Ancak bu durumda ifşa fiili saldırıyı o anda 

defetmeye yarayacak bir fiil olarak görülemeyeceğinden meşru savunmanın 

gerçekleştiğinden bahsedilemeyecektir.  

Kendisiyle yapılan haberleşmenin içeriğini alenen ifşa etme suçu bakımından ise 

kişinin kendisine yönelik hakaret, tehdit içerikli sözlü saldırılar karşısında haberleşme 

içeriğini kaydedip, yetkili mercilere sunmasını öğretide meşru savunma ya da 

zorunluluk hali olarak kabul eden görüşler mevcuttur. Kişinin kendisine karşı bu şekilde 

bir saldırı başladığı anda haberleşmeyi kayda alması ve yetkili makamlara ulaştırması 

                                                           
348 BİRTEK, s. 232. 
 
349 ÖZGENÇ, Genel Hükümler, s. 330. 
 
350 BİRTEK, s. 344, 345. 
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halinde suçun aleniyet unsuru gerçekleşmeyeceğinden fiil sonucunda ortaya çıkan bir 

suçtan bahsedilemeyecektir. Ancak bu haberleşmenin iddianameye eklenmesi ve 

kovuşturma evresinin başlaması halinde alenen ifşa söz konusu olabilir.Bu 

durumdaysaşikâyet edenşikâyet hakkını351 kullanmış olacağından fiil hukuka uygun 

olacaktır.Ayrıca burada ifşayı aleni olarak gerçekleştiren Cumhuriyet savcısıdır. 

Savcı,görevin ifası kapsamında bu fiili gerçekleştirdiğinden kanun hükmünün yerine 

getirilmesi hukuka uygunluk sebebinden yararlanacağı için suç işlemiş olmayacaktır.352 

Başka bir görüşe göreyse kişinin kendisinin tarafı olduğu önceden planlanmamış 

haberleşmeyi hakaret, tehdit vs. suçlara muhatap olduğu anda kayda alması durumunda 

meşru müdafaa benzeri bir uygulamayla kişinin lehine olan bu kaydı kullanması 

mümkün olabilir.353 

Bir diğer görüş, telefonla yapılan haksız saldırılara karşı haberleşme içeriğinin 

kayda alınmasının saldırıyı savuşturmayı sağlamayacağı, ayrıca haberleşmeyi kaydeden 

kişinin telefon görüşmesi başlamadan kendisine karşı suç işleneceğini bilemeyeceği için 

muhakkak bir saldırıdan bahsedilemeyeceği ve meşru savunmanın uygulanamayacağı 

gerekçesiyle önceki görüşe karşı çıkmaktadır.354 

Başka bir görüş telefonla işlenen suçun mağdurunun haberleşmeyi kaydetmesinin 

gerçekleşen haksız saldırıya karşı, daha sonra kaydı adli makamlara vermesinin ise 

                                                           
351 Haberleşme esnasında suç mağduru olan tarafın görüşmeyi kaydedip daha sonra dilekçesinin eki 
olarak bu kaydı adli makamlara vermesi halinde iddia ve savunma hakkını kullanmış olacağı ancak kayıt 
düzeneği önceden kurulmuşsa bu delilin yasal delil olarak kabul edilemeyeceği, bununla birlikte 
haberleşmenin diğer tarafınca suç işlenmeye başlandığı anda kayda başlanmış olması halinde yasal delil 
sayılacağı hakkında bkz. YAŞAR– GÖKCAN– ARTUÇ, s. 4318,  4319. 
 
352 BİRTEK, s. 386. 
 
353 Ersan ŞEN, Türk Hukukunda Telefon Dinleme Gizli Soruşturmacı X Muhbir, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara 2008, s. 107. 
 
354 AKYÜREK, s. 280. 
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tekrarı muhakkak haksız saldırıya karşı savunma olduğundan meşru savunma 

kapsamında olduğunu kabul etmektedir.355 

Yargıtay bu konudaki yaklaşımınıE. 2012/ 5- 1270, K. 2013/ 248 sayılı CGK kararı 

ile ortaya koymuştur. Söz konusu karara göre, kendisine karşı işlendiğini düşündüğü 

suçla alakalı olan ve kaybolma olasılığı bulunan kanıtların kaybolmasını engelleyip, 

bunları yetkili makamlara sunmak amacıyla hareket eden kişininkendisine karşı işlenen 

suçu kaydetmesi gerçekleşen haksız saldırıya karşı, kayıtları adli makamlara vermesi ise 

tekrarı muhakkak saldırıya karşı meşru savunmakapsamındadır. Bu durumda kişinin 

adli makama verdiği kayıt hukuka uygun delil niteliğindedir. Yargıtay tarafından kabul 

edilen bu yaklaşım başka kararlarda da görülmektedir.356 

                                                           
355 Ali İhsan ERDAĞ,“İletişimin Denetlenmesi Kapsamında İki Önemli Sorun Olarak: Mağdurun 
İletişiminin Tespiti ve İletişimin Mağdur Tarafından Kaydedilmesi”, TBBD., S. 92, Y. 23, Ocak- Şubat 
2011, s. 53, 54.  Almanya uygulamasında meşru savunma ya da benzer durumlarda  (şantaj vs.) ses kaydı 
almanın meşru olduğu hakkında bkz. Fazıl SAĞLAM,“Türk ve Alman Anayasa Hukukları Açısından 
Gizli Ses Kaydı”, AÜSBFD., C. 30, S. 1, 1974, s. 109. 
 
356 “… sanığın boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi olan katılan ile yapmış olduğu telefon konuşmasını 
kaydedip, katılan ile arasında devam eden ceza davasına delil olarak sunması şeklinde gerçeklesen 
olayda; sanığın kendisi ile yapılan ve içeriği özel olmayan haberleşme içeriğini kaydetmesi eyleminin 
kanunda suç olarak tanımlanmadığı gibi, katılanın tarafı olduğu haberleşme içeriklerini üçüncü kişi ya 
da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın, 
katılan ile arasındaki davada iddialarını ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket 
etme bilinciyle davranmadığı gözetildiğinden yerel mahkemenin beraate ilişkin kabulünde bir isabetsizlik 
görülmemiş…” Yar. 12. CD, T. 24.04.2019, E. 2018/8201, K. 2019/5460, 
https://www.sinerjimevzuat.com.tr/  (E.T: 28.10.2019). 
“…Dosya kapsamına göre; sanığın, bir dönem arkadaşlık yaptığı katılan ile araba alım satımı için 
anlaştıkları ve katılanın kredi çekerek sanığa verdiği ancak sanık tarafından kredi borcunun ödenmemesi 
üzerine sanık ile katılanın aralarında birden çok davanın açıldığı, sanığın katılan ile yapmış olduğu 
telefon konuşma kayıtlarını içeren CD’yi aralarında devam eden dava dosyasına sunması seklinde 
gerçeklesen olayda, Katılanın tarafı olduğu haberleşme içeriklerini üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı 
ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın, katılan ile arasındaki 
davada iddialarını ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket etme bilinciyle 
davranmadığı gözetildiğinden yerel mahkemenin beraate ilişkin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik 
görülmemiştir…” Yar. 12. CD, T. 23.01.2019, E. 2018/ 8054, K. 2019/ 1055. 
https://www.sinerjimevzuat.com.tr/  (E.T: 28.10.2019). 
“…Diğer taraftan, katılan tarafından elde edilmiş olan kayıtların 5237 sayılı TCY'nın Özel Hükümler 
başlıklı İkinci kitabının kişilere karşı suçlar başlıklı ikinci kısmının dokuzuncu bölümünde düzenlenen 
özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar kapsamında kabulü de olanaklı değildir.Zira katılan 
eylemi bir başkasının özel hayatına müdahale olmayıp, kendisine karşı işlendiğini düşündüğü suçla ilgili 
olarak kaybolma olasılığı bulunan kanıtların kaybolmasını engelleyerek, yetkili makamlara sunmak 
amacıyla güvence altına almaktır…” Yar. CGK, T. 14.06.2011, E. 2010/5-187, K. 2011/131. 
https://www.sinerjimevzuat.com.tr/  (E.T: 05.12.2019). 
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Yargıtay genel olarak; kişinin tekrar kanıt elde etme ve yetkililere başvurma 

olanağının olmadığı hallerde kendisine karşı işlenen hakaret, tehdit, cinsel tacizgibi ani 

gelişen suçlarda, haksız saldırıyı önlemek için saldıranın rızası dışında haberleşme 

içeriklerini kaydetmesi halinde kişi hukuka aykırı hareket ettiğinin bilincinde olmadan 

fiili gerçekleştirdiğinden,söz konusu fiilinhukuka uygun olduğunu ancak önceden 

hazırlık yapmak suretiyle yeni delil elde etmek için gizlice konuşmaları kaydedenlerin 

fiillerinin hukuka aykırı olduğunu kabul etmektedir.357 

 Yargıtay’ın bahse konu tutumu doktrinde eleştirilmektedir.  Any. 38/6’ya göre 

“kanuna aykırı olarak elde edilen bulgular delil olarak kabul edilmez”. Görüldüğü 

üzere Anayasa kanuna aykırı delilin soruşturma veya kovuşturma organları ya da özel 

kişiler tarafından elde edilmesi arasında ayrım yapmamaktadır.358 CMK md.217/2 de 

yüklenen suçun ancak hukuka uygun delille ispatlanabileceğini kabul etmiştir. 

Dolayısıyla özel kişilerce hukuka uygun olarak elde edilen deliller hükme esas 

alınabilecektir. Ancak özel kişilerce hukuka aykırı yollardan elde edilen deliller hukuka 

aykırı delil niteliğindedir ve hükme esas alınmamalıdır. Bu görüşü savunanlara göre suç 

mağduru tarafından delil elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen hukuka aykırı 

durumun, hukuka uygun kabul edilmesi “delil toplama amacı” gibi yeni bir hukuka 

uygunluk nedeninin yaratılmasına sebebiyet verecektir.  Bu durumun hukuka uygun 

olması için hak sahibinin isteği üzerine delil toplanması gibi bir düzenleme 

getirilmelidir. Yine bu görüşe göre, iletişimin tespiti yoluyla delil elde edilmesi 

CMK’nın 135. maddesinde düzenlenmiştir ve bu maddeye uygun olamayan iletişimin 

tespiti halleri hukuka uygun olarak değerlendirilemeyecektir. Haberleşme sırasında bir 

kişiye karşı işlenen hakaret vb. suçların işlenmesine göz yumularak haberleşmenin 

                                                           
357 Ayrıntılı bilgi için bkz. Olgun DEĞİRMENCİ, “Mağdur Tarafından Kaydedilen İletişimin Ceza 
Muhakemesinde Delil Olarak Kullanılması”, THD.,  C. 13, S. 138, 2018, s. 152, 153. 
 
358 KAYMAZ, s. 463. 
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kayda alınması yoluyla, bu saldırıların def edilemeyeceği dolayısıyla meşru 

savunmadan söz edilemeyeceği ileri sürülmüştür.359 Aksi yöndeki görüşe göreyse, 

tehdit, şantaj gibi saldırılarda kişiler tarafı oldukları iletişimi kaydedebilirler ve bu 

delillerin değerlendirilmesi gerekir.360 

Kişinin kendisiyle yapılan haberleşme içeriğini kaydetmesi Kanun’daki suç 

tanımına uymamaktadır. Dolayısıyla kişiye hakaret edilmesi, kişinin tehdit edilmesi gibi 

durumlarda bu haberleşmeyi kayda alması hali suç oluşturmayacaktır. Bu kayıt aleni 

yargılama sırasında ifşa edildiğinde aleniyetin de gerçekleşmesiyle kendisiyle yapılan 

haberleşme içeriğini alenen ifşa suçunun oluştuğundan bahsedilebilecektir. Bu durumda 

da kişinin aleniyetin gerçekleşmesini isteyip istemediği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Kişi kaydı ilk olarak savcı ya da polise teslim ettiğinden aleniyet gerçekleşmemiş 

olacaktır. Dolayısıyla kişinin aleniyetin gerçekleşmesini istediğinden söz 

edilemeyecektir. Bu kayıt daha sonra kovuşturmada kullanıldığında aleniyet 

gerçekleşecektir. Ancak bu durumda da ifşayı savcı gerçekleştirmiş olacağından kişinin 

yine sorumluluğu olduğundan söz edilemez.Kişinin burada aleniyetin gerçekleşmesini 

istediği varsayılsa bile haberleşmenin delil olarak adli makamlara sunulması Anayasa 

md. 36’da361 düzenlenen adil yargılanma hakkının kapsamında olduğundan, hakkın 

kullanılması hukuka uygunluk nedeninden yararlanabilir.362 

Sosyal medya üzerinden gerçekleşen haberleşmenin, haberleşme tarafı olmayan 

kişilerce öğrenilmesinin ya da bu kişilerce haberleşmenin içeriğinin sosyal medya 

aracılığıyla başkaları tarafından öğrenilmesine imkân sağlanmasının haberleşmenin 

                                                           
359 Yener ÜNVER- Hakan HAKERİ, Ceza Muhakemesi Hukuku, B. 13, Adalet Yayınevi, Ankara 2017, 
s. 630- 634. 
 
360 KAYMAZ, s. 464. 
 
361 “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı 
olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir…” 
 
362 YOKUŞ SEVÜK, Özel Hükümler, s. 233, 243.  
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gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğu yönünde şüphe bulunmamaktadır.363Bu noktada son 

günlerde sosyal medyada sıkça görülen “ifşa” dan da bahsetmek gerekmektedir. Sosyal 

medya hesapları üzerinden kişilerin DM (direct mesaj) olarak adlandırılan mesajlarla 

Instagramgibi sosyal medya uygulamalarında takip ettikleri ya da etmedikleri kişilere 

cinsel taciz veya hakaret içerikli mesajlar gönderdiğinde, mesajı alan kişinin bunu 

sosyal medya mecralarından ifşa etmesi günümüzde olağan bir durum haline gelmiştir. 

Özellikle ünlü kişilerin bu yöntemi kendilerini taciz edenlerden korunmak ya da bu 

kişileri cezalandırmak için kullandıkları görülmektedir.  

Peki, bu durumda kişinin kendisiyle yapılan haberleşmenin içeriğini alenen ifşa 

etme suçu vücut bulmuş olacak mıdır? Söz konusu mesajlar kişiye sosyal medya 

hesabından arkadaş olmadığı kişiler tarafından da gönderilebilmektedir. Her ne kadar 

hesap arkadaş olunanlar haricindekilere kapalı olsa da bu mesajların gönderilmesi 

mümkündür. Öncelikle bu mesajların haberleşme niteliği taşıyıp taşımadığı hususu 

ortaya konulmalıdır. 

Madde metninde de gerekçede de haberleşmenin tanımının yapılmadığı 

görülmektedir. Bu durumda haberleşmenin ne olduğunun ortaya konulması için yoruma 

başvurulmalıdır. Yorum, normun amacına ve lafzına bakılarak 

yapılabilir.364Haberleşmenin anlamı belirlenirken, ilk olarak araç vasıtasıyla yapılan her 

tür iletişimin haberleşme olduğu kabul edilebilir.365İkinci olarak da haberleşme fiilinin 

yapısı esas alınabilir. Haberleşmek işteş bir fiildir. İşteş fiil, “bir işin birden çok özne 

                                                           
363 Mine KAYA, “ Sosyal Medya ve Sosyal Medyada Üçüncü Kişilerin Kişilik Haklarının İhlali”, 
TBBD., S. 119, 2015, s. 301.  
 
364 YALÇIN SANCAR - KÖPRÜLÜ, s. 39. Ceza hukukunda yorum hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. 
Elvan KEÇELİOĞLU, “Ceza Hukukunda İçtihadın Sınırı, Yorum Ve Kıyas”, TAAD., Y. 3, S. 11, 2012, 
s.  85- 91. 
 
365“Haberleşme, kişiler arasında çeşitli araçların yardımıyla gerçekleştirilen bir düşünce iletişimidir.” 
Bkz. ARASLI, s. 56. 
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tarafından karşılıklı, ortaklaşa yapıldığını belirten fiil” anlamına gelmektedir.366Bu 

durumda haberleşmenin tarafı olma iradesi bulunmayan kişinin bu haberleşmedeki 

öznelerden biri olduğundan bahsedilemeyecektir.  Örneğin, tanımadığı birinden tehdit 

içerikli bir mesaj alan kişinin bu haberleşmeye taraf olma iradesi olmadığından 

haberleşme öznesi olmadığı ve tek taraflı hale gelen bu iletişimin artık haberleşme 

olmadığı kabul edilebilecektir. Bahsi geçen iki tanımın da normun lafzına aykırı 

olmadığını söylenebilir. Ancak haberleşmenin ne olduğunun ikinci yolla belirlenmesi 

halinde,haberleşme tanımı için objektif bir kriterortaya konulmamış olacak ve kişilerin 

iradesine bakılması gerekecektir. Bu durumda özellikle gelişen teknolojiyle birlikte 

birçok faklı ihtimal ortaya çıkmaktadır. Örneğin, kişinin sosyal medyada arkadaşlık 

isteğini kabul ettiği herkesle haberleşmeye taraf olma iradesinin var olduğu mu kabul 

edilecektir? Bu örnekler çoğaltılabilir.  Bunun gibi birçok nokta karanlıkta kalacak ve 

bu belirsizlikler farklı uygulamaların oluşmasına neden olacaktır. Dolayısıyla hukuki 

belirlilik ve kanunilik ilkesi zedelenecektir.  Bu nedenlerle bizce araya araç konulmak 

suretiyle yapılan her tür duygu, düşünce, bilgi aktarımının haberleşme olduğunu kabul 

etmek daha yerinde olacaktır. 

Kendisiyle yapılan haberleşmenin içeriğini ifşa suçunda haberleşmesinin gizliliği 

ihlal edilen taraf aynı zamanda haksız bir saldırı gerçekleştiren tarafsa, Kanun bu haksız 

saldırıyı gerçekleştiren kişinin haberleşmesinin gizliliğini korumalı mıdır? Normun 

amacının haberleşmenin gizliliğini korumak olduğundan daha önce bahsedilmişti. Bu 

nedenle kişi her ne kadar haksız bir saldırı gerçekleştirse de haberleşmesinin gizliliğinin 

korunması hakkı haberleşmenin her iki tarafı için de ayrı ayrı var olduğundan 

haberleşmesinin gizli tutulması hakkı vardır.  

Bu kapsamda, kendisine gelen cinsel taciz içerikli mesajı ekran görüntüsü almak 

suretiyle sosyal medyadan herkesin görebileceği şekilde ifşa eden kişinin kendisiyle 

                                                           
366 TDK, Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/ (E. T.: 07.12.2019) 
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yapılan haberleşmenin içeriğini alenen ifşa etme suçundan sorumlu olabileceği 

söylenebilir. Mesajın içeriğinin hukuka aykırılık teşkil etmesi bu durumu 

değiştirmeyecektir. Kişilerin bu tür mesajları ifşa ederek gelecekte kendilerine yönelme 

ihtimali olan benzer saldırılardan korunmaya çalıştığı akla gelse de bu durumda da 

gerçekleşmesi muhakkak bir saldırıdan söz edilemeyeceği için meşru savunmanın 

varlığı kabul edilemeyecektir.Bununla beraber, eğer kişi işlediği fiilin haksızlık 

oluşturduğu konusunda kaçınılmaz bir hataya düşmüşse TCK md. 30/4 gereğince bu 

hatasından yararlanacaktır.  Burada da ifşayı gerçekleştiren kişi bu fiilinin haksızlık 

olduğu hususunda kaçınılmaz bir hayata düşmüşse bu hatasından yararlanabilir. 

Diğer yandan bu mesajların gönderen kişinin adı, fotoğrafı gibi bilgileri kapatılmak 

suretiyle ifşa edildiği durumlarda kendisiyle yapılan haberleşmenin içeriğini alenen ifşa 

suçunun oluşup oluşmayacağı sorusu akla gelmektedir. Bir kişinin haberleşmesinin 

gizliliğinin ihlal edilmiş olması için ifşa edilen içeriğin ilgili olduğu kişilerle 

bağlantısının kurularak aktarılması gerekir. Dolayısıyla mesajı gönderen kişinin 

kimliğinin gizlenerek mesaj içeriğinin ifşa edilmesi durumunda söz konusu suçun 

oluştuğundan bahsedilemeyecektir. 

Kişinin sürekli tehdit mesajları alması durumunda ifşa bir savunma olarak 

değerlendirilebilir mi? Gülay Mübarek olayında iki yıldır ölüm tehditleri alan Mübarek 

polise başvurmuş ancak polis tarafından çok fazla delil sunduğu gerekçesiyle işlem 

yapılmamıştır. Mübarek daha sonra yaşadıklarını sosyal medyada duyurduğunda polis 

harekete geçmiştir.367 Söz konusu olayda Mübarek kendisini ifşa yoluyla savunmadan 

önce kolluk kuvvetlerine başvurarak saldırıya karşı korunmaya çalışmıştır. Ancak 

kolluk kuvvetleri harekete geçmemiştir. Savunmanın sağlanamaması üzerine yapılan 

haberleşmenin ifşası gerçekten de mağdurun kendisini savunmasını sağlamıştır. Bu 

                                                           
367https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-43221307 (E.T. 20.10.2019). 
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durumda meşru savunmanın varlığından söz edilebilir. Genel olarak bakıldığında sosyal 

medya aracılığıyla işlenen suçlara karşı meşru savunmanın mümkün olup olmayacağı 

somut olay bazında değerlendirilmelidir. 

Sosyal medyadan iletilen mesajlar herkes tarafından görülebiliyorsa bu durumda 

haberleşmenin gizliliğinden dolayısıyla bu gizliliğin ihlalinden 

bahsedilemeyecektir.368Örneğin, herkese açık bir Facebookprofilinin duvarına 

yazılanların daha sonra ekran görüntüsü alınarak ifşa edilmesi durumunda, söz konusu 

yazışma hâlihazırda herkes tarafından görülebileceği için bu yazışmanın gizliliğinden 

bahsedilemeyeceğinden haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu da oluşmayacaktır. Ancak 

kapalı hesap söz konusu olduğunda bu hesaptan yapılacak olan haberleşmeler herkes 

tarafından görülemeyeceğinden gizlilikten söz edilebilir. Dolayısıyla bu hesabı görme 

yetkisi olan bir kişinin bu hesaptan yapılan yazışmanın ekran görüntüsünü alarak 

başkalarıyla aleni olarak paylaşması halinde kendisiyle yapılan haberleşme içeriklerini 

ifşadan bahsedilebilecektir. 

 

E. ZORUNLULUK HALİ 

 

TCK md. 25/2’ye göre; “gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik 

olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve 

muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve 

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

işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez”.5237 sayılı TCK,mülga Kanun’un 

tehlikenin nefse yönelik olması yönündeki hükmünü değiştirerek tehlikenin bir hakka 

                                                           
368 BİRTEK, s. 68. 
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yönelik olması gerektiği düzenlemesini getirmiştir. Dolayısıyla her türlü hakka yönelik 

tehlikenin zorunluluk haline sebep olabileceği kabul edilmektedir.369 

Kendisiyle yapılan haberleşme içeriğini alenen ifşa suçu için zorunluluk halinin 

uygulanmasının söz konusu olabileceği savunulmaktadır. Örneğin, telefon konuşması 

sırasında tehdit edilen kişinin, tehdide konu hakkını korumak için diğer tarafın sesini 

kaydedip adli makamlara başvurması halinde zorunluluk hali hukuka uygunluk 

sebebinden yararlanacağını ileri süren görüşler mevcuttur.370Kişi burada bir hakkına 

yönelik olarak kendisinin neden olmadığı bir tehlike ile karşı karşıyadır. Ancak 

zorunluluk halinden yararlanmak için korunmaya yönelik fiilden dolayı tehlikeyle ilgisi 

olmayan üçüncü bir kişinin zarar görmüş olması gerekmektedir.371 Bu örnekte ise 

tehlikeye neden olan kişi zarar gördüğünden bu durum için zorunluluk halinin 

varlığından söz edilemez. 

Kişinin kendisini ya da bir başkasını suç isnadından kurtarmak için kendisiyle 

yapılan haberleşmeyi kayda alması ya da başkalarının haberleşme içeriklerini dinlemesi 

veya kaydetmesi halinde de haberleşmenin gizliliği ihlal edilerek elde edilmiş olan bu 

delillerin hukuka uygun delil olarak kullanılabileceği yönünde görüşler 

mevcuttur.372Bize göre kişi bahsi geçen bu durumlarda zorunluluk hali hukuka 

uygunluk sebebinden yararlanamayacağından haberleşmenin gizliliğini ihlal ederek elde 

ettiği bu deliller de hukuka uygun delil olarak kabul edilemeyecektir.Kişinin kendisiyle 

yapılan haberleşme içeriğini kaydederek adli makamlara vermesi halinin hangi hukuka 

uygunluk sebebi kapsamında değerlendirilebileceğine daha önce değinilmişti. 

                                                           
369 TOROSLU- TOROSLU, s. 174. 
 
370 ZAFER, Özel Hayatın, s. 111. Aynı yönde bkz. TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 654.  
 
371ÖZTÜRK- ERDEM, Ceza Hukuku, s. 229. 
 
372 ZAFER, Özel Hayatın, s. 111. 
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F. HAKKIN KULLANILMASI 

 

1. Genel Olarak 

 

TCK’nın 26. maddesinin ilk fıkrasına göre, “hakkını kullanan kişiye ceza verilmez”. 

Kişiye belli bir hakkı kullanma yetkisi verilirken o hakkın kullanılması da hukuka 

uygun sayılmaktadır.373 Hakkın kullanılması hukuka uygunluk sebebinin varlığından 

söz edebilmek için öncelikle doğrudan kişinin kendisi tarafından kullanılabilen bir hak 

bulunmalıdır. Ayrıca kişi bu hakkını sınırları içinde kullanmalı ve hakkın 

kullanılmasıyla fiil arasında nedensellik bağı olmalıdır.374 

 

2. Savunma Hakkının Kullanılması 

 

Anayasa’nın “Hak Arama Hürriyeti” başlıklı 36. maddesi  “Herkes, meşru vasıta ve 

yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia 

ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” ifadelerine yer vermiştir. Bu 

çerçevedesanık/şüpheli, en doğal hakkı olan savunma hakkı kapsamında savunma 

araçlarını ve savunmasının kapsamını istediği gibi belirleyebilir.375 

Kişinin kendisiyle yapılan suç teşkil eden konuşmayı kayda alması ve adli 

makamlara ulaştırması halinde soruşturmanın gizliliği gereğince henüz aleniyet 

oluşmadığından ve ayrıca bu durumda kişinin ihbar ve şikâyet hakkını kullandığından 

                                                           
373 ÖZGENÇ, Genel Hükümler, s. 291, 292. 
 
374 KOCA- ÜZÜLMEZ, Genel Hükümler, s. 284, 285. 
 
375 Hamide ZAFER,“Savunma Hakkı ve Sınırları”, MÜHF-HAD, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, C. 
19, S.2, 2013, s. 508. 
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söz edilebileceğinden daha önce bahsedilmişti. Ancak kişinin ceza davasına katılmak 

suretiyle konuşma kayıtlarını duruşmada ileri sürmesi halinde kişinin kendisiyle yapılan 

haberleşme içeriğini alenen ifşa etmesi suçunun unsurları gerçekleşmiş olacaktır. Bu 

durumda hâlihazırda devam eden bir kovuşturma mevcut olduğundan artık ihbar ve 

şikâyet hakkının kullanılmasından da söz edilemeyecektir, ancak savunma hakkının 

kullanılmasından bahsedilebilir. Bir görüşe göre hem sanık hem de katılan haberleşme 

içeriklerini aleni duruşmada ifşa etmeleri halinde savunma hakkından 

yararlanacaklardır. Zira Anayasa’nın 36. maddesi gereğince herkes davacı ve davalı 

olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.376 

Bir başka görüşe göre ise TCK’da bu durumu suç sayan bir hüküm 

bulunmadığından, kişinin kendisiyle yapılan görüşmenin kaydını savcılığa ya da 

mahkemeye sunmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Söz konusu 

görüş uyarınca, bu durumun suç teşkil etmesi için, kişinin kendisiyle yapılan 

haberleşme içeriğini bir başkasının öğrenmesini sağlaması halinin de TCK md.132/3 

hükmü düzenlemesine dâhil edilmiş olması gerekirdi.377 Bahsi geçen görüş kişinin 

kendisiyle yapılan görüşme kaydını mahkemeye sunması halinde aleniyetin 

gerçekleşeceğini ve dolayısıyla kişinin kendisiyle yapılan haberleşme içeriğini alenen 

ifşa etme suçunu işlemiş olacağını göz ardı etmiştir. 

Bu bakımdan örneğin hakaret, şantaj suçlarının haberleşme araçlarıyla işlenmesi 

mümkündür.Haberleşme tarafı olan kişinin anılan suçları işlediği iddiası karşısında 

haberleşmeyi kaydetmesi ve bu kaydın aleni duruşmada ifşa edilmesi halinde kişi 

savunma hakkını kullanmış olacağından haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan 

bahsedilemeyecektir. 

                                                           
376 ZAFER, Özel Hayatın, s. 121, 122. 
 
377 ŞEN, 5237 sayılı TCK’da, s. 713, 714. 
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Bununla birlikte başkalarının haberleşme içeriğinin gizliliğini ihlal suçu bakımından 

aynı durumun geçerliliğinden söz edilemeyecektir. Zira suç delili elde etme amacı 

başkalarının haberleşme gizliliğini ihlal etmeyi hukuka uygun hale getirmez, dolayısıyla 

başkalarının haberleşme gizliliğini ihlal etmek suretiyle elde edilen deliller hukuka 

aykırı delil niteliğindedir.378 Yargıtay’ın bu tür durumlarda tutumunun, başka yollarla 

delil elde etme olanağı bulunmuyorsa bu kayıtları hukuka uygun kabul etme yönünde 

olduğundan daha önce bahsedilmişti.  

 

3. Velayet Hakkının Kullanılması 

 

Velayet, “küçüklerin ve bazen de kısıtlı ergin çocukların gerek kendilerine, gerek 

mallarına özen gösterme ve onları temsil etme konusunda kanununana ve babaya 

yüklediği yükümlülükler ile bu yükümlülüklerin iyi bir şekilde yerine getirilmesini 

sağlamak için onlara tanıdığı hakların tümü” olarak tanımlanabilir.3794721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu(TMK) 335. maddesinde velayet hakkını düzenlemiştir.380 Velayet 

hakkı, çocuğun bakımını, korunmasını, eğitimini, üçüncü kişilere karşı temsil edilmesini 

ve yetiştirilmesini kapsar.381 Bu kapsamda çocuğun velayetine sahip olanlar çocuk için 

                                                           
378 ZAFER, Özel Hayatın, s. 122. 
 
379 Turgut AKINTÜRK- Derya ATEŞKARAMAN, Türk Medeni Hukuku: Aile Hukuku, C. 2, B. 16, 
Beta Basım, İstanbul 2014, s. 406.  
 
380 TMK md. 335: “Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça 
velâyet ana ve babadan alınamaz.  
Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti altında 
kalırlar” 
 
381 Ahmet KILIÇOĞLU, Aile Hukuku, Turhan Kitapevi Yayınları, Ankara 2015, s. 626; Hayrunnisa 
ÖZDEMİR- Ahmet Cemal RUHİ, Çocuk Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2012, s. 757. 
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gerekli kararları alır ve bunları uygularlar. Bu yükümlülüğün gereği olan karar alma 

yetkisi terbiye hakkının kullanılması olarak kabul edilebilir.382 

Bir görüşe göre, velayet hakkına sahip olanların, küçüğün mektuplarını açması ve 

okuması velayet hakkının kullanılmasıdır, dolayısıyla bu durumda haberleşmenin 

gizliliğini ihlal suçu oluşmayacaktır.383 

Bizim de katıldığımız başka bir görüş ise burada çocuğun yaşı göz önünde 

bulundurularak bir ayrıma gidilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Bu görüşe göre; 

henüz ayırt etme gücü bulunmayan on beş yaşından küçük çocukların mektuplarının ya 

da mesajlarının velisi tarafından okunması, çocuğu tehlikelerden koruma ve 

çocuğunbakımı hakkında gerekli kararları alma hakkı ve yükümlülüğü bakımından 

meşru bir müdahale olduğundan suç oluşturmayacaktır. Ancak artık ayırt etme gücüne 

sahip olan ve kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarını384 kullanabilecek durumda olan on beş 

yaşını bitirmiş çocuğun haberleşme özgürlüğünün de korunması gerektiğinden, çocuğun 

menfaatinin gerekli kıldığı veya çocuğu bir tehlikeden korumak gereken durumlar 

haricinde bu çocukların mektuplarının, mesajlarının vs. okunması hukuka uygun kabul 

edilemeyecek ve haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu oluşturacaktır.385 Bu yaklaşım 

TMK md.339/3’te düzenlenmiş olan anne babanın çocuğa olgunluğu ölçüsünde hayatını 

düzenleme imkânı vermesini öngören hükmüyle de örtüşmektedir. 

 

                                                           
382 ZAFER, Özel Hayatın, s. 123. 
 
383 TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 652; YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s.184. 
Zafer tehlikede olan çocuğun mektubunun açılmasının velayet hakkı kapsamında olduğunu kabul 
etmektedir. Bkz. ZAFER, Özel Hayatın, s. 123. 
 
384 Şahsa sıkı sıkıya bağlı haklar, hak sahibi tarafından kullanılması zorunlu olan haklardır. Bu haklar 
temsilci aracılığıyla kullanılamaz, devredilemez ve mirasla intikal edemez. Bkz. O. Gökhan ANTALYA- 
Murat TOPUZ, Medeni Hukuk: Giriş, Temel Kavramlar, Başlangıç Hükümleri, Legal Yayıncılık, 
İstanbul 2016, s. 159.  
 
385 BİRTEK, s. 243; Aynı yönde bkz. YAŞAR – GÖKCAN  – ARTUÇ, s. 4320. 
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4. Gazetecilik Mesleğinin Verdiği Hakkın Kullanılması 

 

Basın ve haber alma özgürlükleri Anayasa’nın 28. maddesinde düzenlenmiştir. 

Basın özgürlüğü, gazetecilik mesleğini yapanlara bazı haklar sağlamaktadır. Ancak bu 

hakkın kötüye kullanılması halinde gazetecinin suç işlemiş olması mümkündür.386Basın 

özgürlüğü kapsamında basın mensubu olan gazetecilerin habere ulaşma ve bu haberi 

yayma hakları bulunmaktadır. Bir hakkın kullanılması olan gazetecilik mesleğinin ifası 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu için bir hukuka uygunluk nedenidir.387 Bu durumda 

basının haber verme hakkı ile kişilerin haberleşmesinin gizliliğine saygı duyulma 

hakları yarışmaktadır. Yarışan bu iki haktan basının haber verme hakkının peşinen 

üstün olduğunu kabul etmek kişinin haberleşmesine saygı hakkını ortadan kaldırabilir. 

Bu nedenle basının haber verme hakkının haberleşmenin gizliliğine saygı hakkına üstün 

gelmesi için kamu yararının kişisel yarardan üstün tutulmasını gerektiren bir halin 

bulunması gerekir.388 

Bizim de katıldığımız görüşegöre aleni yargılama kapsamında haberleşme 

içeriklerinin, sadece özel hayatı ilgilendiren kısımları hariç, basın aracılığıyla ifşası 

halinde kamu yararının kişisel yarardan üstün olduğu kabul edilebilir. Ancak yalnızca 

başkalarının haberleşmesinin gizliliğini ihlal suçu bakımından hiçbir zaman kamu yararı 

kişisel yarardan ağır basamayacağından; gazetecilik mesleğinin icrası her ne kadar bazı 

hallerde haberleşme içeriklerinin alenen ifşası suçu bakımından hukuka uygunluk 

                                                           
386 Çetin ÖZEK, Türk Basın Hukuku, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1978, s 50. 
 
387 TEZCAN – ERDEM - ÖNOK, s. 654. 
 
388 ZAFER, Özel Hayatın, s. 124. Aynı yönde bkz. TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 654.  
AİHM özel hayata saygı hakkıyla ilgili olarak kişinin özel hayatına saygı duyulacağına dair meşru 
beklentisi olabilecek hallerde özel hayata saygı hakkını haber verme hakkından üstün tutmaktadır. Von 
HANNOVER vs. Almanya 24.06.2004, 59320/00 Karar no: 4438 Karar metni için bkz. 
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Own_image_TUR.pdf (E.T: 29.10.2019). 
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sebebiolarak kabul edilebilirse de haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu için hukuka 

uygunluk sebebi olarak kabul edilmemelidir.389 

 

G. İLGİLİNİN RIZASI 

 

TCK md. 26/2’ye göre; “kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir 

hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye 

ceza verilmez”.Kişi haberleşmesinin başkası tarafından dinlenilmesine, okunmasına ya 

da ifşa edilmesine rıza gösterebilir. Rıza: “rıza gösterme ehliyet ve yetkisine sahip olan 

kişinin; üzerindeki tasarruf yetkisi hukuk düzeni tarafından kendisine bırakılmış bir 

hukuksal değerine karşı gerçekleştirilen ve söz konusu hukuksal değeri tehlikeye 

düşüren veya zarara uğratan bir fiili kabul etmesi, onaylaması”  olarak 

tanımlanabilir.390Haberleşmesinin gizli tutulması hakkı kişinin üzerinde serbestçe 

tasarruf edebileceği haklardan biridir, dolayısıyla rızanın varlığı halinde fiil hukuka 

uygun hale gelir.391Ancak rıza ilk iki fıkrada düzenlenmiş olan suçlar bakımından 

hukuka uygunluk sebebi olduğundan varlığı halinde bu suçları hukuka uygun hale 

getirecektir. Üçüncü fıkra bakımındansa rızanın varlığı halinde hukuka aykırı fiil ortaya 

çıkmayacağından suç oluşmayacaktır. 

Rıza açık veya örtülü olabilir.Ancak suçun işlenmesine başlamadan önce 

verilmelidir.Suç işlendikten sonra verilen rıza şikâyeti geri çekme anlamına gelir.392 

Örneğin, bazı iş yerleriile yapılan konuşmalarda konuşmaların kayıt altına alınacağı 

                                                           
389 BİRTEK, s. 249. 
 
390 EKİCİ ŞAHİN, s. 7. 
 
391 KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 522. 
 
392 HAFIZOĞULLARI– ÖZEN, Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, s. 270. 
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ihtar edilir.Bu durumda kişi telefonu kapatmayıp konuşmaya devam ederse 

konuşmasının kaydedilmesine örtülü olarak rıza göstermiş olur ve kayda alma fiili 

rızanın varlığından dolayı hukuka uygun olacaktır. Ancak bu durumda rıza sadece 

konuşmaların kaydedilmesine verilmiş olduğundan ve rıza sadece hangi fiil için 

verilmişse onu hukuka uygun hale getireceğinden, bu kayıtların ifşa edilmesi 

durumunda haberleşmenin içeriğini ifşa suçu oluşacaktır.393 

Bankalarla yapılan görüşmelerin kaydedilmeside aynı şekilde hukuka 

uygundur.Banka çalışanı banka ile yaptığı sözleşmenin bilinciyle, karşı taraf da uyarıya 

rağmen konuşmaya devam ederek haberleşmelerinin kaydına rıza göstermişlerdir. Acil 

çağrıların yapıldığı telefonlarda ise uyarı kaydı olmaması, durumun aciliyetinden 

kaynaklanır.Ancak bu telefonların sürekli kayıt altına alınması olağandır. Dolayısıyla bu 

numarayı arayan kişi haberleşmesinin kaydedilmesine örtülü olarak rıza göstermiş 

olur.394 

Çalışanların çalıştıkları firma tarafından kendilerine verilen işyeri uzantılı 

elektronik posta adreslerinden yaptıkları yazışmaların işveren tarafından denetlenmesi 

durumunda,haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun oluşacağı düşünülebilir. AİHM 

İngiltere v. Copland Kararı’nda AİHS’nin 8. maddesinin koruma alanının işyerindeki 

interneti, elektronik posta kullanımını ve posta trafiğinin denetlenmesini de kapsadığını 

ve çalışanların iletişimine yönelik müdahalenin kanunla öngörülmüş olması gerektiğini 

vurgulamıştır. AİHM işyeri telefonuyla ya da işyeri uzantılı elektronik posta adresiyle 

yapılan özel nitelikli konuşmalara müdahalenin özel yaşama müdahale olacağını kabul 

etmektedir. Ancak çalışan ile yapılan sözleşmede açıkça haberleşmesinin 

                                                           
393 YAŞAR–  GÖKCAN – ARTUÇ, s. 4318. 
 
394 ZAFER, Özel Hayatın, s. 122. 
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denetleneceğine ilişkin kendisine bilgi verilmiş ve çalışan da bu şartı kabul etmişse bu 

rıza çerçevesinde yapılan müdahaleler hukuka uygun sayılacaktır.395 

İşverenin işyeri uzantılı elektronik posta adresi üzerinden sadece işle ilgili 

yazışmaların yapılacağı konusunda çalışanlarını uyarma yükümlülüğü 

bulunmaktadır.Bu uyarı yapılmadan kişilerin yazışmalarının denetlenmesi halinde, 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluşacaktır.Ancak uyarı yapılmasa da çalışan 

işvereninin yazışmalarını denetlemesine açıkça rıza vermişse fiil hukuka uygun hale 

gelecektir.396 

Haberleşme en az iki kişi arasında gerçekleştiğinden fiilin hukuka uygun olabilmesi 

için haberleşmenin taraflarının hepsi dinleme, okuma,ifşagibi ihlal oluşturan fiiller için 

rıza göstermelidir. Kişinin kendi haberleşmesinin gizliliğinin ihlal edilmesine ya da 

içeriğinin ifşa edilmesine tek başına rıza göstermesi fiilin hukuka uygun hale gelmesi 

için yeterli değildir.Fiilin hukuka uygun olabilmesi için haberleşmenin diğer tarafının da 

ihlale ya da ifşaya rıza göstermesi gerekir. Örneğin, okuma yazma bilmeyen kişi 

komşudan mektubunu okumasını isterse, bu halde mektubu gönderen taraf da mektubun 

alıcısının okuma yazma bilmediğinden haberdar olacağından, onun da mektubun 

ifşasına örtülü olarak rıza gösterdiği kabul edilebilir, dolayısıyla mektubu okuyan kişi 

hukuka uygunluk sebebinden yararlanacaktır.397Ancak mektubu gönderen taraf alıcının 

okuma yazma bilmediğini bilmiyorsa, bu durumda her iki tarafın rızası olduğundan 

bahsedilemeyeceğinden, mektubu okuyan kişihukuka uygunluk sebebinden 

                                                           
395 TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 652- 654. 
Yargıtay ise AİHM’den farklı bir yaklaşım benimsemiş bir kararında “işverenin kendisine ait bilgisayar 
ve e-mail adresleri ile bu adreslere gelen e-postaları her zaman denetleme yetkisi bulunmaktadır” 
diyerek işverenin işçilere haberleşmelerinin denetlenebileceği hakkında uyarıda bulunmasa bile işçilerinin 
işverene ait bilgisayar ve elektronik posta adresinden yaptığı yazışmaları denetleyebileceğine karar 
vermiştir. Yar. 9.HD T. 13.12.2010, E. 2009/ 447, K. 2010/ 
37516,https://www.sinerjimevzuat.com.tr/index.jsf?dswid=4401# (E.T: 28.10.2019) 
 
396 KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 523. 
 
397 ZAFER, Özel Hayatın, s. 112. 
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yararlanamayacaktır. Bu durumda mektubu okuyan kişi mektubu gönderen tarafın rızası 

olduğu konusunda kaçınılmaz bir hataya düşmüşse TCK md.30/3 gereğince bu 

hatasından yararlanır. Hatanın kaçınılmaz olduğundan söz edebilmek için, fail bu hataya 

düşmekte kusursuz olmalıdır.398 

Kendisiyle yapılan haberleşmenin içeriğini alenen ifşa etme suçu bakımındansa 

ilgilinin rızasının maddi unsura dâhil olduğundan daha önce bahsedilmişti. Dolayısıyla 

rızanın varlığı halinde tipe uygun bir fiil oluşmadığı için fiilin hukuka 

aykırılığınındeğerlendirilmesi aşamasına geçilemez.399 Burada failin rızanın varlığı 

hakkında hataya düşmesi hali tipiklikte hata (TCK md. 30/1) kapsamında 

değerlendirilecektir.400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
398 GÜNGÖR, Hata, s. 71. 
 
399 KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 522. Aynı yönde bkz. YAŞAR– GÖKCAN – ARTUÇ, s. 
4316. 
 
400 TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 651. Kendisiyle yapılan haberleşme içeriğini alenen ifşa suçu 
bakımından ilgilinin rızasının hukuka uygunluk sebebi olduğu yönündeki görüş için bkz. ZAFER, Özel 
Hayatın, s. 112. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇLARININ NİTELİKLİ 

HALLERİ, ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ, MUHAKEMESİ VE BENZER 

SUÇLARDAN FARKLARI 

 

I. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇLARININ 

NİTELİKLİ HALLERİ 

 

A. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇUNUN 

HABERLEŞMENİN İÇERİĞİNİN KAYDA ALINMASI SURETİYLE 

İŞLENMESİ 

 

TCK’nın 132. maddesinin ilk fıkrasının ikinci cümlesinde, kişiler arasındaki 

haberleşmenin gizliliğinin ihlalinin, haberleşme içeriklerinin kaydedilerek 

gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezanın bir kat artırılacağı düzenlenmiştir. 

6352 sayılı Kanunla fıkranın ikinci cümlesindeki “bir yıldan üç yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur” ibaresi “verilecek ceza bir kat artırılır” şeklinde değiştirilmiştir. 

Söz konusu değişiklikten önce ikinci cümledeki hükmün ayrı bir suç mu oluşturduğu 

yoksa ağırlaştırıcı neden olarak mı düzenlendiği hususunda çeşitli tartışmalar mevcuttu. 

Bir görüşe göre haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun haberleşme içerikleri kayda 

alınarak işlenmesi halinde kanun koyucu, kaydetme fiilini, bu hareket kişinin daha sonra 
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haberleşmenin içeriğini öğrenmesine olanak sağlayacağı için bir öğrenme şekli olarak 

kabul etmiş ve bu gizlilik ihlalinin daha ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini 

öngörmüştür.Dolayısıyla kaydetme suçun nitelikli hali olarak kabul 

edilmiştir.401Zaferise söz konusu hükmün haberleşme içeriklerinin kayda alınarak 

öğrenilmesi şeklinde düzenlenmediğinden ve kayda alma da bir tür dinleme olarak 

kabul edilemeyeceğinden, bu hükmün suçun nitelikli halini değil, ayrı bir suçu 

düzenlediği yönündeki görüşünü kanun değişikliğinin ardından da muhafaza 

etmektedir.402 

6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra ikinci cümle hükmünün 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun nitelikli halini düzenlediği konusunda doktrinde 

büyük çoğunlukla görüş birliğine varılmıştır.403Ancak Hafızoğulları ve Özende Zafer ile 

benzer şekilde değişiklikten sonra da haberleşme içeriğinin kaydının haberleşmenin 

gizliliğinin ilk cümledekinden farklı bir fiille ihlal edildiği ve kaydetmek için öğrenme 

zorunlu olmadığından, iki suç arasında geçitlilik ilişkisi de bulunmadığından, 

                                                           
401 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s. 178, 187, 188. Haberleşme içeriğini 
kaydetmenin haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun nitelikli hali olduğu yönündeki görüşler için bkz. 
PARLAR– HATİPOĞLU, s. 2027;ŞEN, 5237 sayılı TCK’da, s. 712; SOYASLAN, s. 335. 
“… katılanlar arasında gerçekleşen telefon görüşmelerini, katılanların bilgisi ve rızası olmaksızın 
dinleyip, kayda aldığının sabit olduğu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 132/1-2 cümle uyarınca 
mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği…” Yar. 12. CD, T. 12.06.2012, 21802/14709. Bkz. YAŞAR-
GÖKCAN-ARTUÇ, s. 4332. 
“… belirli veya belirlenebilir iki veya daha fazla kişinin, elverişli araçlar (internet, telefon, telsiz, faks, 
mektup, telgraf, kağıt vb.) ve ortak semboller (söz, yazı, işaret vb.) aracılığıyla paylaştıkları bilgi, 
düşünce, duygu ve tutumlarının; başka kişi veya kişiler tarafından kaydedilmesi eyleminin, 5237 sayılı 
TCK'nın 132/1-2. cümlesinde tanımlanan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu kapsamında 
değerlendirileceği, konuşmada, kişiler arasında vasıta bulunmaksızın iletişim gerçekleştiği halde, 
haberleşmede, elverişli bir araç sayesinde kişilerin iletişime geçtikleri; bu açıklamalar ışığında, 
incelenen dosya içeriğine göre, eşi olan katılanın sadakatinden kuşkulanan ve aldatıldığını düşünen 
sanığın, katılan tarafından kullanılmakta olan aracın oto koltuğuna, onun bilgisi ve rızası dışında, ses 
kayıt cihazı yerleştirerek, katılanın başka kişilerle yaptığı telefon görüşmelerini kaydettiğinin iddia 
edilmesi karşısında, kanıtlanması halinde eylemin, 5237 sayılı TCK'nın 132/1-2. cümlesinde tanımlanan 
haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu oluşturacağı…” Yar. 12. CD T. 12.06.2012, E. 2012/13428, K. 
2012/14792. http://kazanci.com.tr/gunluk/12cd-2012-13428.htm (E.T.: 07.12.2019) 
 
402 ZAFER, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal, s. 500. 
 
403 Bkz. ÖZBEK- BACAKSIZ- DOĞAN– TEPE, s. 543; KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 523, 
524; TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 648; YAŞAR– GÖKCAN – ARTUÇ, s. 4310. 
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haberleşmenin gizliliğinin haberleşme içeriğinin kaydı suretiyle ihlalinin aynı hüküm 

içerisinde ayrı bir suç olarak düzenlendiğini kabul etmektedirler.404 

Tipik kurucu unsurları yönünden suçun yapısını değiştirmeyen, sadece ağırlığını 

etkileyen, dolayısıyla suçun basit şekline ait cezanın değişmesi sonucun doğuran 

nedenler suça etki eden nedenlerdir. Suçun nitelikli hali, basit şeklinin tüm unsurlarını 

içermelidir.405Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu serbest hareketli suç olduğundan her 

tür hareketle işlenebilir.TCK md. 132/1’in 2. cümlesi “Bu gizlilik ihlali haberleşme 

içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır”, diyerek 

suçun basit şeklinin unsurlarını kapsayan ve cezanın değişmesini öngören bir hükme yer 

vermiştir. Bu bakımdan haberleşmenin kaydedilmesi de bizatihi gizliliğin ihlali 

niteliğindedir. Ancak kanun koyucu kaydetme suretiyle bu suçun 

işlenmesini,kaydetmeyi gizliliği ihlal edilen haberleşmeye ulaşılmasını tekrar tekrar 

sağlayabilecek daha ağır bir ihlal olarak kabul ettiği için nitelikli hal olarak 

düzenlemiştir. Bu nedenlerle söz konusu görüşlere katılmak mümkün görünmemektedir. 

Kişi haberleşmeyi görmese ya da duymasa dahi sadece kaydetmiş olması nitelikli 

halden sorumlu olması için yeterlidir.406 

Kaydetmek; “yazmak, bazı önemli noktaları tespit etmek; sesi veya resmi manyetik 

bant üzerine geçirmek” şeklinde tanımlanmaktadır.407 TCK haberleşmenin içeriğinin 

kaydının ses ya da görüntü kaydeden araçla yapılmasını aramamaktadır.Dolayısıyla 

haberleşme içeriklerinin aslına uygun olarak birebir kaydedilmesi gerekmemekte, 

haberleşme içeriğine sonradan ulaşılabilmesi yeterli görülmektedir. Örneğin, telefon 

                                                           
404 HAFIZOĞULLARI– ÖZEN, Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, s. 266. 
405 TOROSLU-TOROSLU, s. 278, 280. 
 
406 YOKUŞ SEVÜK, Özel Hükümler, s. 226. 
 
407 TDK Güncel Türkçe Sözlük. 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ccd77a516d2f2.868430
42 (E. T.: 04.05.2019). 
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konuşmasının yazıya aktarılması da kaydetmedir.408Aynı şekilde haberleşme içeriğinin; 

fotokopi makinası, kamera vb. bir araç vasıtasıyla kâğıda veya elektronik aracın içine 

aktarılması da bu kapsamda değerlendirilmelidir.409Kayıt, bir konuşmanın ses kayıt 

cihazına kaydedilmesi veya mektupta yazılanların başka bir kâğıda kopya edilmesi, 

mektup içeriğinin okunarak ses kaydı alınması ya da mektubun fotoğrafının çekilmesi 

şeklinde de olabilir.410 Elektronik posta yoluyla yapılan haberleşmelerin içeriğinin 

taşınır belleğe, CD’ye aktarılması halinde de kaydetme gerçekleşmiş olur.411 

Haberleşme içeriğinin kaydedilmesi yoluyla haberleşmenin gizliliğinin ihlal 

edilmesinin nitelikli hal olmasının nedeni, haberleşme içeriğinin uzun süre 

saklanabilmesive hızlı bir şekilde başkalarına aktarılma tehlikesinin olmasıdır.412 

6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten öncemaddenin dördüncü fıkrasında 

haberleşme içeriğinin basın ve yayın yoluyla yayımlanması, nitelikli hal olarak 

düzenlenmekteydi. Ancak bahsi geçen Kanunla maddedeki suçların cezaları artırılmış 

ve bu nedenle haberleşme içeriklerinin basın yayın yoluyla yayımlanması nitelikli hal 

olmaktan çıkarılmıştır. Bu değişiklik, uygulamada genellikle ikinci ve üçüncü 

fıkralardaki suçların faillerinin meçhul kaldığı ve nitelikli halin de kaldırılmasıyla 

haberleşme ve özel yaşam alanının korumasız bırakıldığı gerekçeleriyle 

eleştirilmektedir.413 

 

 

 

                                                           
408 KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 524. 
 
409 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s. 188. 
 
410 ŞEN, 5237 sayılı TCK’da, s. 712. 
 
411 ZAFER, Özel Hayatın, s. 102. 
 
412 KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 524. 
 
413 TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 651. 
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B. SUÇLARIN KAMU GÖREVLİSİ TARAFINDAN GÖREVİNİN VERDİĞİ 

YETKİ KÖTÜYE KULLANILMAK SURETİYLE İŞLENMESİ 

 

TCK md. 137, 132-136. maddeler arasındaki tüm suç tipleri için uygulanacak 

nitelikli halleri düzenlemektedir. 137/1’in (a)  bendine göre bu suçların kamu görevlisi 

tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, 

verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Kamu görevlisinin bu suçları işlemesinin nitelikli hal olarak düzenlenmesinin 

nedeni, görevinin suçu işlerken kamu görevlisine kolaylık sağlayacak ve kamu görevlisi 

tarafından bu suçların işlenmesi halinde kamu otoritesine duyulan güvenin sarsılacak 

olmasıdır.414 

TCK’nın md. 6’nın1. fıkrasının (c) bendinde kamu görevlisi; “kamusal faaliyetin 

yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli 

veya geçici olarak katılan kişi” olarak tanımlanmıştır. Maddenin gerekçesinde kamusal 

faaliyet; “Anayasa ve kanunlarda belirlenmiş olan usullere göre verilmiş olan bir 

siyasal kararla, bir hizmetin kamu adına yürütülmesi” olarak ifade edilmiştir. 

Gerekçede yapılan bu tanımla bir kimsenin kamu görevlisi sayılması için kamusal 

faaliyette bulunmasının yeterli olduğu vurgulanmaktadır. Anılantanım doğrultusunda 

kamusal faaliyette bulunan avukat, noter, bilirkişi, tanık, tercüman kamu görevlisi 

olarak nitelendirilmektedir.415 

Nitelikli halin varlığından söz edebilmek için failin kamu görevlisi olması yeterli 

değildir.Ayrıca kamu görevlisinin suçu, görevinin kendisine verdiği yetkiyi kötüye 

                                                           
414 YAŞAR– GÖKCAN– ARTUÇ, s. 4321. 
 
415 ÖZBEK, s. 927. 
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kullanmak suretiyle işlemiş olması gerekmektedir.416 Dolayısıyla görevi gereği 

haberleşme içeriklerinin gizliliğine müdahale etme yetkisi bulunan kamu görevlisinin, 

bu yetkisini görevinin gereğine aykırı şekilde kullanması halinde nitelikli halin 

varlığından söz edilebilecektir.417 Polislerin, jandarmanın, istihbarat görevlisinin, 

koşulları gerçekleştiğinde haberleşmenin gizliliğine müdahale etme yetkileri 

bulunmaktadır.Ancak yetkilerinin sınırlarını aşarak müdahalede bulunmaları halinde 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun nitelikli hali gerçekleşmiş olacaktır. Örneğin; 

mektup dağıtımı yapan postacının mektubu okuması, kolluk görevlisinin postada el 

koyma kararı verilen mektupları okuması, kolluk görevlisinin CMK md. 135’teki 

koşullara aykırı olarak kişilerin haberleşmelerini denetlemesi halinde, haberleşmenin 

gizliliğini ihlal suçunun nitelikli hali oluşacaktır.418 

Suçu oluşturan fiil kamu görevlisinin görevikapsamına girmiyorsa bu nitelikli hal 

uygulanmayacaktır.Kamu görevlisinin görev alanının kapsamı, idare hukuku mevzuatı 

ve bu doğrultuda oluşmuş uygulamaya göre belirlenir.419Örneğin, belediye çalışanının 

haberleşmenin gizliliğine müdahale etme gibi bir yetkisi olmadığı için olmayan bir 

yetkiyi kötüye kullandığından bahisle, bu suçun nitelikli halini işlemesi mümkün 

olamayacaktır.420 Nitelikli halin varlığından söz edebilmek için suçun işlenmesiyle 

görev arasında nedensellik bağı bulunmalıdır.421 

Failin suçu işlerken kamu görevlisi olması gerekmekte, ancak suçu kamu görevi 

sırasında işlemesi aranmamaktadır.Nitekim suç mesai saatleri dışında da 

                                                           
416 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s. 189, 190. 
417 KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 524. 
 
418 ZAFER, Özel Hayatın, s. 125. 
 
419 ÖZBEK, s. 927. 
 
420 YAŞAR– GÖKCAN – ARTUÇ, s. 4322. 
 
421 ZAFER, Özel Hayatın, s. 126. 
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işlenebilir.422Örneğin, PTT’de çalışan memurun mesai saatleri dışında kişilerin 

mektuplarını okuması halinde nitelikli hal uygulanacaktır. 

 

C. SUÇLARIN BELLİ BİR MESLEK VE SANATIN SAĞLADIĞI 

KOLAYLIKTAN YARARLANMAK SURETİYLE İŞLENMESİ 

 

137. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre 132- 136. maddeler arasında 

düzenlenen suçların belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak 

suretiyle işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.  

Madde metninde “meslek ve sanat”ifadesinin kullanılması, uğraşın iki niteliğe 

birden sahip olması gerektiği şeklinde anlaşılmasına neden olmaktadır.Bir görüşe göre 

nitelikli halin uygulanması için uğraşın meslek ya da sanat niteliğinde olması yeterlidir, 

dolayısıyla maddedeki ifadenin “veya” olarak kabul edilmesi gerekmektedir.423Bizim de 

katıldığımız aksi yöndeki görüşe göre ise kanunilik ilkesi gereğince maddede 

düzenlenen nitelikli halin uygulanması için yapılan işin hem meslek hem de sanat 

olması gereklidir.Bu durumda maddenin uygulanma alanını daraltmaktadır.424 

Meslek; “belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara 

yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, 

kuralları belirlenmiş iş” olarak tanımlanmaktadır.425 Sanat ise “Bir duygu, tasarı, 

                                                           
422 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s. 190. 
 
423 ÖZBEK, s. 928. 
 
424 ZAFER, Özel Hayatın, s. 127. 
 
425TDK, Güncel Türkçe Sözlük. 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ccd77a965c109.556665
01 (E. T. : 04.05.2019). 
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güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda 

ortaya çıkan üstün yaratıcılık” veya “zanaat” anlamında kullanılmaktadır.426Madde 

metninde sanat denilmek suretiyle kastedilenin aslında zanaat olduğu kabul 

edilmektedir.427Zanaatın sözlük anlamı şöyledir: “İnsanların maddeye dayanan 

gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık 

gerektiren iş, sınaat”.428 Meslek ve zanaat farklı kavramları ifade etmektedir. Bir 

mesleğin zanaat niteliğinde olması şart değilken, zanaatın meslek niteliğine sahip 

olması mümkündür.429 

Madde metninde her ne kadarbelli bir sanat ve meslekten söz edilse de bunun hangi 

meslek ve sanat olduğuna ilişkin bir belirleme yapılmamıştır. Dolayısıyla herhangi bir 

meslek veya sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak haberleşmenin gizliliğini ihlal 

suçlarının işlenmesi nitelikli halin uygulanması için yeterli olacaktır.430Ancak nitelikli 

halin gerçekleştiğinden söz edebilmek için meslek ve sanatın icrası ile işlenen suç 

arasında nedensellik bağı olmalıdır.431Örneğin, patronunun mektubunupatronunun rızası 

olmadan okuyan sekreter mesleğinin sağladığı kolaylıktan yararlandığından nitelikli hal 

gerçekleşmiş olacaktır.432Bir bilgisayar tamircisinin bilgisayarını tamir ettiği kişinin 

iletilerinin kendisine de gelmesini sağlayan bir ayarlama yapması durumunda nitelikli 

hal gerçekleşmiş olurken, bilgisayar tamircisi olan fail komşusunun evine bilgisayar 

                                                           
426TDK, Güncel Türkçe Sözlük. 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ccdb0eed0c0a5.432567
43 (E. T. : 04.05.2019). 
 
427 ÖZBEK, s. 929; ZAFER, Özel Hayatın, s. 126. 
 
428TDK, Güncel Türkçe Sözlük. 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ccdb17ae88cd5.093333
69 (E. T. : 04.05.2019). 
 
429 ÖZBEK, s. 928. 
  
430 ZAFER, Özel Hayatın, s. 126. 
 
431 ŞEN, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, s. 609. 
 
432 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s. 190. 
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tamirinden başka bir sebeple gitmiş ve o arada bu yönlendirmeyi yapmışsa mesleğinin 

değil, komşuluk ilişkisinin sağladığı kolaylıktan yararlanmış olacağı için nitelikli hal 

gerçekleşmiş olmayacaktır.433 

05.11.2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 63. maddesinin 

3. fıkrasına göre, elektronik haberleşme hizmeti vermek için yetkilendirilmiş olan 

işletmecilerin çalışanlarının TCK’da düzenlenen özel yaşama ve yaşamın gizli alanına 

karşı suçlardan birini işlemesi halinde haklarında bu bölümde öngörülen cezaya, TCK 

md. 137’deki artırım bir kat yapılmak suretiyle hükmolunur.Söz konusu hüküm 

doktrinde, bu alanda çalışan kişiler kamu görevlisi olmasa da icra ettiği meslek 

nedeniyle nitelikli halden sorumlu olacaklarından, böyle bir düzenlemeye gerek 

bulunmadığıve bu hükmün konulmasının tek amacının 137. maddeye göre verilecek 

cezanın artırılması olduğu gerekçeleriyle eleştirilmiştir. Maddede artırımın temel ceza 

üzerinden mi yapılacağı, yoksa 137. maddedeki artırım üzerinden mi yapılacağı 

belirtilmemiştir. Söz konusu düzenleme,TCK’nın 137. maddesindeki “…verilecek ceza 

yarı oranında artırılır” hükmü,suçun failinin elektronik haberleşme hizmeti vermek 

için yetkilendirilmiş bulunan işletmecilerin personeli olması halindeverilecek ceza bir 

kat artırılır şeklinde anlaşılmalıdır.434 

 

 

 

 

 

                                                           
433 YAŞAR– GÖKCAN– ARTUÇ, Türk Ceza Kanunu, s. 4323. 
 
434 KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 525, 526. 
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II. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇLARININÖZEL GÖRÜNÜŞ 

ŞEKİLLERİ 

 

A. TEŞEBBÜS 

 

TCK’nın 35. maddesinin ilk fıkrasına göre; “kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu 

elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle 

tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.” 

Teşebbüsün varlığından söz edebilmek için fail, fiili gerçekleştirme kastıyla elverişli 

hareketin gerçekleştirilmesine başlamalı, işlenmesi amaçlanan suç için başlanan 

doğrudan doğruya icra hareketleri failin elinde olmayan nedenlerle tamamlanamamalı 

ya da netice gerçekleşmemelidir.435Doğrudan doğruya icraya başlama, suçun tanımında 

yer alan hareketlerin yanı sıra bu hareketlerle bağlantılı diğer hareketlerin de şüpheye 

ver vermeyecek şekilde yapılması olarak tanımlanabilir.436 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal ve ifşa suçları hareketin yapılmasıyla tamamlanan 

sırf hareket suçlarıdır. Kural olarak sırf hareket suçlarına teşebbüsün mümkün olmadığı 

kabul edilse de icra hareketlerinin ayrılabildiği hallerde bu suçlara teşebbüsün mümkün 

olabileceği görüşü hâkimdir.437 

Çalışma konusu suçlarda teşebbüs sorununa ilişkin olarak farklı görüşler 

bulunmaktadır. Bizim de katıldığımız ağırlıklı olan görüş bahsi geçen yaklaşıma paralel 

                                                           
435 YALÇIN SANCAR- KÖPRÜLÜ, s. 349- 354. 
 
436 Pervin AKSOY İPEKÇİOĞLU, Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs, Seçkin Yayıncılık, Ankara 
2009, 67-68 
 
437 TOROSLU- TOROSLU, s. 315. Aynı yönde bkz. Devrim AYDIN, “Suça Teşebbüs”, AÜHFD, 2006, 
s. 110; YALÇIN SANCAR- KÖPRÜLÜ, s. 355. Ayrıntılı açıklama için bkz. İPEKÇİOĞLU AKSOY, s. 
186.  
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olarak haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının icra hareketlerinin ayrılabildiği hallerde 

bu suçlara teşebbüsün mümkün olduğu yönündedir.438 

Aksi yöndeki görüşe göre isemaddenin ilk fıkrasındaki başkalarının haberleşmesinin 

gizliliğini ihlal suçu haricindeki, başkalarının haberleşmesini ifşa etme ve kendisiyle 

yapılan haberleşme içeriğini alenen ifşa etme suçları sırf hareket suçu olduğundan, bu 

suçlara teşebbüs söz konusu olamayacaktır.439 

Bir görüşegöre başkalarının haberleşmesinin gizliliğini ihlal suçu, haberleşme 

içeriğinin okunması ya da dinlenilmesiyle tamamlandığından, bu hareketlere bağlı 

bulunan hareketler de suçun icrasına elverişlidir. Örneğin, okunmak istenen mektubun 

ele geçirilmesi de elverişli icra hareketidir. Bu örnekte mektubu ele geçiren, ancak 

okumadan yakalanan kişi haberleşmenin gizliliğine ihlal suçuna teşebbüsten sorumlu 

olacaktır.Ele geçirmenin ne şekilde gerçekleştirildiğinin önemi bulunmamaktadır.Ele 

geçirme, hileli davranışlarla, yanıltmayla ya da bulunduğu yerden alınmak suretiyle de 

gerçekleştirilmiş olabilir.440Bu görüşe göre, failin kişiye ait elektronik posta şifresini 

kırıp,yazışmaların içeriğini okuyamadan yakalanması durumunda, haberleşmenin 

gizliliğini ihlal suçuna teşebbüs gerçekleşecektir.441 

Diğer görüşe göreyse suçun oluşması bakımından okuma veya dinleme zorunlu 

olmadığından gizliliğin ihlaline yönelik bir hareketin yapılması yeterlidir. Dolayısıyla 

bu tür hareketlerin de elverişli hareket olarak kabul edilmesi 

                                                           
438 ZAFER, Özel Hayatın, s. 128; ÖZBEK, s. 930; YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal 
Suçu, s. 185; YAŞAR– GÖKCAN– ARTUÇ, s. 4323; TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 656; 
SOYASLAN, s. 335. 
 
439 HAFIZOĞULLARI– ÖZEN, Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, s. 266, 268, 270.  
İlk fıkra haricindeki suçlar neticesi harekete bitişik suç olduğundan bu suçlara teşebbüsün mümkün 
olmayacağı yönündeki görüş için bkz. ŞEN, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, s. 583. 
 
440 ZAFER, Özel Hayatın, s. 128. 
 
441 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s. 185. 
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gerekmektedir.442Haberleşmenin gizliliğini ihlal edecek herhangi bir davranışın 

gerçekleştirilmesiyle birlikte suç tamamlanacağından, failin anlamadığı dilde bir telefon 

konuşmasını dinlemesi halinde, suça teşebbüsten söz edilemeyecek, suç tamamlanmış 

olacaktır.443 

Haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçunun tamamlanması için gizliliği ihlal eden 

herhangi bir hareketin gerçekleştirilmesinin yeterli olduğu yönündeki görüşlere biz de 

katılmaktayız. Bu durumda örneğin, kişinin elektronik posta adresinin ele geçirilip, 

postalarının açılması halinde haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu teşebbüs aşamasında 

kalmış olmayacak, tamamlanmış olacaktır. Çünkü kişilerin postalarına girilmesi de 

haberleşmenin gizli olduğu inancıyla haberleşmelerini gerçekleştiren kişilerin bu 

gizliliğe duydukları güveni sarsacaktır. Ancak failin, bir başkasına gelmiş olan 

mektubun posta kutusundan alıp, henüz açmadan yakalanması halinde haberleşmenin 

gizliliğini ihlal suçuna teşebbüs söz konusu olur.  

Failin kişiler arasında gerçekleşecek haberleşmeyi kayda almak için düzeneği kurup, 

henüz kayıt işlemine başlamaması halinde haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu teşebbüs 

aşamasında kalmış olacaktır.444 Kayıt aletinin konuşmanın bir kısmını kaydettikten 

sonra bozulması durumunda ise suç tamamlanmıştır. Kayıt aletinin yerleştirilmesinin 

ardından haberleşmenin gerçekleşmemesi veya hiç kayıt yapamadan aletin bozulması 

halinde işlenemez suçtan söz edilebilecektir.445Haberleşmeleri kaydedilmek istenen 

kişilerin o anda haberleşmeyi gerçekleştirmemeleri ya da esasen suçu işlemeye elverişli 

olan kayıt aletinin kayda başlamadan bozulması halinde,bizce nispi imkânsızlık söz 

konusu olduğundan suça teşebbüs gerçekleşmiştir. Ancak konuşmayı gerçekleştirecek 
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taraflardan birinin ölmüş olması durumunda, mutlak imkânsızlık söz konusudur ve bu 

durumda elverişli icra hareketlerinin varlığından bahsedilemeyeceği için suça teşebbüs 

mümkün olamayacaktır.446 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun tamamlanması için haberleşme içeriğinin 

tamamının öğrenilmesi gerekmemektedir. Fail haberleşmeye tanık olduğu anda suç 

tamamlanmış sayılacaktır.447Haberleşme içeriğinin ifşası suçunda haberleşme içeriğinin 

bir kişi tarafından öğrenilmesi suçun tamamlanması için yeterli 

olmaktadır.448Kendisiyle yapılan haberleşme içeriğinin ifşası suçunda, haberleşme 

içeriğinin alenen ifşa edilmesiyle suç tamamlanmış olur.  

Aynı şekilde haberleşme içeriklerinin ifşası suçlarının tamamlanması için de 

haberleşme içeriğinin tamamının açıklanması gerekmemekte, içeriğin bir kısmın 

açıklanması da yeterli olmakta ve dolayısıyla bu durumda teşebbüsten söz 

edilememektedir. Fail kendisiyle yapılan haberleşmenin içeriğini televizyonda 

açıklamaya başlayacağını söylemiş ancak açıklamaya henüz başlayamadan yayının 

durdurulması halinde kendisiyle yapılan haberleşme içeriklerini alenen ifşa suçuna 

teşebbüs söz konusu olacaktır.449 Benzer şekilde failin kendisine yazılmış mektubu 

kamuya açık bir alanda okumak üzere iken, mektubun elinden bir başkası tarafından 

alınması halinde de suç teşebbüs aşamasında kalmıştır.450 

Haberleşmenin gizliliğine müdahale etmek için satın alınan dinleme aracı veya 

dinleme programı hazırlık hareketi niteliğindedir.Bu araç ya da programların 

                                                           
446 Elverişli icra hareketlerinin varlığından söz edebilmek için o suçu işlemeye elverişli bir araç 
kullanılması ve suçun maddi konusunun var olması gerekmektedir. Bkz. YALÇIN SANCAR- 
KÖPRÜLÜ, s. 349. 
 
447 ÖZBEK, s. 930. 
 
448 TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 656. 
 
449 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s. 185. 
 
450 SOYASLAN, s. 338. 
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bulundurulması durumunda suça teşebbüs söz konusu olmayacak ve fail haberleşmenin 

gizliliğini ihlalden sorumlu tutulamayacaktır. Ancak, bir kişinin konuşmalarını 

dinlemek amacıyla cep telefonuna virüs taşıyan bir mesaj veya mesajın içeriğinde bir 

program göndermek ya da bir kimsenin elektronik posta adresine, elektronik posta 

kutusundaki postaların okunmasına imkân verecek bir virüslü elektronik posta 

göndermek fiillerinde, hazırlık hareketi icra hareketine dönüşmüştür. Bu tür eylemler 

bakımından fail, doğrudan doğruya icraya başlamış olduğundan, elektronik posta ya da 

mesaj açılmasa veya virüs herhangi bir sebepten cihaza bulaşamasa da haberleşmenin 

gizliliğini ihlal suçuna teşebbüsten sorumlu tutulacaktır.451 

Kişinin kendi iradesiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal etmekten ya da haberleşme 

içeriğini ifşa etmekten vazgeçtiği veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını 

önlediği durumlarda ise TCK md. 36 gereğince gönüllü vazgeçme hükümleri 

uygulanacak ve fail haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan değil, suçu işlemekten 

vazgeçtiği ana kadar gerçekleştirdiği hareketler başka bir suça vücut veriyorsa, o suçtan 

sorumlu tutulacaktır.Örneğin; başkasının bilgisayarına zararlı yazılım gönderen failin, 

henüz elektronik postaya bir müdahale gerçekleşmeden, elektronik postanın sahibini 

durumdan haberdar ederek neticeye engel olması gönüllü vazgeçmedir.452 Bu durumda 

fail haberleşmenin gizliliğini ihlal suçuna teşebbüsten değil, zararlı yazılımı gönderdiği 

için şartları oluşmuşsa TCK md. 245/A ‘da düzenlenen yasak cihaz veya programlar 

suçundan sorumlu olabilir. 

Aynı şekilde kişi başkasının mektubunu posta kutusundan alıp, henüz mektubu 

açmadan yerine koyduysa gönüllü vazgeçmeden yararlanacaktır. Bu durumda fail 

                                                           
451 BİRTEK, s. 255. 
 
452 BİRTEK, s. 257. 
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mektubu açmak için posta kutusunu kırmışsa mala zarar verme suçundan sorumlu 

tutulabilir.  

B. SUÇLARIN İÇTİMAI 

 

1. Genel Olarak 

 

Kanun birden çok kere ihlal edildiğinde ihlal sayısı kadar ceza verilmesi esastır. Bu 

durumda gerçek içtima söz konusudur. Bununla birlikte Kanun bazı hallerde birden çok 

ihlali tek suç kabul etmektedir. Bu durumlar: bileşik suç, zincirleme suç ve fikri 

içtimadır.453 İçtimadan söz edebilmek için öncelikle birden çok suç var olmalıdır.  

Haberleşmenin gizliliğini ihlal ettikten sonra, haberleşme içeriğini kaydetme halinde 

kaç suçun meydana geleceği hususunda çeşitli görüşler mevcuttur. Bir görüş, ihlal etme 

ve kaydetme fiillerinin ayrı filler olduğunu ve iki ayrı kastla hareket edildiğinden iki 

ayrı suçun oluşacağını, ancak dinleme ve kaydetmenin aynı anda gerçekleştirilmesi 

halinde TCK md. 132/1’in bir defa uygulanacağını savunmaktadır. Dolayısıyla bu 

görüşe göre fail, haberleşme içeriğini öğrenip, ardından kaydetmeye çalışırken 

yakalanırsa haberleşmenin gizliliğini ihlal ve başkasının haberleşmesinin içeriğini 

kaydetmeye teşebbüsten cezalandırılmalıdır.454 

Bizim de katıldığımız görüşe göreyse haberleşme içeriğinin kayda alınması halinde 

haberleşmenin gizliliği de ihlal edilmiş olur. Dolayısıyla haberleşmenin kaydedilmesi 

halinde hem 132/1 birinci cümle hem de ikinci cümle ihlal edilmiş olur. Ancak bu 

                                                           
453 TOROSLU- TOROSLU, s. 358. 
 
454 ZAFER, Özel Hayatın, s. 130., 
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durumda suçun nitelikli hali söz konusu olduğundan yalnızca kaydetme fiilinden dolayı 

ceza verilir. TCK md. 132/1’in birinci cümlesinden dolayı ayrıca ceza verilmez.455 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek amacıyla bir mektubun ele geçirilmesi halinde 

iki ayrı suç meydana gelecektir. Ele geçirmenin hukuka aykırı yollarla 

gerçekleştirilmesi durumunda, haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçuyla birlikte, 

gerçekleştirilen fiil hangi suça vücut veriyorsa fail o suç bakımından da sorumlu 

tutulacaktır.456 Mesela, haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi yazılı bir belgenin 

çalınması suretiyle işlenmişse fail haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun yanında 

hırsızlık suçundan da sorumlu olacaktır.457 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal eden fail aynı zamanda haberleşmenin 

gerçekleşmesine engel olmuşsa haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun yanında 

haberleşmenin engellenmesi suçundan da sorumlu olacaktır.458 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal ederek öğrendiği haberleşme içeriğini ayrıca ifşa 

eden kişi hem 132/1. hem de 132/2. maddelerde yer alan suçları işlemiş olacaktır. Bu 

halde gerçek içtima hükümleri uygulanır.459 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince mektup ve benzeri yazıların, yazan kişinin 

izni olmadan ya da yazan kişi ölmüş ve ölümünün üstünden on yıl geçmemişse 

yakınlarının izni olmaksızın yayınlanamayacağından daha önceki bölümlerde 

                                                           
455 TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 657. 
 
456 BİRTEK, s. 254. 
 
457 ÖZBEK, s. 930. 
 
458 TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 656. 
 
459“… bilgisayardan görümcesi mağdureninMSN’de evli bir erkekle cinsel içerikli ikili sohbet 
görüşmeleri yaptığını fark eden sanığın, elektronik iletileri içerir yazıların dökümünü alıp, katılan 
mağdurenin arkadaşlık ilişkisi içerisinde olduğunu düşündüğü tanık …’a göndermek suretiyle katılana ait 
haberleşme içeriklerini ifşa ettiğinin iddia edilmesi karşısında, kanıtlanması halinde eylemin TCK’nın 
132/1 ve 132/2. Maddesinde tanımlanan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu oluşturacağı…” Yar. 
12.CD T. 02.10.2012,  E. 2012/19742, K. 2012/20412, 
(https://www.sinerjimevzuat.com.tr/index.jsf?dswid=-7098# (E.T: 25.10.2019). 
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bahsedilmişti. Bahsi geçen Kanun’a aykırı davrananların haberleşmenin gizliliğini ihlal 

ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçları kapsamında cezalandırılacağı belirtilmiştir (md. 

85). Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı olarak bir mektubun içeriğinin 

öğrenilmesi ve ifşa edilmesi halinde fail hem 132/1 hem de 132/2 maddelerinden 

sorumlu tutulacaktır.460 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının kamu görevlisi tarafından görevin kötüye 

kullanarak işlenmesi, görevi kötüye kullanma suçunun özel bir şeklini oluşturduğundan, 

fail sadece haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu için cezalandırılır. Faile ayrıca görevi 

kötüye kullanma suçundan dolayı ceza verilmez.461 

Bileşik suç, iki farklı suçun birleşmesiyle oluşur. Birleşen suçlar başka bir suçun 

unsuru ya da ağırlaştırıcı nedeni olur. Birleşik suçta tam bir bütünlük vardır. Dolayısıyla 

kendisini oluşturan suçlara ayrılamaz.462 TCK’da ya da özel kanunlarda haberleşmenin 

gizliliğini ihlal suçlarına başka bir suçun unsuru ya da ağırlaştırıcı sebebi olarak yer 

verilmediğinden, bu suçlar için bileşik suçun uygulanması söz konusu olamayacaktır.  

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları için özel bir içtima hükmü öngörülmemiştir. 

Dolayısıyla haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları için TCK’nın 43.463 ve 44.464 

maddelerindekifikri içtima ve zincirleme suç hükümleri uygulanabilecektir. 

 

                                                           
460 ZAFER, Özel Hayatın, s. 132. 
 
461 KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 524, 525. 
 
462 YALÇIN SANCAR- KÖPRÜLÜ, s. 392, 393. 
 
463 TCK md. 43: “ İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan 
en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.” 
 
464 TCK md. 44: “ Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı 
suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte 
üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, 
aynı suç sayılır. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/6 md.) Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra 
hükmü uygulanır.  
Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü uygulanır.  
Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz.” 
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2. Fikri İçtima 

 

Tek fiille birden fazla farklı suç işleyen faile fikri içtima gereğince tek ceza 

verilecektir. Burada önemli olan tek fiille farklı suçların gerçekleştirilmesi ve bu suçlar 

arasında özel- genel norm ilişkisi gibi görünüşte içtima hallerinin bulunmamasıdır.465 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları bakımından içtima hükümlerinin 

uygulanmasından bahsedilirken, öncelikle haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları ile özel 

yaşamın gizliliğini ihlal suçu arasındaki ilişkiyi ortaya koymak gerekmektedir. Esas 

olarak haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesiyle özel yaşamının gizliliğinin de ihlal 

edilmiş olması mümkündür. 

Bir görüş, haberleşmenin gizliliğinin ihlaliyle birlikte özel hayatın gizliliğinin de 

ihlal edildiği durumlarda, tek bir fiille birden fazla özel hüküm ihlal edilmiş 

olacağından, fikri içtima hükümlerinin uygulanması ve en ağır cezayı içeren suçtan ceza 

verilmesi gerektiğini; ancak farklı fiillerle bu iki hükmün ihlali durumunda her iki 

suçtan ayrı ayrı ceza verilmesinin uygun olacağını ileri sürmüştür.466 Bahsi geçen 

görüşe katılmak mümkün görünmemektedir. Zira, haberleşmenin gizliliğini ihlal ve özel 

hayatın gizliliğini ihlal suçlarını düzenleyen normlar arasında özel– genel norm ilişkisi 

bulunmaktadır. Dolayısıyla haberleşmenin gizliliği ihlal edilerek, özel hayatın gizliliği 

de ihlal edilmişse fail yalnızca özel norm olarak düzenlenmiş olan haberleşmenin 

                                                           
465 Neslihan GÖKTÜRK,  "Türk Hukuku’nda Suçların İçtimaı", CHKD, C. 2, S.  1-2, 2014, s. 50.  
 
466 ŞAHBAZ, s. 1533. 
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gizliliğini ihlal suçundan cezalandırılacaktır.467 Yargıtay da aynı görüşü 

benimsemiştir.468 

Haberleşmenin gizliliğinin bilişim sistemine girilmek suretiyle ihlal edilmesi 

durumunda bir görüşe göre iki ayrı suç oluşmaktadır. Bu görüşe göre, failin başkasının 

elektronik posta şifresini ele geçirmesi ve yazışmalarını okuması durumunda hem 

bilişim sistemine girme suçundan hem de haberleşmenin gizliliğini ihlal 

suçundansorumluluğudoğacaktır.469Bizim de katıldığımız karşıt görüşe göreyse, bu 

örnekte bir fiille aynı mağdura karşı birden fazla suç meydana gelmekte, bilişim 

sistemine girmekle hem başkalarının haberleşmesinin gizliliğini ihlal suçu, hem de 

bilişim sistemlerine girme suçu oluşmaktadır.Dolayısıyla fikri içtima hükümleri 

gereğince failin, cezası ağır olan suçtan sorumlu tutulması gerekmektedir.470 

Bir haberleşme içeriğinin ifşası aynı zamanda hakaret suçunu da oluşturuyorsa, tek 

fiille birden fazla suç oluştuğu için fikri içtima hükümleri uygulanır.471Haberleşmenin 

içeriğini öğrenen kişi, içeriği ifşa etme tehdidiyle haksız bir çıkar sağlamaya kalkarsa, 

bu halde suçun işleniş biçimine göre haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun yanı sıra 

şantaj veya yağma suçlarından da ayrıca cezalandırılır.472 Yağma veya şantaj suçu 

işlenirken haberleşmenin içeriği de ifşa edilmişse, başkalarının haberleşme içeriklerini 

                                                           
467 ZAFER, Özel Hayatın, s. 129. Aynı yönde bkz. YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal 
Suçu, s. 186; KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 526;TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 657. 
 
468 “… ile yaptığı özel telefon konuşmasını kaydederek, rızası olmaksızın …’ın eşi …’a göndermek 
suretiyle ifşa ettiği olayda; sanığın, tarafı olduğu haberleşmenin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın 
açıklaması nedeniyle, eylemin TCK’nın 132/3. maddesine uyan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu 
oluşturduğu gözetilmeden, suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek olayda uygulama yeri 
bulunmayan aynı Kanunun 134/1. Maddesi uyarınca hüküm kurulması …kanuna aykırıdır.” Yar. 8. CD,  
T. 29.09.2014, E.  2014/ 1714, K. 2014/ 18859, (https://www.sinerjimevzuat.com.tr/index.jsf?dswid=-
7098# (E.T: 25.10.2019). 
 
469 KOCA– ÜZÜLMEZ, s. 526. 
 
470 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s. 186. 
 
471 ÖZBEK, s. 930. Bu durumda haberleşmenin gizliliğini ihlal ve hakaret suçlarından ayrı ayrı ceza 
verilmesi gerektiği hakkındaki görüş için bkz. PARLAR– HATİPOĞLU, s. 2029. 
 
472 TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 656. 
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ifşa suçu da gerçekleşmiş olacaktır.Bir görüşe göre bu durumda ifşa suçu ile yağma ya 

da şantaj suçları arasında fikri içtima hükümleri uygulanabilir.473Bu durumda şantaj ya 

da yağma ve ifşa fiilleri ayrı fiiller olduğundan fikri içtima kapsamında 

değerlendirilemeyecektir, dolayısıyla her fiil için ayrı ceza verilmesi gerekmektedir. Bu 

nedenle bahsi geçen görüşe katılmamaktayız.  

Bir görüşe göre, failin soruşturma kapsamında gizli kalması gereken haberleşme 

içeriklerini ifşa etmesi durumunda fikri içtima kuralları gereğince haberleşmenin 

içeriğini ifşa ile soruşturmanın gizliliğini ihlal (md.285) suçlarından hangisi daha fazla 

cezayı öngörüyorsa o hüküm uygulanacaktır.474Bizimde katıldığımız aksi yöndeki 

görüşe göreyse md. 285 burada özel hüküm niteliğindedir. Dolayısıyla sadece 

soruşturma gizliliğini ihlalden ceza verilmelidir.475 

 

3. Zincirleme Suç 

 

Bir suç işleme kararı kapsamında aynı kişiye karşı farklı zamanlarda aynı suçun 

birden fazla işlenmesi halinde faile tek ceza verilir. Aynı şekilde, tek fiille birden fazla 

kişiye karşı aynı suçun işlenmesi halinde de faile tek bir ceza verilecektir. Dolayısıyla 

zincirleme suçun varlığından söz edebilmek için birden fazla suç olmalı ve bu suçlar bir 

suç işleme kararına bağlı olmalıdır.476 

                                                           
473 ZAFER, Özel Hayatın, s. 131. 
 
474 TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 656, 657.  
 
475 KOCA, s. 74; KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 520. 
 
476 Türkan YALÇINSANCAR, “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Zincirleme Suç”, TBBD, S. 70, 2007, s. 
247. 
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Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları bakımından zincirleme suç hükümlerinin 

uygulanması mümkündür. Ancak 132. maddede üç ayrı suç düzenlendiğinden bu suçlar 

zincirleme suç bakımından aynı suç sayılmamaktadır. Başka bir deyişle aynı mağdura 

karşı tek suç işleme kararı kapsamında maddenin farklı fıkralarındaki suçlar işlenirse 

zincirleme suç hükümleri uygulanmaz.477 Dolayısıyla failin zincirleme suç 

hükümlerinden yararlanabilmesi için 132. maddedeki suçlardan birini aynı mağdura 

karşı birden fazla defa işlemesi ya da farklı mağdurlara karşı aynı fiille tek bir fıkradaki 

suçu işlemesi gerekmektedir.478Örneğin, başkalarının haberleşmesinin gizliliğini ihlal 

suçunun (md. 132/1)  tek suç işleme kararı çerçevesinde aynı mağdura karşı birden fazla 

kere işlenmesi halinde, zincirleme suç hükümleri gereğince faile tek ceza verilecektir. 

Tek bir ifşa fiiliyle birden fazla mağdurun haberleşme içeriğinin ifşa edilmesi halinde de 

faile aynı şekilde tek ceza verilecektir.  

Başkalarının haberleşmesinin gizliliğini ihlal ve başkalarının haberleşmesinin 

içeriğini ifşa suçlarının mağduru suçun niteliğinden kaynaklı olarak en az iki kişidir. 

Her ne kadar haberleşmenin her bir tarafının haberleşmesinin gizliliğine saygı 

duyulmasını isteme hakkı diğerinden bağımsız olarak var olsa da mağdurların sayısının 

çokluğu suçun kanuni tanımına göre suçun zorunlu bir unsurudur. Dolayısıyla 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarından biri işlendiğinde her ne kadar mağdur sayısı 

birden çok olsa da tek bir suç meydana gelecektir.479Bununla beraber, bu suçlar 

işlendiğinde tek fiille farklı mağdurlara karşı aynı suçun işlenmiş olacağı akla gelebilir.  

Ancak bu suçlarda mağdurun çokluğu suçun doğasından kaynaklandığından tek fiille 

suçun işlenmesi halinde tek suç meydana gelecektir. Zincirleme suçun uygulanması 

                                                           
477 ÖZBEK, s. 931. 
 
478 KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 526. 
 
479 ZAFER, Özel Hayatın, s. 132. Aynı yönde bkz. YAŞAR– GÖKCAN – ARTUÇ, s. 4324. 
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içinse birden fazla suçun varlığı gerektiğinden bu durumda zincirleme suç hükümleri 

uygulanamayacaktır. 

Başkalarının haberleşmesinin gizliliğini ihlal suçunun (md. 132/1) tek fiille birden 

fazla kişiye karşı işlenmesi durumunda zincirleme suç hükümleri uygulanır.  Örneğin, 

iki kişiye gönderilmiş aynı mektubun okunması durumunda fail tek suç işleme kararı 

kapsamında birden fazla haberleşmenin gizliliğini tek fiile ihlal etmektedir. Dolayısıyla 

failin cezası zincirleme suç hükmü gereğince artırılacaktır.480 

Haberleşme içeriğinin bir kişiye açıklanması, başkalarının haberleşme içeriklerinin 

ifşası suçunun oluşması (md. 132/2) için yeterlidir. Haberleşme içeriğinin birden fazla 

kişiye açıklanması halinde ise ilk açıklama ile suç oluşmakta, ancak devam eden 

açıklamalarla ihlalin derecesi kuvvetlendirilmekte yeni bir ihlal meydana 

gelmemektedir, dolayısıyla bu durumda tek suç işlenmiş olacaktır.481Bu durumda ortada 

birden fazla suç bulunmadığından zincirleme suç hükümleri uygulanamayacaktır. 

 

C. İŞTİRAK 

 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları iştirak açısından özellik arz etmemektedir. Bu 

suçlara genel hükümler kapsamında tüm iştirak tipleriyle katılmak mümkündür.482 

Tek bir kişi tarafından işlenebilecek suçların birden çok kişi tarafından birlikte 

işlenmesi halinde iştirak gerçekleşmiş olacaktır.483Çok failli suçlara da iştirak 

                                                           
480 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s. 187. 
 
481 ZAFER, Özel Hayatın, s. 132. 
 
482 Mustafa ALBAYRAK,“ Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu”, THD, C. 9, S. 92, 2014, s. 68. 
 
483 TOROSLU- TOROSLU, s. 316. 
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mümkündür.Çok faiili suçlarda ancak asli fail dışında kalan kişiler tarafından iştirak 

gerçekleştirilebilir.484 

Birlikte suç işleme kararı sonucunda fiil üzerinde ortak hâkimiyet kurarak suça 

vücut verecek hareketleri yapanlar müşterek faildir.485 Örneğin, bir kişinin mektubunu 

ele geçiren ve bu mektubu okuyan kişiler müşterek fail olarak haberleşmenin gizliliğini 

ihlal suçundan cezalandırılacaklardır.Ancak haberleşmenin gizliliğini bir fail ihlal etmiş, 

haberleşme içeriğini bir başkası ifşa etmişse bu durumda iki ayrı suç meydana gelmiş 

olacağından, her fail kendi işlediği suçtan sorumlu olacaktır. 

Müşterek faillikten söz edebilmek için iştirakçinin tipik fiili gerçekleştirmesi şart 

değildir. Davranışlarıyla tipik fiilin gerçekleşmesini sağlayanlar da müşterek fail olarak 

cezalandırılacaklardır.486 Örneğin, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek için bir kişinin 

elektronik postalarına ulaşılmasını sağlamak amacıyla şifrenin nasıl kırılacağını 

gösteren kişi tipik fiilin gerçekleşmesini sağladığından müşterek fail olarak sorumlu 

olacaktır. 

Maddenin ilk iki fıkrasında düzenlenen suçlar için herkes fail olabileceğinden bu 

suçlara yardım etmenin yanında müşterek fail olarak da katılmak mümkündür. Bununla 

beraber üçüncü fıkra bakımından özgü faillik söz konusu olduğundan TCK md.40/2487 

gereğince ancak haberleşmenin tarafı fail olabilir. Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer 

kişilerse ancak azmettiren ya da yardım eden olarak sorumlu tutulabilirler. 

Örneğin,kendi haberleşmesinin içeriğini alenen ifşa etmek isteyen kişiye, ifşayı 

gerçekleştirmesi için hoparlör sistemi kurarak aleniyeti sağlamasında yardım eden kişi 

                                                           
484 Türkan YALÇIN SANCAR, Çok Failli Suçlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara 1998, s. 230. 
 
485 TOROSLU- TOROSLU, s. 351. 
486 Devrim AYDIN, Türk Ceza Hukukunda Suça İştirak, Yetkin Yayınları, Ankara 2009, s. 136. 
 
487TCK md. 40/2: “Özgü suçlarda, ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Bu suçların 
işlenişine iştirak eden diğer kişilerse azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulur.” 
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şerik olarak cezalandırılacaktır.488 Ancak kişinin kendi konuşmasını ifşa etmek amacıyla 

kaydederek, bir başkasına alenen ifşa etmesi için vermesi halinde kişi kendi 

haberleşmesini alenen ifşa etmek kastıyla kaydederek ifşa eden kişiye verdiğinden fail 

olarak TCK md. 132/3’ten sorumlu olacaktır. Bu kaydı ifşa eden kişi ise başkalarının 

haberleşme içeriğini ifşa ettiğinden TCK md. 132/2’den sorumlu tutulacaktır. 

Bir kimseyi haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarından birini işlemeye azmettiren 

kişi işlenen suçun cezasıyla cezalandırılacaktır. Örneğin, iş arkadaşının elektronik 

postalarını okuması için başka bir arkadaşını ikna eden kişi başkalarının 

haberleşmesinin gizliliğini ihlal suçundan azmettiren olarak, postaları okuyan kişi ise 

asıl fail olarak sorumlu olacaktır.  

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarında, suçun maddi unsurlarını birlikte 

gerçekleştiren faillerden birisinin kamu görevlisi olması veya suçun meslek ya da 

sanatın sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmesi durumunda failin şahsından 

kaynaklanan bir ağırlaştırıcı sebep söz konusudur. Kişiye özgü nitelikli haller sadece o 

kişi bakımından uygulanacağından,burada ağırlaştırıcı sebep yalnızca bu sıfatı haiz olan 

kişi için cezayı ağırlaştıracak, şerikler bakımından ise uygulanmayacaktır.489Ancak fiile 

özgü bir nitelikli hal söz konusuysa bu durumu bilen şerikler de nitelikli halden sorumlu 

tutulacaklardır.490Örneğin, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun haberleşme içeriğinin 

kaydedilmesi suretiyle işlenmesi halinde fiile özgü nitelikli hal söz konusu olduğundan 

şerikler de bu nitelikli halden sorumlu tutulacak ve cezaları bu kapsamda 

ağırlaştırılacaktır. 

 

                                                           
488 ZAFER, Özel Hayatın, s. 133. 
 
489 ÖZTÜRK- ERDEM, Ceza Hukuku, s. 422. 
 
490 AYDIN, İştirak, s. 235. 
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III.  MÜEYYİDE VE MUHAKEME 

 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının müeyyidesi 2012 yılında yapılan 

değişiklikle ağırlaştırılmıştır. Başkalarının haberleşmelerinin gizliliğini ihlal etme 

suçunun cezası “altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası” şeklinde seçimlik 

yaptırım olarak düzenlenmişken “bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası”na çıkarılmış, 

haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi halinde verilecek cezaysa“bir yıldan üç yıla 

kadar hapis cezası”iken değişiklikle “verilecek cezanın bir kat” artırılacağı hükme 

bağlanmıştır. Başkalarının haberleşmesinin içeriğinin ifşa edilmesi halinde verilecek 

ceza“bir yıldan üç yıla kadar hapis”iken“iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası” 

şeklinde değiştirilmiş; kendisiyle yapılan haberleşmenin içeriğini alenen ifşa etme 

suçu“altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası” ile cezalandırılırken,yapılan 

değişiklikle“bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası” ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir. 

Ayrıca söz konusu değişiklikle haberleşme içeriğinin basın ve yayın yoluyla 

yayımlanması hâlinde, ikinci veya üçüncü fıkralara göre verilecek cezanın belli oranda 

artırılmasını öngören dördüncü fıkra hükmü kaldırılmış ve bu halde de aynı cezaya 

hükmolunacağı düzenlenmiştir. 

TCK md. 137’de, 132-136. maddeler arasındaki tüm suç tipleri için uygulanacak 

nitelikli haller düzenlenmiştir. Hükme göre, “TCK’nın 132-136. maddelerinde 

düzenlenen suçların kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye 

kullanılmak suretiyle ya da belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan 

yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır”.  

Faile hapis cezası verildiği takdirde TCK md. 53/1 gereğince hak yoksunluklarına 

da hükmedilecektir. Suçun kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye 

kullanılarak işlenmesi halinde, TCK md. 53/5’e göre cezanın infazından sonra işlemek 
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üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar kişinin bu kamu görevinden 

yoksun bırakılmasına da karar verilir.491 

TCK md. 140’ta haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının işlenmesi halinde tüzel 

kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. Tüzel 

kişilere özgü güvenlik tedbirleri; bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak 

faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu 

iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen kasıtlı 

suçlardan mahkûmiyet halinde uygulanan iznin iptali ve tüzel kişi yararına işlenen 

suçlarda uygulanabilecek olan müsaderedir.Ancak tüzel kişi hakkında güvenlik tedbiri 

uygulanması, işlenen fiile nazaran daha ağır sonuçlar ortaya çıkaracaksa hâkim bu 

tedbirlere hükmetmeyebilir (TCK md. 60).   

Ceza hukukunda belirli bir sürenin geçmesiyle kamu davası açılmasını engelleyen 

veya açılmış davanın düşmesine yol açan süre dava zamanaşımı, kesin hüküm üzerinden 

belli bir süre geçmesiyle hükümde yer alan cezanın infazını engelleyen süre ceza 

zamanaşımıdır.492 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları beş yıldan az hapis cezasıyla 

cezalandırıldığından, dava zamanaşımı suçun işlenildiği tarihten itibaren sekiz yıldır 

(TCK md. 66/1). Dava zamanaşımının belirlenmesinde suçun daha ağır cezayı 

gerektiren nitelikli halleri de göz önünde bulundurulmaktadır (TCK md. 66/3).  Bizim 

de katıldığımız görüşe göre haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarında haberleşmenin 

kayda alınmak suretiyle ihlal edilmesi ya da TCK md. 137’de öngörülen nitelikli 

hallerin gerçekleşmesi durumunda haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları için verilecek 

ceza miktarının beş yılı geçmesi söz konusu olursa, TCK md. 66/1 (d)bendi gereğince 

                                                           
491 YAŞAR– GÖKCAN – ARTUÇ, s. 4328. 
 
492 Fahri Gökçen TANER, Ceza Hukukunda Zamanaşımı, B.1, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, s. 22-23. 
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dava zamanaşımı on beş yıla çıkacaktır.493 Başka bir görüşe göre ise; TCK md. 66/3 

hükmü suçun nitelikli hali için somut ceza öngörüldüğü hallerde 

uygulanmalıdır.Dolayısıyla haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu için somut ceza değil, 

oransal artırım öngörüldüğünden TCK md. 66/3 uygulanmamalı; zamanaşımı suçun 

temel halinin cezasına göre belirlenmelidir.494 

Ceza zamanaşımı, beş yıla kadar olan hapis cezaları için on yıldır (TCK md. 68). 

Dolayısıyla haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarından birinden ceza verilmesi halinde 

hükmün kesinleşmesinden itibaren cezanın on yıl içinde infaz edilmesi gerekir. 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının basılmış eser yoluyla işlenmesi halinde; 

5187 sayılı Basın Kanunu’nun 26. maddesine göre;“ceza davasının günlük süreli 

yayınlar yönünden dört ay, diğer basılmış eserler içinse altı ay içinde açılması 

zorunludur. Kovuşturulması şikâyete bağlı olan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları 

için dava açma süreleri, suç için kanunun öngördüğü dava zamanaşımı süresini 

aşmamak şartıyla, suçun işlendiğinin öğrenildiği tarihten başlar”(md. 26/5). Basın 

Kanunu TCK’ya göre özel kanun niteliğinde olduğundan bahsi geçen süreler burada hak 

düşürücü nitelikte özel dava açma süresidir. Dolayısıyla söz konusu maddede belirtilen 

süre içerisinde iddianamenin kabul edilerek, davanın açılması gerekmektedir. Bu süreler 

muhakeme şartı niteliğindedir.495 Bahsi geçen sürelerin geçmesi halinde şikâyet 

hakkının kullanılması için altı aylık süre dolmamış olsa da muhakeme şartı 

gerçekleşmediğinden dava açılsa dahi düşme kararı verilecektir. 

                                                           
493 PARLAR– HATİPOĞLU, s. 2030. 
 
494 ZAFER, Özel Hayatın, s. 135. 
 
495 Nur CENTEL– Zafer HAMİDE, Ceza Muhakemesi Hukuku, B. 8, Beta Basım,  İstanbul 2018, s. 
689.   
 



 

141 
 

TCK md. 139 hükmü gereğince haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının takibi 

şikâyete bağlıdır.496 Şikâyet hakkı olan kişi, fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya 

öğrendiği günden itibaren altı ay içinde şikâyette bulunmalıdır (TCK md.73). 

Doktrinde, kamu görevlisinin veya belirli bir meslek ya da sanatı icra eden kişinin 

mağduru korkutma, baskıya maruz bırakma ihtimallerinin olduğundan bahisle, bu 

hallerde de haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının takibinin şikâyete bağlı tutulması 

eleştirilmiştir.497 

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan haberleşmenin gizliliğini ihlal 

suçları, CMK’nın 253. maddesine göre uzlaştırmaya tabidir. Muhakemenin soruşturma 

ya da kovuşturma evresinde uzlaşma ile sonuçlandırılması mümkündür.498 

Kamu görevlisinin görevini kötüye kullanarak haberleşmenin gizliliğini ihlal 

suçlarını işlemesi halinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili mercilerden izin alındıktan sonra 

soruşturma yapılabilir.499 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun haberleşme içeriğinin kaydedilerek 

işlenmesi halinde, bu kaydın yapılmasını sağlayan aletlerin ve kayıtların müsadere 

                                                           
496TCK md. 139: “Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve 
verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete 
bağlıdır.” 
 
497 ŞEN, 5237 sayılı TCK’da, s. 719. 
 
498 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, s. 191. 
 
499 ZAFER, Özel Hayatın, s. 138. Kamu görevlisi tarafından haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının 
görevi sebebiyle işlenemeyeceğinden 4483 sayılı Kanun’un uygulanamayacağı yönündeki görüş için bkz. 
YAŞAR– GÖKCAN – ARTUÇ, s. 4329. 
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edilmesine karar verilir.500 Ancak kaydın yapıldığı CD gibi delillerkovuşturma sonuna 

kadar müsadere edilmez.Bu kayıtların dava dosyasında saklanmasına karar verilir.501 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının muhakemesinde görevli mahkeme asliye 

ceza mahkemesidir. 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 23. maddesi502 ile seri muhakeme usulü 

getirilmiştir. Ancak haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları bu maddede sayılan suçlardan 

olmadığından seri muhakeme usulü kapsamında değildir. Aynı Kanun’un 24. 

maddesi503 ile de adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis 

cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar 

verilebileceği düzenlenmiştir. Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının üst sınırları iki 

yılı aştığından bu suçların muhakemesinde basit yargılama usulü uygulanamayacaktır. 

 

III. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇLARININ BENZER 

SUÇLARDAN FARKLARI 

 

                                                           
500 ZAFER, Özel Hayatın, s. 138. 
 
501 YAŞAR– GÖKCAN – ARTUÇ, s. 4328. 
 
502 7188 sayılı Kanun md. 23: “…Soruşturma evresi sonunda aşağıdaki suçlarla ilgili olarak kamu 
davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde seri muhakeme usulü uygulanır: 

a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Hakkı olmayan yere tecavüz (madde 154, ikinci ve üçüncü fıkra), 
2. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (madde 170), 
3. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (madde 179, ikinci ve üçüncü fıkra), 
4. Gürültüye neden olma (madde 183), 
5. Parada sahtecilik (madde 197, ikinci ve üçüncü fıkra), 
6. Mühür bozma (madde 203), 
7. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (madde 206), 
8. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228, birinci fıkra), 
9. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (madde 268), 
suçları…” 
 

503 7188 sayılı Kanun md. 24: “…Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para 
cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama 
usulünün uygulanmasına karar verilebilir…” 
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A. HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ SUÇU (TCK MD. 124) 

 

Haberleşmenin engellenmesi suçu TCK’nın 124. maddesinde şu şekilde 

düzenlenmiştir: 

“Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde, altı 
aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.  

Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi, bir 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi 
halinde, ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.” 

 

Haberleşmenin engellenmesi suçu “TCK’nın Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünde 

düzenlenmiştir. Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu ise “Özel Hayata ve Hayatın Gizli 

Alanına Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. Haberleşmenin engellenmesi suçu ile 

kişinin haberleşme özgürlüğünün yanı sıra haberleşme özgürlüğünün kullanılması hakkı 

da korunmaktadır. Ayrıca basın ve yayın organının yayınının engellenmesi de 

haberleşmenin engellenmesi suçu kapsamına alınarak, kişilerin basın yayın yoluyla 

haber alma ve haber verme hakkı da haberleşme kapsamında korunmaktadır.504 

Haberleşmenin engellenmesi suçu kişiler ya da kamu kurumları arasındaki 

haberleşmenin engellenmesi ya da bir basın yayın organının yayınının engellenmesi 

halinde meydana gelmektedir.Her ne kadar haberleşmeden söz edebilmek için, 

haberleşmenin bir araç vasıtasıyla gerçekleştirilmesi şart olmasa da hükmün konuluş 

amacı bakımından haberleşmenin engellenmesi suçunun oluşması için haberleşmenin 

bir araç vasıtasıyla gerçekleşmesi gerektiği kabul edilmelidir.505Bu suçta haberleşme 

                                                           
504 Handan YOKUŞ SEVÜK,“Haberleşme Hakkının Kullanımın Türk Ceza Kanunu Hükümleri ile 
Korunması (TCK m. 124, TCK m. 298/1)”, DÜHFD., C. 12-13, 2009, s. 207. 
 
505 ÖZBEK- BACAKSIZ- DOĞAN- TEPE, s. 480. Aynı yönde bkz. YOKUŞ SEVÜK, Haberleşme 
Hakkının Kullanımın Korunması, s. 205. 
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kavramı kişiler arasındaki haberleşmenin yanında, kamu kurumlarının haberleşmesini 

ve kitle haberleşmesi denilen kişilerin haber verme ve alma hakkını da 

kapsamaktadır.506 

Haberleşmenin engellenmesi suçu serbest hareketli suçtur.Dolayısıyla suçun 

oluşmasına elverişli herhangi bir hareketle haberleşmenin engellenmesi mümkündür. 

Örneğin,  posta kutusundaki mektupların yırtılması, bir kişiye gönderilen mektupların 

ilgilisine verilmeyip çöp kutusuna atılması, telefon hatlarının kesilmesi, telefon 

görüşmelerinin yapılamaz hâle getirilmesi gibi hareketlerle haberleşmenin engellenmesi 

halinde suç oluşur.507 Üçüncü fıkradaki ihlalin gerçekleşmesi içinse basın yayın 

organının yayınının herhangi bir hareketle engellenmesi gerekmektedir. Görüldüğü 

üzere, haberleşmenin engellenmesi suçunda haberleşme gerçekleştirilemezken, 

haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçlarında haberleşme gerçekleşmekte ancak 

haberleşme içeriği öğrenilmek, dinlenilmek, ifşa edilmek vs. suretiyle haberleşmenin 

gizliliği ihlal edilmektedir. Bir kişiye gönderilen mektubun ortadan kaldırılması halinde 

haberleşmenin engellenmesi suçu meydana gelirken, mektubun açılıp içeriğinin 

öğrenilmesi halinde haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluşacaktır.508 

Bir görüşe göre engellenmenin hukuken önem taşıyacak kadar devam etmesi 

gerektiğinden, haberleşmenin engellenmesi kesintisiz suç niteliğindedir. Örneğin, 

internetin kesilmesi durumunda anlık kesintiler haberleşmenin engellenmesi için yeterli 

değildir.Ancak kısa süreli kesintiler sürekli bir hal aldıysa engellemenin 

                                                                                                                                                                          
 
506 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşme Hakkının Kullanımın Korunması, s. 204. 
 
507 TCK md. 124’ün gerekçesi: “…Haberleşmenin engellenmesi, çeşitli suretlerde gerçekleşebilir. 
Örneğin posta kutusundaki mektupların yırtılması, bir kişiye gönderilen mektupların ilgilisine verilmeyip 
çöp kutusuna atılması, telefon hatlarının kesilmesi, oluşturulan manyetik alanla telefon görüşmelerinin 
yapılamaz hâle getirilmesi gibi fiiller, söz konusu suçu oluşturur…”  
https://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0593.pdf (E.T. 16.09.2019). 
 
508 YAŞAR– GÖKCAN – ARTUÇ, s. 4326. 
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gerçekleştiğinden söz edilebilir.509Bizim de katıldığımız görüşe göre ise engellemenin 

belli bir süre devam etmesi gerekmemektedir. Dolayısıyla haberleşmenin engellenmesi 

suçunun kesintisiz suç olduğu kabul edilemez.Ancak engellenmenin varlığından söz 

edebilmek için,örneğin internetin kesilmesinin engelleme sayılabilmesi için kesintinin 

bir süre devam etmesi gerektiği gibi, haberleşme aracının niteliğine göre engellemenin 

bir süre devam etmesi aranabilir.510 

Haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçunun oluşması içinhaberleşmenin gizliliğinin 

ihlal edilmesi yeterli olmakta bu ihlalin belirli bir süre boyunca devam etmesi 

aranmamaktadır.  

Haberleşmenin engellenmesi ve haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları gerçek 

içtimaya konu olabilir. Örneğin, üçüncü kişilerin telefon konuşmasını kaydeden biri, 

daha sonra bu haberleşmeyi engellemek için telefon kablolarını keserse, fail hem 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan hem de haberleşmenin engellenmesi suçundan 

sorumlu olacaktır.511 Benzer şekilde, başkalarının mektubunu ele geçirip okuyan kişi 

ardından bu mektubu yırtarak sahibine ulaşmasına engel olursa her iki suçtan da 

cezalandırılacaktır.512 

Haberleşmenin engellenmesi ve haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları arasındaki son 

fark ise haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun soruşturulması ve kovuşturulması 

şikâyete bağlı tutulmuşken, haberleşmenin engellenmesi suçunun resen takip 

edilmesidir. 

                                                           
509 ÖZBEK- BACAKSIZ- DOĞAN- TEPE, s. 481. 
 
510 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşme Hakkının Kullanımın Korunması, s. 210. Kesintisiz suçlarda hukuka 
aykırı durumun belirli bir süre devam etmesi gerekmektedir. Bkz. ÖZTÜRK- ERDEM, Ceza Hukuku, s. 
194. Ani suç olan bir suç da duruma göre kesintisiz suç olarak işlenebilir Bkz. ÖZGENÇ, Genel 
Hükümler, s. 171. 
 
511 YOKUŞ SEVÜK, Haberleşme Hakkının Kullanımın Korunması, s. 216. 
 
512 ÖZBEK-BACAKSIZ-DOĞAN-TEPE, s. 485. 
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B. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA 

ALINMASI SUÇLARI (TCK MD. 133) 

 

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçları TCK’nın 

“Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” bölümünde 133. maddede şu 

şekilde düzenlenmiştir: 

“Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası 
olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma 
cihazı ile kayda alan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 

(Değişik: 2/7/2012-6352/80 md.) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların 
kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki 
yıldan beş yıla kadar hapis ve dört bin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde 
de aynı cezaya hükmolunur.” 

 

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu kişiler arasında 

bir alet kullanmadan yapılan konuşmaları kapsamına almaktayken, haberleşmenin 

gizliliğini ihlal suçları kişilerin araç kullanarak gerçekleştirdikleri haberleşmeleri 

koruma altına almaktadır.513 Dolayısıyla, yüz yüze yapılan konuşmaların gizliliğinin 

ihlali 133. madde kapsamındadır.514 Haberleşme esnasında telefona bir müdahalede 

                                                           
513“… sanık Derya’nın, öğretmen olan resmi nikahlı eşi Bilal ile yine meslektaşı olan katılan Nihal 
arasında gayrimeşru ilişki olduğu düşüncesiyle eşinin aracına gizlice ses alma cihazı yerleştirip, 
katılanla, kendi eşi arasında yüz yüze gerçekleşen, içeriği özel, aleni olamayan konuşmaları, 
konuşanların bilgisi ve rızası dışında, kaydetmesinden dolayı TCK’nın 133/1. maddesindeki kişiler 
arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan mahkumiyetine karar verilmesi 
gerektiği gözetilmeden…”  Yar. 12. CD T. 30.03.2015, E. 2015/20109, K. 2015/5314. Bkz. EROL, s. 
1391, 1392.  
 
514 YAŞAR– GÖKCAN – ARTUÇ, s.4326. Şen’e göre doğrudan yapılan konuşmaların yanı sıra 
görüntülü olarak yapılan konuşmalar da 133. madde kapsamında değerlendirilmelidir (ŞEN, 5237 sayılı 
TCK’da, s. 715.). Bu konuda Şen’e katılmak mümkün görünmemektedir; çünkü görüntülü konuşmalarda 



 

147 
 

bulunmadan, telefon konuşması sırasında söylenen sözlerin dinlenilmesi ya da kayda 

alınması haberleşme niteliğinde olduğundan TCK md. 132 kapsamındadır.Ancak kişiler 

arasında yüz yüze yapılan konuşmanın, konuşmanın yapıldığı yerde açık bırakılan cep 

telefonu aracılığıyla dinlenilmesi halinde TCK md. 133 uygulanacaktır.515 

Maddenin ilk fıkrasında kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları bir aletle 

dinleme ya da kaydetme fiilinin, ikinci fıkrada katıldığı aleni olmayan söyleşiyi kayda 

alan kişinin, üçüncü fıkrada ise aleni olmayan konuşmayı kaydederek elde ettiği veriyi 

ifşa eden kişinin cezalandırılacağı düzenlenmiştir. 

Aleni olmayan konuşma ya da söyleşi herkesin bilmesinin gerekmediği, gizli 

kalması istenen konuşma ya da söyleşidir. Önemli olanın konuşma ya da söyleşiyi 

gerçekleştiren kişinin bunu üçüncü kişilerle paylaşmama iradesini ortaya koymasıdır.516 

Gerekçede bir arada bulunan kişiler arasında yapılan konuşmanın aleni olmayan 

konuşma olarak kabulü için konuşmanın yapıldığı yerin önemi olmadığı, örneğin bir 

parkta iki kişi arasında geçen konuşmanın başkaları tarafından ancak özel gayret 

                                                                                                                                                                          
da telefon görüşmelerinde olduğu gibi araya bir araç konulmak suretiyle haberleşme 
gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla görüntülü konuşma yoluyla yapılan haberleşmenin gizliliğinin ihlali 
de md. 132 kapsamında değerlendirilmelidir. 
 
515 Neslihan GÖKTÜRK,“Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu (TCK 
m. 133)”, TAAD., S. 24, Y. 7, 2016, s. 155. 
 “… sanık Serpil’in, mağdurla buluşmadan önce irtibat kurduğu gazeteci sanık Mustafa’yı cep 
telefonundan gizlice arayıp, sanık Mustafa’nın mağdurla aralarında geçen konuşmaları dinleyebilmesi 
amacıyla kendi telefonunu açık halde bırakarak, mağdura geçmişte yaşadıkları arkadaşlık ilişkisi ile ilgili 
sorular sorup, onunla içeriği özel konuları konuşurken, sanık Mustafa’nın, taraflar arasındaki 
konuşmaları uzun süre dinleyip, yanında bulunan bir cep telefonuna kaydettiği iddia ve kabulüne konu 
olayda, mağdur ile …sanık Serpil’in bir pastahanede yüz yüze konuşmaları nedeniyle taraflar arasındaki 
iletişimin “haberleşme” olarak kabul edilemeyeceği nazara alınıp,… Sanık Mustafa’nın … haberleşme 
araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak, mağdurun konuşmalarının bilgisi ve rızası dışında 
kaydetmesi eyleminin TCK’nın 133/1. maddesinde tanımlanan kişilere arasındaki konuşmaların 
dinlenmesi ve kayda alınması suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek,…, 
sanık hakkında, TCK’nın 132/1-2. Maddesinde düzenlenen  haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan 
mahkumiyet hükmü kurulmak suretiyle sanığa fazla ceza tayin edilmesi…” Yar. 12. CD 09.02.2015 E. 
2014/15348, K. 2015/2140. Bkz. EROL, s. 1388. 
 
516 ÖZBEK- BACAKSIZ- DOĞAN- TEPE, s. 549, 550; ŞEN, 5237 sayılı TCK’da, s. 714. 
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gösterilerek duyulabilecek olması hâlinde, aleni olmayan konuşmanın söz konusu 

olduğu belirtilmiştir.517 

Konuşmaların dinlenilmesi ya da kayda alınması suçlarının aleni olmayan konuşma 

bir aletle dinlenilerek ya da kayda alınarak işlenmesi hali birinci fıkrada, aleni olmayan 

söyleşinin konuşanların rızası olmadankaydedilmesi hali ikinci fıkrada ve kaydedilen 

konuşma verilerinin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi hali üçüncü fıkrada 

düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere ilk fıkradaki konuşmaların dinlenilmesi ya da kayda 

alınması suçu seçimlik hareketli suç olarak düzenlenmiştir.518Haberleşmenin gizliliğini 

ihlal suçu ise gizliliğin herhangi bir hareketle ihlali mümkün olduğundan serbest 

hareketli suçtur. Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunda gizliliğin ihlalinin haberleşme 

içeriğinin kayda alınması suretiyle gerçekleştirilmesi halinde cezanın artırılacağı 

öngörülmüşken, konuşmaların içeriğinin dinlenilmesi veya kayda alınması suçunda 

konuşmaların aletle dinlenilmesi ya da kayda alınması halinde aynı ceza öngörülmüştür. 

Bu durum doktrinde kaydetme fiilinin, kaydın içeriğinin başkaları tarafından 

öğrenilmesi bakımından özel bir tehlike yarattığı için, haberleşmenin gizliliğinin ihlali 

suçunda olduğu gibi nitelikli hal olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle 

eleştirilmektedir.519 

Suçun kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak 

suretiyle işlenmesi ve suçun belli meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak 

suretiyle işlenmesi nitelikli halleri haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları bakımından 

                                                           
517 TCK md. 133’ün gerekçesi: “…Bir arada bulunan kişiler arasında yapılan konuşmanın aleni olmayan 
konuşma olarak kabulü için konuşmanın yapıldığı yerin önemi yoktur. Bu bakımdan, örneğin bir parkta 
iki kişi arasında geçen konuşmanın başkaları tarafından ancak özel gayret gösterilerek duyulabilecek 
olması hâlinde, aleni olmayan konuşma söz konusudur. Keza, örneğin bir evde sınırlı sayıda kişiler 
arasında yapılan konuşma, aleni olmayan bir konuşmadır…” 
https://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0593.pdf (E.T. 03.10.2019). 
 
518 SOYASLAN, s. 340. 
 
519 TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 661; aynı yönde bkz.KOCA – ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 534. 
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olduğu gibi konuşmaların dinlenilmesi veya kayda alınması suçu bakımından da 

geçerlidir. Ayrıca haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları gibi konuşmaların dinlenmesi 

veya kayda alınması suçunun takibi de şikâyete bağlıdır. 

 

C. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇLARI (TCK MD. 134) 

 

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçları, TCK’nın Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına 

Karşı Suçlar bölümünün 134. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: 

“ Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle 
ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. 

(Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri 
hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde 
de aynı cezaya hükmolunur.” 

 

Özel hayat, “kişiye özel hayat olayları ve bilgileri” ifade etmektedir.520Özel hayat; 

kişilerin hayatında, gizli hayat alanı da dâhil olmak üzere, başkaları tarafından 

görülmesi istenilmeyen olayların yaşandığı alan olarak da tanımlanabilir.521Özel hayatın 

gizliliği ile korunanın “kişiye özel ve gizli kalması gereken hayat olayları ve bilgileri” 

olduğu kabul edilebilir.522 

Bir görüşe göre; bu suçun oluşabilmesi için kişinin özel hayatına değil, özel 

hayatının gizliliğine müdahale edilmesi gerekmektedir.Bu açıdanbir kişinin eşiyle 

sokakta yürürken resimlerinin çekilmesi her ne kadar özel hayata bir müdahale 

                                                           
520 AKYÜREK, s. 48. 
 
521 ZAFER, Özel Hayatın, s. 190. 
 
522 AKYÜREK, s. 48. 
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niteliğinde olsa da bu müdahale özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna vücut 

vermeyecektir.523 

Özel hayata saygı hakkının uygulanma alanı özel yaşam alanıdır. Ancak kişilerin 

diğer insanlarla etkileşim içinde oldukları kamusal alanlar da özel hayatın korunması 

kapsamında değerlendirilebilir.524Bizim de katıldığımız görüşegöre; özel hayat dış 

dünyayla birlikte düşünülmeli ve kişinin özel hayatını dilediği gibi yaşayabileceği bir 

“iç alanla” kısıtlanmamalıdır.525Bu nedenle genel hayat içinde de kişinin 

görüntülenmesi veya fotoğrafının çekilmesi özel hayatın gizliliğinin 

ihlalidir.526Kamusal alanlarda da kişilerin özel hayatlarının gizliliğine saygı duyulmasını 

isteme hakları bulunduğundan,kamusal alan içinde gerçekleşen bazı olaylar da özel 

hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturabilecektir.527AİHM kamusal alanda kişilerin özel 

hayatının korunması hususunda “meşru beklenti” kriterini esas almaktadır. Buna göre 

kişi kamusal alanda bulunsa da mahremiyetine ya da özel hayatının korunmasına dair 

meşru bir beklentisi varsa bu hallerde AİHS md. 8 somut olaya uygulanabilecektir.528 

Nitekim Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 07.04.2014 tarih ve E. 2013/10841, K. 

2014/8373 sayılı Kararı’nda; “… özel hayat kavramının, kişinin sadece gözlerden 

uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki 

yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret olmayıp, herkesin bilmediği veya bilmemesi 

                                                           
523 KOCA– ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 546. 
 
524 ÖNCÜ ARSLAN, s. 80. 
 
525European Court of Human Rights, Guide, s. 20. AİHM Von Hannover v. Almanya kararında Monako 
prensesinin kamusal alanda çekilmiş olan fotoğraflarının özel yaşam kapsamında olduğunu kabul etmiştir. 
Von Hannover v. Almanya, Başvuru No: 59320/00, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-61853%22]} (E. T. 20.10.2019).  
 Yargıtay da Sezen Aksu Kararında benzer şekilde Aksu’nun özel teknesinde çekilen mayolu 
fotoğraflarının yayınlanmasının özel hayatın ihlali olduğuna karar vermiştir. 
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/yargitaydan-unluler-lehine-karar/216057 (E. T. 20.10.2019).   
526 ÖZBEK– BACAKSIZ– DOĞAN- TEPE, s. 561, 562. 
 
527 TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 668.  
 
528 Ayrıntılı açıklama için bkz. ÖNCÜ ARSLAN, s. 80- 82. 
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gereken, istenildiğinde başka kişilere açıklanabilen, tamamen kişiye özel hayat olayları 

ve bilgilerin tamamını içermesi karşısında, kamuya açık alanda bulunulduğunda dahi 

kalabalığın içinde dikkat çekmezlik, tanınmazlık, bilinmezlik,  prensibinin geçerli 

olduğu ve kamuya açık alana çıkan her kişinin bu alandaki her görüntü veya sesinin 

kaydedilip, sürekli ve izinsiz olarak elde bulundurulmasına rıza gösterdiğinin 

kabulünün mümkün bulunmadığı…” şeklindeki ifadelerinden Yargıtay’ın da kamusal 

alanda da kişilerin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edilebileceğini kabul ettiği 

anlaşılmaktadır. 

Ancak bahsi geçen kararda somut olayda ilk derece mahkemesi, failin caddeden 

geçen kadınların erojen bölgelerini gizlice kamerasıyla kaydetmesinin başkaları 

tarafından görülmesi mümkün olmayan bir olayın kayıt altına alınması olmadığından 

bahisle sanığın beraatine karar vermiş ve Yargıtay da özel hayatı salt mekana indirgeyen 

ve yasal olmayan gerekçelerle, sanığın beraatine karar verilmesini hukuka aykırı 

bularak kararı bozmuştur.529 

Bununla birlikte benzer konulardaki Yargıtay kararları incelendiğinde, Yargıtay’ın 

yaklaşımının, mağduru günlük hayatı içinde resmeden ve özel hayata dair bir unsur 

içermeyen bir fotoğraf söz konusu olduğunda bu durumunve bu fotoğrafların sosyal 

medya üzerinden yayılmasını özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında 

değerlendirmekten ziyade, 136. maddede düzenlenmiş olan verileri hukuka aykırı olarak 

verme ya da ele geçirme suçu kapsamında ele alma yönünde olduğu görülmektedir.530 

                                                           
529 Yargıtay 12. CD T. 07.04.2014 ve E. 2013/10841, K. 2014/8373. 
https://www.sinerjimevzuat.com.tr/index.jsf?dswid=-7098# (E.T: 25.10.2019) 
 
530TEZCAN– ERDEM- ÖNOK, s. 669. Yargıtay CGK’nin 17.06.2014 tarih, E. 2012/12-1510, K. 
2014/331 sayılı kararında katılanın köşe yazısı için verilen resmin sosyal ağ platformunda kullanılması,  
Yargıtay 12. CD’ nin 12.04.2017 tarih E. 2015/13582, K. 2017/3109 sayılı kararında mağdurların günlük 
kıyafetleriyle çektirdikleri resimlerin mağdurların başkaları tarafından görülmesini, bilinmesini 
istemeyeceği özel yaşamına ait görüntüler olarak kabul edilemeyeceğinden Facebook’tan bu fotoğrafları 
yayınlayan sanığın eylemi, Yar 12. CD’nin 01.02.2017 tarih, E. 2015/11112, K. 2017/637 sayılı kararında 
mağdur tarafından daha önce internette yayınlanan ve günlük kıyafetleriyle çekilmiş resmin sahte 
Facebook hesabı üzerinden yayınlayan sanığın eylemi, 12. CD’nin 13.09.2017 tarih ve E.2017/150, K. 
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134. maddede iki farklı suç düzenlenmektedir. İlk fıkrada kişilerin özel hayatının 

gizliliğini ihlal etme suçu düzenlenmiş ve bu gizliliğin görüntü ya da ses kaydı alma 

suretiyle ihlal edilmesi hali nitelikli hal olarak belirlenmiştir. İkinci fıkrada ise kişilerin 

özel hayatına dair görüntü ya da sesleri ifşa etme suçu düzenlenmiştir. İfşa edilen 

verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunacağı 

öngörülerek haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarıyla paralel bir düzenlemeye 

gidilmiştir. 

TCK md. 134, haberleşme dışındaki özel hayata yönelik ihlaller bakımından 

uygulanabilir. Haberleşme de özel hayat alanına girer, ancak haberleşmenin gizliliği 

ayrı bir suç olarak düzenlenmiş olan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarıyla 

korunduğundan, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu bunun dışında kalan özel hayata 

müdahaleler için uygulanacaktır.531 

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun seslerin kayda alınması suretiyle işlenmesiyle 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu arasındaki fark, haberleşmenin gizliliğini ihlal 

suçunda bir haberleşmenin söz konusu olmasıdır. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun 

seslerin kayda alınması suretiyle işlenmesi halinde ise haberleşme ve konuşma dışında 

kalan seslerin kayda alınması söz konusudur. Örneğin, iki kişinin telefon 

konuşmalarının dinlenilmesi halinde haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluşurken,532 

                                                                                                                                                                          
2017/6231 sayılı kararında mağdurun rızası ile Facebook’a yüklenen fotoğrafın daha sonra mağdurca 
kaldırılması istendiği halde hesaptan kaldırılmaması eylemi verileri hukuka aykırı olarak verme ya da ele 
geçirme suçu kapsamında değerlendirilmiştir. 
 
531TEZCAN– ERDEM– ÖNOK, s. 665. Aynı yönde bkz. ZAFER, Özel Hayatın, s. 178; KOCA– 
ÜZÜLMEZ, Özel Hükümler, s. 541, 550. 
“…katılanın erkek arkadaşı ile yapmış olduğu içeriği özel mesajlarını ele geçiren sanığın, bu mesajları 
katılana göndermek yerine yetkisiz üçüncü kişi olan tanık ...’ya göndermesi nedeniyle sanık hakkında 
TCK’nin 132/2. madde ve fıkrasında düzenlenen haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan mahkumiyete 
hükmedilmesi gerekirken, delillerin takdirinde hataya düşülerek yazılı şekilde özel hayatin gizliliğini ihlal 
suçundan beraate karar verilmesi, Kanuna aykırı olup…” Yar. 12.CD T. 14.11.2018, E. 2018/4806, K 
2018/10736, https://www.sinerjimevzuat.com.tr(E.T: 25.10.2019). 
 
532 YAŞAR– GÖKCAN – ARTUÇ, s.4326. 
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kişilerin evlerinden gelen seslerin dinlenilmesi ya da kayda alınması halinde özel 

hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşacaktır.  

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu gibi serbest 

hareketli suçtur.533 Fail herhangi bir hareketle kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal 

edebilir. Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu ile benzer şekilde özel hayatın gizliliğini 

ihlal suçunda da fail veya mağdur herhangi bir kişi olabilir. Ancak özel hayatın 

gizliliğini ihlal suçu bakımından, özel hayat alanı, sadece gerçek kişilerin sahip 

olabileceği bir hayat alanı olduğundan534 sadece gerçek kişiler suçun mağduru 

olabilir.535 

Kanun hükmünü ve amirin emrini yerine getirme ile savunma hakkının kullanılması, 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarında olduğu gibi özel hayatın gizliliğini ihlal suçu 

için de uygulanması mümkün olan hukuka uygunluk sebepleridir. 

Haber verme hakkı hukuka uygunluk sebebinin uygulanabilmesi için basının haber 

verme hakkının haberleşmenin gizliliğine saygı hakkına üstün geldiği bir durum 

olmalıdır. Bu durum, kamu yararının kişisel yarardan üstün tutulmasını gerektiren bir 

hal ortaya çıkınca söz konusu olabilir.Burada da benzer şekilde basının haber verme 

hakkının özel hayatın gizliliğine saygı hakkına üstün gelmesi için kamu yararının kişisel 

yarardan üstün tutulmasını gerektiren bir durum olmalıdır.Her ne kadar göz önünde olan 

siyasetçiler ve ünlüler için özel hayatın sınırları daha dar kabul edilse de AİHM halk 

tarafından bilinen kişilerin de herkes gibi özel hayatının korunması ve özel hayatına 

saygı gösterilmesi konusunda haklı ve meşru bir beklentiye sahip olduklarını ve bu 

haklardan da yararlandırılmaları gerektiğini, sadece okuyucunun merakını giderecek 

                                                           
533 ZAFER, Özel Hayatın, s. 194. 
 
534 ŞEN, Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, s. 230. 
 
535 ZAFER, Özel Hayatın, s. 187. 
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yazı ve fotoğrafların basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini, halkın 

tanınan kişilerin her şeyini bilme hakkı olmadığını ve her zaman tanınmış kişilerin 

nerede ne yaptığını bilmekte haklı menfaati olmadığını ifade etmiştir.536 

Suçun kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak 

suretiyle işlenmesi ve suçun belli meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak 

suretiyle işlenmesi nitelikli halleri haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları bakımdan 

olduğu gibi özel hayatın gizliliğini ihlal suçu bakımından da geçerlidir. Ayrıca 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları gibi özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun takibi de 

şikâyete bağlıdır. 

D. KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU (TCK MD. 135) 

 

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu TCK’nın “Özel Hayata ve Hayatın Gizli 

Alanına Karşı Suçlar” başlıklı bölümünün 135. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: 

“Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; 
hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına 
veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca 
verilecek ceza yarı oranında artırılır.” 

 

Madde düzenlemesine göre, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kişi 

kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan sorumlu tutulacaktır. Ayrıca kişisel verinin; 

kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine, hukuka aykırı olarak 

ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına 

ilişkin olması durumu nitelikli hal olarak belirlenmiştir. 

                                                           
536Von HANNOVER vs. Almanya 24.06.2004, 59320/00 Karar no: 4438 Karar metni için bkz. 
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Own_image_TUR.pdf (E.T: 29.10.2019). Konuyla ilgili ayrıntılı 
bilgi için bkz. KatharinavonBASSEWİTZ, “Paparazziler İçin Zor Zamanlar: Kişinin Özel Yaşamına 
Saygı Gösterilmesi (Mahremiyet) Hakkına İlişkin Alman ve İngiliz Basınını Ayaklandıran Dönüm Noktası 
Niteliğinde İki Karar”, (Çev. Şafak PARLAK BÖRÜ) AÜHFD, C. 64, S. 4, 2015, 1251, 1252. 
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 Kişisel veri, bir kişiyi tanımlayan onu diğerlerinden ayıran veridir.537Kişisel veri; 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasının 

(d) bendinde “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi… 

ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi debir kararında kişisel 

verinin belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla bir kişiye ilişkin bütün bilgileri 

ifade ettiğinin kabul edildiğini; dolayısıyla ad, soyad, doğum tarihi gibi kişinin sadece 

kimlik bilgilerini ortaya koyan verilerin yanında telefon numarası, araç plakası, sosyal 

güvenlik numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kaydıgibi kişiyi doğrudan ya da 

dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm verilerin kişisel veri kapsamında olduğunu 

belirtmiştir.538 

Maddede kişisel verileri kaydetmek cezalandırılmaktadır. Kaydetme fiili; kişisel 

veriyi daha sonra ulaşılmasına imkân verecek şekilde saklamak olarak kabul 

edilmektedir.539  Kanun’da suçun oluşması için hareketin kaydetme fiili olarak 

gerçekleşmesi gerektiği belirtildiğinden,kişisel verilerin kaydedilmesi suçu bir görüşe 

göre bağlı hareketli suç;540 bizim de katıldığımız aksi yöndekigörüşe göreyse kaydetme 

eylemi farklı şekillerde gerçekleştirilebileceğinden serbest hareketli suçtur.541 

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçuyla haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun 

haberleşmenin kaydedilmesi yoluyla işlenmesinin benzer olduğu akla gelse de 

haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçunda kişiler arasındaki haberleşmenin kaydedilmesi 

                                                           
537 Hale AKDAĞ, TCK Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması, Adalet Yayınları,  Ankara 2002,s. 7. 
 
538 AYM 2013/112 E., 2014/74 K. sayılı ve 09.04.2014 tarihli Kararı. 
http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/  (E.T: 05.10.2019). 
 
539 Mehmet YAYLA, “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu”, THD., C. 14, S. 151, Mart 2019, s. 596. 
 
540 ÖZBEK- BACAKSIZ- DOĞAN- TEPE, s. 574. 
 
541 Murat Volkan DÜLGER, Bilişim Suçları ve İnternet Bilişim Hukuku, B. 5, Seçkin Yayıncılık, Ankara 
2014, s. 625; Şaban Cankat TAŞKIN, Bilişim Suçları, Beta Basım, Bursa 2008, s. 101; YAYLA, s. 598.  
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söz konusuyken, kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun oluşabilmesi için kişiye ait 

herhangi bir bilginin kaydedilmesi gerekmektedir. 

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunda da haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarında 

olduğu gibi amirin emri ve kanun hükmünü yerine getirme hukuka uygunluk 

sebeplerinin uygulanabileceği kabul edilmektedir. Ancak ilgilinin rızası hukuka 

uygunluk sebebinin kişisel verilerin kaydedilmesi suçu için uygulanıp 

uygulanamayacağı hususunda çeşitli görüşler mevcuttur. Bir görüş, kişisel verilerin 

kaydedilmesi suçunun şikâyete bağlı olmayıp, resen kovuşturulmasının kanun 

koyucunun bu suç için kamu menfaatini kişisel menfaate üstün tuttuğunu gösterdiği ve 

bu nedenle ilgilinin rızasının bu suç bakımından uygulanabilir bir hukuka uygunluk 

sebebi olmadığını ileri sürmektedir.542 Bizim de katıldığımız başka bir görüşe göre, 

bölümde düzenlenen diğer suçlarda olduğu gibi ilgilinin rızası, bu suç için de yapılan 

fiili hukuka aykırı olmaktan çıkarmaktadır.543 

Suçun kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak 

suretiyle işlenmesi ve suçun belli meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak 

suretiyle işlenmesi şeklindeki nitelikli haller, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları 

bakımından olduğu gibi kişisel verilerin kaydedilmesi suçu bakımından da geçerlidir.  

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının aksine, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu 

TCK md. 139544 gereğince resen kovuşturulmaktadır. 

 

 

                                                           
542 ÖZBEK- BACAKSIZ- DOĞAN- TEPE, s. 582. 
 
543 YAYLA, s. 600; ŞEN, 5237 sayılı TCK’da, s. 718. 
 
544TCK md. 139: “Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve 
verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete 
bağlıdır.” 
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SONUÇ 

 

Bireylerin en temel haklarından biri olan haberleşme, kişiler arasında duygu ve 

düşüncelerin aktarımı olarak tanımlanabilir.Haberleşme hakkı önemine binaen hem 

uluslararası belgelerde hem de devletlerin iç hukuklarında çeşitli şekillerde 

düzenlenmiştir. Haberleşme hakkı, herkesin haberleşme hakkı olduğu ve haberleşmenin 

gizliliğinin esas olduğu şeklinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında yer almıştır. 

1961 Anayasası ve 1982 Anayasalarındaki bu düzenlemelerin yansıması olan 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları, hem 765 sayılı hem de 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunlarında kendine yer bulmuştur.  

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki düzenleme zamanın getirdiği teknolojik 

gelişmeler karşısında yetersiz kalmıştır. 2004 yılında kabul edilen 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanunu ise haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarını, haberleşmenin kapsamının 
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teknolojik gelişmeler dikkate alınarak daha geniş yorumlanmasına imkân verecek 

şekilde formüle edilmiştir.  

5237 sayılı Kanun’un “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” başlıklı 

bölümünün 132. maddesinde haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları üç ayrı fıkrada üç 

ayrı suç olarak düzenlenmiştir. İlk fıkrada başkalarının haberleşmesinin gizliliğini ihlal, 

ikinci fıkrada başkalarının haberleşmesinin içeriğini ifşa, son fıkrada ise kendisiyle 

yapılan haberleşmenin içeriğini alenen ifşa suçları yer almaktadır. 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının hukuki konusunun ne olduğu hususunda 

doktrinde tartışmalar vardır. Bu suçların hukuki konusunun haberleşme özgürlüğü, 

haberleşmenin gizliliğinin sağlanmasına ilişkin kamusal yarar ve haberleşmenin gizliliği 

olduğunu ileri süren görüşler söz konusudur. Bizcehaberleşmenin gizliliğini ihlal 

suçlarınınhukuki konusugenel olarak özel hayatın, özel olarak da haberleşmenin 

gizliliğidir 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının maddi konusu bulunmamaktadır. Bu 

madde kapsamında korunan haberleşme, araya bir araç konulmak suretiyle 

gerçekleştirilen haberleşmedir. Haberleşme aracının niteliği önemli değildir. 

Haberleşme mektup, mesaj, elektronik posta gibi herhangi bir araçla gerçekleştirilmiş 

olabilir. Ancak haberleşmenin, gizliliğini sağlayacak bir araç vasıtasıyla 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin, herkesin dâhil olabileceği bir haberleşmenin 

söz konusu olduğu internetteki konuşma odalarında gerçekleştirilen haberleşmenin 

gizliliğinden söz edilemez. Dolayısıyla bu tür haberleşmeler 132. madde kapsamında 

korunmaz.  

“Başkalarının haberleşmesinin gizliliğini ihlal” ve “başkalarının haberleşmesinin 

içeriğini ifşa” suçları bakımından herkes fail olabilir. Kendisiyle yapılan haberleşmenin 

içeriğini ifşa suçu içinse ancak haberleşmenin taraflarından biri fail olabilmektedir. İlk 
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iki fıkradaki suçlar için haberleşme taraflarının hepsi mağdurdur, üçüncü fıkra 

bakımındansa haberleşme içeriğini ifşa eden dışındaki taraf ya da taraflar mağdurdur. 

Başkalarının haberleşmesinin gizliliğini ihlal suçunun maddi unsuru haberleşmenin 

gizliliğinin herhangi bir şekilde ihlal edilmesidir. Bu nedenle gerekçede belirtilen 

okuma ve dinleme fiilleriyle bağlı kalınmamalı, madde metninde serbest hareketli suç 

olarak düzenlenmiş olan bu suçun işlenmesi için gizliliği ihlale yönelik her tür fiil 

yeterli görülmelidir. Bu noktada haberleşmenin neleri kapsadığından da kısaca 

bahsetmek gerekmektedir. Haberleşmenin kapsamına haberleşmenin içeriğinin yanında 

haberleşmenin kiminle yapıldığı, haberleşmenin zamanı gibi unsurların da girdiği kabul 

edilmelidir. Bu kabulle haberleşmenin karşı tarafının öğrenilmesi gibi fiiller de 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu kapsamında cezalandırılabilecektir.  

Başkalarının haberleşmesinin içeriğinin ifşa edilmesi suçunun oluştuğundan 

bahsedebilmek için haberleşme içeriğinin ifşa edilmesi gerekmektedir. İfşa çeşitli 

şekillerde yapılabilir. Kendisiyle yapılan haberleşme içeriğinin ifşası suçunun meydana 

gelmesi içinse haberleşme içeriğinin karşı tarafın rızası olmadan ifşa edilmesi ve bu 

ifşanın alenen gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu hükmün uygulanmasında 

aleniyetin nasıl belirleneceği hususu hem doktrinde tartışılmakta hem de uygulamada 

zorluk yaşatmaktadır. Bu nedenle TCK’nın Tanımlar başlıklı 6. maddesine aleniyet 

tanımı eklenmesi, özel hükümler kısmında düzenlenen kendisiyle yapılan haberleşme 

içeriğinin alenen ifşası suçunun yanında aleniyetin unsuru olduğu diğer suçlar 

bakımından da yol gösterici olacaktır. 

Bu noktada gelişen teknolojiyle ortaya çıkan yeni haberleşmenin gizliliğini ihlal 

çeşitlerinden biri olan,“sosyal medya aracılığıyla ifşa”dan da bahsetmek gerekir. 

Sosyal medya hem insanları daha ulaşılabilir kılmış hem de haberleşmenin gizliliğini 

ihlal etmeyi bir o kadar kolaylaştırmıştır. Sosyal medya aracılığıyla insanlar hemen 
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hemen herkesle haberleşebilir hale gelmişlerdir. Haberleşmenin kolaylaşmasıbazı 

suçların işlenmesini de kolaylaştırmıştır. Özellikle hakaret, cinsel taciz gibi suçların 

sosyal medya aracılığıyla kolaylıkla işlenebildiği görülmektedir. Bu suçların 

işlenmesinin kolaylaşmasında, kişilerin sosyal medya aracılığıyla suç işlediklerinde 

yakalanmayacaklarına ve suçlarının cezasız kalacağına dair inançları da etkilidir. Bu tür 

suç içerikli haberleşmenin alıcısı olan tarafların bu haberleşmeleri yine sosyal medya 

aracılığıyla ifşa etmeleri bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ancak bahsi 

geçen haberleşmelerin içeriğinin hukuka aykırı olması ya da suç niteliğini haiz olması, 

bu yazışmaları ifşa eden kişinin de haberleşmenin içeriğinin alenen ifşa suçunu işlediği 

gerçeğini değiştirmemektedir. Bununla birlikte ifşayı gerçekleştirirken haberleşmenin 

diğer tarafının kim olduğunun anlaşılmasını sağlayacak bilgilerin verilmemesi 

durumunda, haberleşme içeriğini o kişiye bağlayacak bir veri bulunmadığından bu 

suçun oluştuğundan bahsedilemeyecektir. 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının taksirli hali Kanun’da düzenlenmemiştir. 

Dolayısıyla bu suçlar ancak kastla işlenebilir.  

Her üç suç türü için de hukuka uygunluk sebeplerinin uygulanabileceği kabul 

edilmiştir. Bu sebepler; ilgilinin rızası, kanun hükmünün uygulanması, hakkın kullanımı 

ve amirin emrinin yerine getirilmesidir. Meşru savunma ve zorunluluk halinin ise bu 

suçlar için uygulanıp uygulanamayacağı hususunda doktrinde çeşitli tartışmalar 

mevcuttur.Bazı görüşler kişinin kendisine yönelik suç içerikli haberleşmeyi mahkemeye 

delil olarak sunmak için kaydetmesi gibi durumları meşru savunma kapsamında, 

bazıları zorunluluk hali kapsamında değerlendirmekte; bazıları ise bu durumun savunma 

hakkının kapsamında olduğunu ileri sürmektedir. 

Başkalarının haberleşmesinin gizliliğini ihlal suçu için gizliliğin ihlalinin 

haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleştirilmesi hali nitelikli hal olarak 
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öngörülmüştür. Maddede düzenlenen tüm suç tipleri için, kamu görevlisi tarafından 

görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanılarak ve belli bir meslek ve sanatın sağladığı 

kolaylıktan yararlanılarak bu suçların işlenmesihalleri nitelikli hal olarak 

belirlenmiştir.Düzenlemenin meslek ve sanat şeklinde kaleme alınması bu nitelikli halin 

uygulanması için bir işin meslek olmasının yanında sanat/zanaat olmasını da 

aradığından nitelikli halin uygulama alanını oldukça daraltmaktadır. Kanımızca 

maddenin amacına ulaşması bakımından ifadenin ve yerine veya şeklinde olması daha 

isabetli olurdu. Haberleşme içeriklerinin basın yayın yoluyla yayımlanmasını nitelikli 

hal olarak düzenleyen dördüncü fıkra hükmü 2012 yılında6352 sayılı Kanunla yapılan 

değişiklikle kaldırılmıştır. 

Sırf hareket suçları olan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları bakımından icra 

hareketlerinin bölünebildiği durumlarda teşebbüs mümkündür. Başkalarının 

haberleşmesinin gizliliğini ihlal suçu haberleşmenin gizliliğinin herhangi bir hareketle 

ihlal edildiği anda, diğer suçlar haberleşme içeriğinin ifşası veya alenen ifşasıyla 

tamamlanır. Dolayısıyla bahsi geçen bu aşamalara kadar suça teşebbüs mümkündür.  

İçtima hükümleri açısından özellikle maddede düzenlenen suç tipleri arasındaki 

ilişkinin üzerinde durmak gerekecektir. Maddede üç ayrı suç düzenlenmiş olduğundan 

her fıkra hükmünün ihlali için faile ayrı ceza verilecektir. Ayrıca farklı fıkralarda 

düzenlenmiş olan suçların bir suç işleme kararı çerçevesinde işlenmesi halinde 

zincirleme suç hükümleri uygulanamayacaktır. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile 

haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları arasında genel norm- özel norm ilişkisi vardır. 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının işlenmesi halinde, her ne kadar özel hayatın 

gizliliği ihlal edilmiş olsa da bu ilişkiden dolayı sadece haberleşmenin gizliliğini 

ihlalden cezaya hükmedilir. 
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Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu iştirak açısından herhangi bir özellik arz 

etmemektedir. Bu suçlara, iştirakin genel hükümleri kapsamında tüm iştirak tipleriyle 

katılmak mümkündür.  

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının takibi şikâyete bağlıdır. Dolayısıyla bu 

suçlar için uzlaştırma hükümleri uygulanabilir. Haberleşmenin gizliliğini ihlal 

suçlarında görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. 

Haberleşmenin engellenmesi suçu ile haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları 

arasındaki fark; haberleşmenin engellenmesi suçunda haberleşmenin hiç 

gerçekleştirilememesi, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarında ise haberleşmenin 

gerçekleştirilmesi ancak haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi ya da haberleşmenin 

içeriğinin ifşa edilmesidir. 

Konuşmaların dinlenmesi suçunda bir araçla yapılan haberleşmenin aksine kişilerin 

yüz yüze iken gerçekleştirdikleri bir konuşma söz konudur. Bu konuşmanın bir aletle 

dinlenilmesi ya da kayda alınmasının suç olduğu düzenlenmiştir. Haberleşme ve 

konuşma dışındaki seslerin kaydedilmesi ya da dinlenilmesi halinde ise özel hayatın 

gizliliğini ihlal suçunun oluştuğundan bahsedilebilir. Haberleşme dışında, kişiye ait her 

hangi bir bilginin kaydedilmesi halinde kişisel verilerin kaydedilmesi suçu meydana 

gelecektir. 
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ÖZET 

 

Bireyin temel haklarından olan haberleşme özgürlüğü 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun çeşitli maddeleri altında güvenceye alınmıştır. Bu maddelerden biri olan 

132. maddede haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları düzenlenmiştir. Söz 

konusumaddede başkalarının haberleşmesinin gizliliğini ihlal, başkalarının 

haberleşmelerinin içeriğini ifşa etme ve kendisiyle yapılan haberleşmenin içeriğini ifşa 

etme olarak üç ayrı suça yer verilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları üç bölümde ele 

alınmıştır. Birinci bölümdehaberleşme ve haberleşme özgürlüğünün tanımı yapılmış, 

haberleşme özgürlüğünün uluslararası belgelerde ve mevzuatımızdaki düzenlemelerine 

yer verilmiş; ikinci bölümde haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının unsurları üzerinde 

durulmuştur. Üçüncü bölümdeyse haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarının nitelikli 
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hallerine, özel görünüş şekillerine, yaptırım ve muhakemesine ve benzer suçlarla 

farklılıklarına yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Haberleşme, haberleşme özgürlüğü, haberleşmenin 

gizliğini ihlal, haberleşmenin ifşası 

 

 

 

 

 

 KAYNAKÇA*  

AKDAĞ Hale: TCK Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması, Adalet Yayınları,  

Ankara 2002. 

AKINAbdulkadir: İnfaz Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014. 

AKINTÜRKTurgut - ATEŞKARAMAN Derya: Türk Medeni Hukuku: Aile 

Hukuku, C. 2, B. 16, Beta Basım, İstanbul 2014. 

AKSOY İPEKÇİOĞLUPervin: Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs, Seçkin 

Yayıncılık, Ankara 2009. 

AKYÜREKGüçlü: Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu, B. 2, Seçkin Yayıncılık, 

Ankara 2014. 

ALBAYRAKMustafa:“Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu”, THD., C.9, S. 92, 

2014, s. 54-71. 

                                                           
* Aynı yazarın birden fazla eserine ve aynı adlı farklı yazarlara atıf yapıldığında, ilk atfın ardından 
parantez içinde gösterilen kısaltmalar kullanılmıştır. 



 

165 
 

ALGANBülent: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, Seçkin 

Yayıncılık, Ankara 2007. 

ALTIPARMAK Kerem:“Büyük Biraderin Gözetiminden Çıkış: Telefonların 

İzlenmesinde Devletin Sorumluluğu”, TBBD., S. 63, 2006, s. 29- 66. 

ANTALYAO. Gökhan- TOPUZMurat: Medeni Hukuk: Giriş, Temel Kavramlar, 

Başlangıç Hükümleri, Legal Yayıncılık, İstanbul 2016. 

ARAIYutaka- HOOFFriedvan vd.:TheoryandPractise of theEuropeanConvention on 

Human Rights, B. 4, Oxford 2006. 

ARASLIOya: Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı ve T. C. Anayasasında Düzenlenişi, 

Yayımlanmamış Doçentlik Tezi, Ankara 1979. 

ARISOY Mine: “Hakaret”, TBBD., S. 72, 2007, s. 152-205.   

ARSLAN Gülay: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Özel Yaşam Hakkına 

Müdahaleyle Elde Edilmiş Deliller Hakkındaki Güncel Kararlarının İlgili 

Paragrafları”, Özel Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza 

Hukuku Serisi 7, Ankara 2007, s. 465- 471. 

ARTUÇMustafa: Kişilere Karşı Suçlar, B. 2, Adalet Yayınevi, Ankara 2008. 

ARTUK M. Emin- GÖKCEN Ahmet- YENİDÜNYA A. Caner: Ceza Hukuku Özel 

Hükümler, Turhan Yayınları, Ankara 2003. 

AYDIN Devrim: “Suça Teşebbüs”, AÜHFD., 2006, s. 85-113. 

AYDINDevrim: Türk Ceza Hukukunda Suça İştirak, Yetkin Yayınları, Ankara 2009. 

(İştirak) 

AYVERDİ İlhan- TOPALOĞLU Ahmet: Türkçe Sözlük,  Mas Matbaacılık, Ankara 

2007. 



 

166 
 

BAKIMSevi: Ceza Hukukunda Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçları, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2012. 

BASSEWİTZvonKatharina: “Paparazziler İçin Zor Zamanlar: Kişinin Özel 

Yaşamına Saygı Gösterilmesi (Mahremiyet) Hakkına İlişkin Alman ve İngiliz Basınını 

Ayaklandıran Dönüm Noktası Niteliğinde İki Karar”, (Çev. Şafak PARLAK BÖRÜ) 

AÜHFD., C. 64, S. 4, 2015, 1245-1262. 

BAYINDIR Sinan - APİŞ Özge -  ERSÖZ Oğuz: Kitle İletişim Hukuku, On iki Levha 

Yayıncılık, Ankara 2018. 

BAYRAKTAR Köksal: Suç İşlemeğe Tahrik Cürmü, Formül Matbaası, İstanbul 1977. 

BİRTEKFatih:Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçları, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 

2013. 

BOZLAKAyhan: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Türk Ceza 

Hukukunda Özel Hayatın Korunması, Adalet Yayınları, Ankara 2013. 

CANMelike Esma: Haberleşme Hürriyeti ve Türk Ceza Hukukunda Korunması, Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

2014. 

CENTEL Nur – HAMİDE Zafer: Ceza Muhakemesi Hukuku, B. 8, Beta Basım, 

İstanbul 2018. 

CENTELNur - ZAFERHamide - ÇAKMUT Özlem: Türk Ceza Hukukuna Giriş, B. 

8, Beta Basım, İstanbul 2014. 

DANIŞMANAhmet: Ceza Hukuku Açısından Özel Hayatın Korunması, Konya 1991. 

DEĞİRMENCİ Olgun: “Mağdur Tarafından Kaydedilen İletişimin Ceza 

Muhakemesinde Delil Olarak Kullanılması”, THD., 2018,  C. 13, S. 138, s. 152- 158. 



 

167 
 

DEĞİRMENCİOlgun: “Türk Ceza Hukukunda Kusurluluğu Kaldıran Neden Olarak 

Amirin Emrini İfa”, TAAD., Y. 3, S. 10, 2012, s. 455- 484. 

DEMİRBAŞTimur: Ceza Hukuku Genel Hükümler, B. 12, Seçkin Yayıncılık, Ankara 

2017. 

DEVELLİOĞLU Feridun: Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lügat, B. 25, Aydın 

Kitapevi, Ankara 2008. 

Dil Derneği Türkçe Sözlük, B. 2, Ertem Basım, Ankara 2005. 

DOĞRUOsman - NALBANTAtilla: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve 

Önemli Kararlar, C. 2, B. 1, Pozitif Matbaa, Ankara 2013. 

DÖNMEZER Sulhi, Ceza Hukuku Özel Kısım (Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı 

Cürümler), B. 5, Filiz Kitapevi, İstanbul 1983. (Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı 

Cürümler) 

DÖNMEZERSulhi: Basın ve Hukuku, B. 4, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul 1976. 

DÜLGER Murat Volkan: Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku, B. 5, Seçkin 

Yayıncılık, Ankara 2014. 

EKİCİ ŞAHİN Meral: Ceza Hukukunda Rıza, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012. 

ERDAĞ Ali İhsan:“İletişimin Denetlenmesi Kapsamında İki Önemli Sorun Olarak: 

Mağdurun İletişiminin Tespiti ve İletişimin Mağdur Tarafından Kaydedilmesi”, TBBD., 

Y. 23, S. 92, Ocak-Şubat 2011, s. 31-61. 

EREM Faruk: Hürriyet ve Suç, İstiklal Matbaacılık ve Gazetecilik Kollektif Ortaklığı, 

Ankara 1952. (Hürriyet ve Suç) 

EREM Faruk: Türk Ceza Kanunu Şerhi Özel Hükümler, C. 2, B. 4,  Seçkin Yayıncılık, 

Ankara 1993. (TCK Şerhi) 



 

168 
 

EROL Haydar: Açıklamalı ve En Yeni İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, C. 2, Ankara 

2015. 

ERTANHAN Mesut: Medeni Yargılama Hukukunda Tanık ve Tanıklık, Seçkin 

Yayıncılık, Ankara 2005. 

European Court of Human Rights, Guide on Article 8 of theEuropeanConvention on 

Human Rights, RihttoRespectforPrivateandFamily Life, Home andCorrespondence, 

2019. 

FEYZİOĞLU Metin: Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, US- A Yayıncılık, 

Ankara 1996. 

 

GÖKCENAhmet: Halkı Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Cürmü (TCK m. 312/2), 

Liberal Düşünce Topluluğu, Ankara 2001. 

GÖKTÜRKNeslihan:"Türk Hukuku’nda Suçların İçtimaı", CHKD., C. 2, S.  1-2, 

2014, s. 31-59.  

GÖKTÜRK Neslihan:“Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda 

Alınması Suçu (TCK m. 133)”, TAAD., Y. 7, S. 24, 2016, s. 149- 198. 

GÖKTÜRK Neslihan: “Suçun Yasal Tanımında Yer Alan Hukuka Aykırılık İfadesinin 

İcra Ettiği Fonksiyon”,  İÜHFD., 2016, S. 7, C. 1, s. 450- 407. 

GÖZLERKemal: Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, C. 2, Ekin Basım, Bursa 2011. 

GÖZLERKemal: İnsan Hakları Hukuku, B. 2, Ekin Basım, Bursa 2018. (İnsan 

Hakları) 

GÖZLERKemal: Türk Anayasa Hukuku, B. 2, Ekin Basım, Bursa 2018.  



 

169 
 

GÖZÜBÜYÜKA. Pulat: Alman, Fransız, İsviçre ve İtalyan Ceza Kanunları ile 

Mukayeseli Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi, C. 2, B. 5, Kazancı Yayınları, 

İstanbul 1988.  

GÜLSEREN Fehmi Şener, “Ceza Hukukunda Aleniyet Kavramı”,  LAÜSBD., C. 5, S. 

1, 2014, s. 32- 59. 

GÜLSOY M. Tevfik: “Haberleşme Hürriyetinin Anayasal Çerçevesi”, Ceza 

Hukukunun Güncel Sorunları, Kolokyum 2010, Ed. M. Tevfik GÜLSOY, s. 25- 39. 

GÜNDÜZAslan: Milletlerarası Hukuk, B. 5, Beta Basım, İstanbul 2009. 

GÜNGÖRBurak:“Hükümlülerin Haberleşme Hürriyetine Anayasa Mahkemesinin 

Yaklaşımı”, UMD., 2018, C. 16, S. 12, s. 511-536. (Anayasa Mahkemesinin 

Yaklaşımı) 

GÜNGÖRDevrim: Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata, B. 1, Yetkin Yayınları, 

Ankara 2007. (Hata) 

HAFIZOĞULLARIZeki - GÜNGÖRDevrim: “Türk Ceza Hukukunda Suçların 

Tasnifi”, TBBD., S. 69, 2007, s. 21- 50. 

HAFIZOĞULLARI Zeki – ÖZEN Muharrem:“Özel Hayata ve Hayatın Gizli 

Alanına Karşı Suçlar”, ABD., 2009, S.4, s. 9- 22. 

HAFIZOĞULLARI Zeki - ÖZEN Muharrem: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, B. 

11, US- A Yayıncılık, Ankara 2018. 

HAFIZOĞULLARIZeki – ÖZEN Muharrem: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler 

Kişilere Karşı Suçlar, B. 5,  US-A Yayıncılık, Ankara 2016.  (Özel Hükümler Kişilere 

Karşı Suçlar) 

HAKERİ Hakan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, B. 21, Ankara 

2017. 



 

170 
 

İÇEL Kayıhan- SOKULLU AKINCI Füsun- ÖZGENÇ İzzet- SÖZÜER Adem- 

MAHMUTOĞLU Fatih S. - ÜNVER Yener: Suç Teorisi: Su Kavramına İlişkin 

Genel Bilgiler, Suçun Yapısal Unsurları, Suçun Özel Oluşum Biçimleri, B. 2, Beta 

Basım, İstanbul 2000. 

İÇEL Kayıhan- ÜNVER Yener: Kitle İletişim Hukuku Basın Radyo- Televizyon, 

Sinema- Video, İnternet, B. 9, Beta Basım, İstanbul 2012. 

İÇELKayıhan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, B. 4, Beta Basım, İstanbul 2017.   

KABOĞLU Ö. İbrahim: Kolektif Özgürlükler, Dicle Üniversitesi Basımevi, 

Diyarbakır 1989. 

KABOĞLU Ö. İbrahim: Özgürlükler Hukuku, B. 6, İmge Kitabevi, Ankara 2002. 

(Özgürlükler Hukuku) 

KANGAL T. Zeynel: Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 

2003. 

KANMAZFatih: Özel Hayata Karşı Suçlar, Adalet Yayınları, Ankara 2015. 

KAPANİMünci: Kamu Hürriyetleri, B. 7, Yetkin Yayınları, Ankara 2013. 

KARAOSMANOĞLUFatih: İnsan Hakları, B. 2, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2012. 

KATOĞLUTuğrul: “Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları”, 

AÜHFD., 2012, C. 61, S. 2, s. 657-693. (Mağdur) 

KATOĞLUTuğrul: Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, Seçkin Yayıncılık, Ankara 

2003. 

KAYAMine: “Sosyal Medya ve Sosyal Medyada Üçüncü Kişilerin Kişilik Haklarının 

İhlali”, TBBD., 2015, S. 119, s. 277-306. 



 

171 
 

KAYMAZSeydi: Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin 

Denetlenmesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009. 

KEÇELİOĞLUElvan: “Ceza Hukukunda İçtihadın Sınırı, Yorum Ve Kıyas”, TAAD., 

Y. 3, S. 11, 2012, s.  77-100. 

KEÇELİOĞLUElvan: “Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Sebeplerle Hukuka Uygunluk 

Sebepleri Arasındaki Ayrımın TCK’nın Uygulanması Bakımından Pratik Sonuçları”, 

TBBD., S. 87, 2010, s. 299- 321. 

KILIÇOĞLUAhmet: Aile Hukuku, Turhan Kitapevi Yayınları, Ankara 2015.  

KILKELLY Ursula: The Right toRespectforPrivateandFamily Life, A 

guidetotheimplemantation of Article 8 of theEuropeanConvention on Human Rights, 

Human RightsHandbooks No:1, 2003. 

KOCAMahmut- ÜZÜLMEZİlhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, B. 10, 

Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017. 

KOCAMahmut– ÜZÜLMEZ İlhan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, B. 5, Adalet 

Yayınları, Ankara 2018. (Özel Hükümler) 

KOCA Mahmut: “Haberleşmenin, Konuşmanın ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal 

Suçları (TCK m. 132-134)”, Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, Kolokyum 2010, Ed. 

M. Tevfik GÜLSOY, s. 63- 115. 

KORKMAZ Ali, “İnsan Hakları Bağlamında Özel Hayatı Gizliliği ve Korunması”, 

KMÜSEAD., 2014, S. 16 (Özel Sayı I), s. 99-103. 

KUNTERNurullah: Ceza Muhakemesi Hukuku, B. 2, Sermet Matbaası, İstanbul 1964. 

KURUBaki – ARSLAN Ramazan – YILMAZ Ejder: Medeni Usul Hukuku, B. 23, 

Yetkin Yayınları, Ankara 2012. 

MALKOÇ İsmail: Açıklamalı-İçtihatlı 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu, C.2, B. 4,  

Sözkesen Matbaacılık, Ankara 2013. 



 

172 
 

MUMCUAhmet- KÜZECİElif: İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, B. 6, Turhan 

Kitabevi, Ankara 2012. 

OKAY Sadık: “Haberleşme Hürriyetine Karşı Suçlar”, AD., 1954, S. 7, s. 849 - 862. 

ÖLMEZC. Büşra:“ Türk Hukukunda Haberleşme Özgürlüğüne Müdahalenin Ölçüsü”, 

SÜHFD., 2015, C. 23, S. 1, s.  147-176. 

ÖNCÜARSLANGülay: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Özel Yaşamın 

Korunması Hakkı, B. 1, Beta Basım, İstanbul 2011. 

ÖNDER Ayhan: Ceza Hukuku Dersleri, Filiz Kitapevi, İstanbul 1992. 

ÖNDER Ayhan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, C. II-III: Suç Genel Teorisi, Suçun 

Özel Beliriş Şekilleri, Cezaların Sistemi, Cezaların Somut Olaya Uygulanması, Dava ve 

Cezayı Sona Erdiren Nedenler, Beta Basım, İstanbul 1992. 

ÖZBEKÖzer Veli: TCK İzmir Şerhi, C. 2, B. 3,  Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008. 

ÖZBEKVeli Özer- BACAKSIZ Pınar- DOĞAN Koray- TEPE İlker: Türk Ceza 

Hukuku Özel Hükümler, B. 12, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017. 

ÖZBUDUN Ergun:“Anayasa Hukuku Bakımından Özel Haberleşmenin Gizliliği”, 

Ankara Hukuk Fakültesi Ellinci Yıl Armağanı, C. 1, Ankara1977, s. 265- 295. (Özel 

Haberleşmenin Gizliliği) 

ÖZBUDUN Ergun: Türk Anayasa Hukuku, B. 15, Yetkin Yayınları, Ankara 2014. 

(Türk Anayasa Hukuku) 

ÖZDEMİRHayrunnisa- RUHİAhmet Cemal: Çocuk Hukuku, Adalet Yayınevi, 

Ankara 2012. 

 

ÖZEK Çetin:“Türk Ceza Kanunu’na Göre Hürriyet Aleyhinde Cürümlerin Genel 

Prensibi”, İÜHFM., 1963, C. 29, S.4, s.933-995. 



 

173 
 

ÖZEKÇetin: Türk Basın Hukuku, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1978. 

ÖZEN Mustafa: “Haberleşmenin Gizliliğini İhlâl Suçu”, THD., C. 2, S. 10, Haziran 

2007, s. 145-151. 

ÖZGENÇİzzet: “Haberleşmenin, Kişiler Arasında Aleni Olmayan Konuşmaların ve 

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçları”, Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, Kolokyum 

2010, Ed.: M. Tevfik GÜLSOY, Erzurum, s. 116- 145. (Haberleşmenin) 

ÖZGENÇİzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, B. 8, Seçkin Yayıncılık, Ankara 

2013. (Genel Hükümler) 

ÖZTÜRKBahri - EKERKAZANCIBehiye - SOYERGÜLEÇ Sesim: Ceza 

Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013. 

ÖZTÜRK Bahri - ERDEM M. Ruhan: Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik 

Tedbirleri Hukuku, B. 16, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016. (Ceza Hukuku) 

ÖZTÜRK Bahri - ERDEM M. Ruhan: Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, B. 

12, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008.  

PARLAR ALİ - BANKO Meltem: Cezai ve Hukuki Sorumluluk Boyutlarıyla Hakaret 

ve Özel Hayata Karşı Suçlar, Adalet Yayınları, Ankara 2014. 

PARLARAli – HATİPOĞLU Muzaffer: Açıklamalı - Yeni İçtihatlarla 5237 Sayılı 

Türk Ceza Kanunu Yorumu, Adalet Yayınları, Ankara 2008. 

PÜSKÜLLÜOĞLUAli: Arkadaş Türkçe Sözlük, B. 9, Arkadaş Yayınevi, Ankara 

2005. 

SAĞLAMFazıl:“Türk ve Alman Anayasa Hukukları Açısından Gizli Ses Kaydı”, 

AÜSBFD., C. 30, S. 1, 1974, s. 107- 116. 

SANCARYALÇINTürkan - KÖPRÜLÜTimuçin: Ceza Hukuku Genel Hükümler 

Uygulamalı Çalışmaları, Savaş Yayınları, Ankara 2014. 



 

174 
 

SANCARYALÇIN Türkan:“Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Zincirleme Suç”, TBBD., 

S. 70, 2007, s. 244- 259. 

SANCARYALÇIN Türkan: Çok Failli Suçlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara 1998. 

SANCAR YALÇIN Türkan: Türklüğü, Cumhuriyeti, Meclisi, Hükümeti, Adliyeyi, 

Bakanlıkları, Devletin Askeri ve Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini Alenen Tahkir ve 

Tezyif Suçları, B. 2, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006. (Alenen Tahkir ve Tezyif 

Suçları) 

SAVAŞVural- MOLLAMAHMUTOĞLUSadık: Türk Ceza Kanunu Yorumu, C. 2, 

Seçkin Yayıncılık, Ankara 1998.  

SAVAŞ Vural– MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık: Türk Ceza Kanununun Yorumu, 

B. 2, Seçkin Yayıncılık, Ankara 1995. (TCK Yorumu) 

SEVÜKYOKUŞHandan:“ Postada El Koyma ve Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan 

İletişimin Denetlenmesi”, TBBD., 2007, S. 69, s. 97- 124. (Telekomünikasyon 

Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi) 

SEVÜKYOKUŞHandan:“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında 

Tutuklu ve Hükümlülerin Dış Dünya İle İletişimi”, AÜEHFD., 2003, C. 7, S. 3-4, s. 

335-384. 

SEVÜK YOKUŞHandan:“Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu”, DÜHFD., 12-

13/16-17-18-19, 2009, s. 159-195. (Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu) 

SEVÜK YOKUŞHandan: “Haberleşmenin Hakkının Kullanımın Türk Ceza Kanunu 

Hükümleri ile Korunması (TCK m.124, TCK m.298/1)”, DÜHFD., 12-13, 2009, s.197-

227. (Haberleşme Hakkının Kullanımının Korunması) 

SEVÜKYOKUŞHandan: “Kolluk Tarafından Suçun Önlenmesine Yönelik Yapılan 

İletişimin Denetlenmesine İlişkin Değerlendirmeler”, TBBD., 2006, S. 67,  s. 41-56. 

(Kolluk Tarafından) 



 

175 
 

SEVÜKYOKUŞHandan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Adalet Yayınevi, 

Ankara 2018. (Özel Hükümler) 

SOYASLANDoğan: Ceza Hukuku Özel Hükümler, B. 11, Yetkin Yayınları, Ankara 

2016. 

ŞAHBAZİbrahim: Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, Yetkin Yayınları, 

Ankara 2016. 

ŞAHİN Cumhur, “Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi- Yargıtay 

Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, GÜHFD., 2007, C. 11, S. 1-2, s. 1095-

1112. 

ŞENErsan:“5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Özel Hayata Karşı Suçlar”, İBD., C. 

79, 2005/3, s. 707-720. (5237 sayılı TCK’da) 

ŞENErsan: Devlet ve Kitle İletişim Araçları Karşısında Özel Hayatın Gizliliği ve 

Korunması, Kazancı Yayınları, İstanbul 1996. (Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması) 

ŞENErsan: Türk Hukukunda Telefon Dinleme Gizli Soruşturmacı X Muhbir, Seçkin 

Yayıncılık, Ankara 2008. 

ŞENErsan: Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, C.1, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006. 

(Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu) 

TANERFahri Gökçen: Ceza Hukukunda Zamanaşımı, B.1, Seçkin Yayıncılık, Ankara 

2008. 

TAŞKINMustafa: Adli ve İstihbari Amaçlı İletişimin Denetlenmesi, B. 4, Seçkin 

Yayıncılık, Ankara 2014. 

TAŞKIN Şaban Cankat, “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu”, TBBD., 2010/ 90, s. 

213-247. (Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu) 

TAŞKINŞaban Cankat: Bilişim Suçları, Beta Basım, Bursa 2008. 



 

176 
 

TEZCANDurmuş - ERDEMMustafa Ruhan - SANCAKDAROğuz: Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, B. 2, Seçkin Yayıncılık, 

Ankara 2004. 

TEZCANDurmuş - ERDEM Ruhan Mustafa - ÖNOK Murat: Teorik ve Pratik Ceza 

Özel Hukuku, B. 16, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018. 

 

TEZCAN Durmuş- ERDEM Mustafa Ruhan: Ceza Özel Hukuku, Barış Yayınları, 

İzmir 2000. 

TOROSLU Nevzat – TOROSLU HALUK: Ceza Hukuku Genel Kısım, B. 24, Savaş 

Yayınları, Ankara 2018.  

TOROSLUNevzat: Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, B. 2, 

Savaş Yayınları, Ankara 2019. 

Türkiye Bilimler Akademisi, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, Yeni Reform 

Matbaacılık, Ankara 2011. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-Gerekçeli (Yayına Hazırlayan: Emre Y. 

YILMAZOĞLU- Emrah İ. PERDECİOĞLU), Ankara 2019. 

ÜNVERYener - HAKERİHakan: Ceza Muhakemesi Hukuku, B. 13, Adalet Yayınevi, 

Ankara 2017. 

ÜNVERYener: Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Seçkin 

Yayıncılık, Ankara 2003. 

ÜZELTÜRK Sultan: 1982 Anayasası ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Göre 

Özel Hayatın Gizliliği Hakkı, Beta Basım, Ankara 2004. 



 

177 
 

ÜZÜLMEZİlhan:“Yazışmaların İhlali Cürmü (TCK M. 195/1) ve Bu Bağlamda 

Elektronik Postalara (e-Postalara) Yönelik Saldırıların Durumu”,  AÜHFD., 2004, C. 

53, S. 1, s. 147-171.  

YAŞAROsman– GÖKCAN Hasan Tahsin– ARTUÇ Mustafa: Yorumlu-Uygulamalı 

Türk Ceza Kanunu, B. 2, Adalet Yayınları, Ankara 2014. 

 

YAYLAMehmet: “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu”, THD., C.14, S. 151, Mart 

2019, s. 588-609. 

YILMAZ Ejder: Hukuk Sözlüğü, B. 9, Yetkin Yayınları, Ankara 2005. 

YURTCAN Erdener: Yargıtay Kararları Işığında Özel Hayata Karşı Suçlar, Adalet 

Yayınları, Ankara 2016. 

ZAFERHamide: “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal”, Özel Ceza Hukuku C. III 

Hürriyete, Şerefe, Özel Hayata, Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar, B. 1, On iki Levha 

Yayınları, İstanbul 2018, s. 471- 549. (Haberleşmenin Gizliliğini İhlal) 

ZAFERHamide:“Savunma Hakkı ve Sınırları”, MÜHF-HAD., Prof. Dr. Nur Centel’e 

Armağan, 2013, C.19, S.2, s. 506-540. 

ZAFERHamide: Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Ceza Hukukuyla Korunması 

(TCK m. 132- 134), Beta Basım, İstanbul 2010.  (Özel Hayatın) 

ZAFERHamide: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Basım, İstanbul 2010. 

İnternet Kaynakları 

http://kazanci.com.tr/ 

http://www.ankara.adalet.gov.tr/sayfalar/duyuru/egitim-sosyal-isler/vekilleryazisi.pdf 

http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/765.htm.  

http://www.danistay.gov.tr/upload/avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf 



 

178 
 

http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/ 

http://www.tdk.gov.tr/ 

http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/06turkish/TIntCovCivPolRights.

pdf 

https://hudoc.echr.coe.int/eng 

https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2013/759?BasvuruAdi=EREN+YILDIZ 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf 

https://www.sinerjimevzuat.com.tr 

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf 


