
 
 

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 24 TEMMUZ 2019 TARİH, 2018/73 E. VE 2019/65 K. 

SAYILI KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Anayasa Mahkemesi’nin (“Mahkeme”) 29.11.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 

24.07.2019 tarih, 2018/73 E. ve 2019/65 K. sayılı kararı (“Karar”) ile kamu görevine girişte 

yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını düzenleyen 657 sayılı Kanun’un 48. 

maddesinin 8. fıkrası iptal edilmiştir. Bültenimizde işbu Karar’a ilişkin değerlendirmelerimiz 

dikkatinize sunulmaktadır. 

Kararda kamu hizmetine girişte yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla elde 

edilen bilgilerin kişisel veri olduğu ve kamu mercileri tarafından özel yaşama ilişkin sorular 

sorulması da dahil olmak üzere bireyin özel hayatı, iş ve sosyal yaşamıyla ilgili bilgilerin 

alınmasının, kaydedilmesinin ve kullanılmasının özel hayata saygı hakkını sınırladığı ifade 

edilmektedir.  

Mahkeme’nin değerlendirmesi çoğunlukla devletin bireyin hakkının çekirdek alanına 

müdahale yetkisi ve temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında riayet edilmesi gereken 

sınırlara ilişkindir. Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkını sınırlayan – iptal edilen – 

ilgili maddenin yeterince açık, anlaşılır, öngörülebilir olmaması ve ayrıca hakkın özüne 

dokunur nitelikte olması gerekçeleriyle Mahkeme, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinin 8. 

fıkrasını iptal etmiştir.
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Kamu hizmetine girişte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının aynı zamanda 

bireylerin bazı diğer temel haklarının da etkin kullanımını engelleyebileceği kanaatindeyiz. 

Nitekim, birtakım derneklere üye olmak isteyen kişilerin dernek üyeliğinin kamu hizmetine 

girişte olumsuz etki yaratabileceği düşüncesi ile dernek kurma ve derneğe üye olma haklarını 

tam anlamıyla kullanamamaları söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla kişisel verilerin 

korunması hakkının özüne dokunacak şekilde sınırlandırılması toplumda caydırıcı etki 

yaratacaktır. Bu durum aynı zamanda toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü 

gibi pek çok temel hakkı da zedeleyeceğinden, kanımızca Anayasa Mahkemesi’nin iptal 

kararı isabetlidir.  

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer 

verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz 

sorumlu tutulamaz. 

                                                           
1
 İptal davasına konu 657 sayılı Kanun’un ilgili hükmü, 08.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7070 

sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun” ile getirilmiştir. Anayasa 
Mahkemesi’nin kararı ile 7070 sayılı Kanun’un 60. maddesi ve dolayısıyla 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinin 8. 
fıkrası iptal edilmiştir. 


