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HUKUKA AYKIRI OLARAK ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİN 

KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI HAKKINDA 

BİLGİ NOTU 

 

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”), 14 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 

7/9/2021 tarihli ve 2018/30296 başvuru numaralı kararına (“Karar”) konu olay, başvurucunun, eşi ile 

arasında devam eden boşanma davasında, eşi tarafından telefonuna casus yazılım yüklenerek kişisel 

verilerinin ele geçirilmesi sebebiyle haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği iddiasına 

ilişkindir.  

 

Boşanma davasında, başvurucunun eşi tarafından başvurucunun telefonunda bulunan mesaj 

içerikleri, ses kayıtları, videolar ve bir adet fotoğraf mahkemeye sunulmuştur. Başvurucu, eşi 

tarafından telefonuna yüklenen casus yazılım aracılığıyla kişisel verilerinin ele geçirildiğini ve 

kullanıldığını ileri sürerek, eşinin haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 

cezalandırılmasını İlk Derece Mahkemesi’nden talep etmiştir. Mahkeme, başvurucunun eşinin, bu 

kayıtları boşanma davasında yalnızca delil olarak sunma kastı ile hareket ettiğini ve bu verileri basın, 

yayın ve internet vb. herhangi bir yolla yayıp ifşa etmemesi nedeniyle bir suç işleme kastının olmadığı 

yönünde karar vermiştir. İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen bu kararın istinaf mahkemesinde 

onanması üzerine ise başvurucu tarafından AYM’ye bireysel başvuruda bulunulmuştur.  

 

AYM, başvurucunun telefonunda yer alan bu bilgilerin kişisel veri olduğunu belirterek, 

başvurucunun iddialarını Anayasa’nın 20. Maddesi ile düzenlenen özel hayatın gizliliği kapsamında 

güvence altına alınan kişisel verilerin korunması hakkı açısından değerlendirmiştir. Kişisel verilerin 

hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve açıklanmasının suç olduğu, özel hayatın önemli bir unsuru olan 

telefona yazılım yüklemek suretiyle kişisel verilerin elde ediliş şekline, kapsamına ve kişisel verilere 

ulaşma amacının meşru olup olmadığına yönelik derece mahkemelerince değerlendirilme yapılmadığı, 

eşlerin birbirlerine karşı özel hayat alanlarının bulunmadığı sonucunu doğuracak mahiyetteki 

yaklaşımın anayasal güvencelere aykırı olduğu ifade edilerek, başvurucunun özel hayata saygı 

kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir. 

 

AYM, bu Karar ile Anayasa’nın 20. Maddesi’nin, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı 

kapsamında sadece işleme şeklindeki sınırlama ya da müdahalelere karşı değil, kişisel verilere yönelik 

tüm müdahale ve sınırlamalara karşı güvence sağladığını belirterek, devletin kişisel verilerin 

korunmasını isteme hakkı yönünden tüm bireyleri kamusal makamların, diğer bireylerin ve kişinin 

kendisinin eylemlerinden kaynaklı risklerden korumaya dair pozitif bir yükümlülüğü bulunduğunu 
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ifade etmiştir. Bunun gereği olarak, kişisel verilerin korunması kapsamında üçüncü kişilerin 

müdahalelerine karşı yasal altyapı oluşturulması ve bu altyapının ihlal edilmesi halinde yargısal tepki 

verilmesi gereği de vurgulanmıştır.  

 

Bu değerlendirmeler doğrultusunda, devletin kişisel verilerin korunmasına dair pozitif 

yükümlülüğünü yerine getirmesi için, mahkemelerin kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele 

geçirilmesi kapsamındaki iddiaları değerlendirirken, kişisel verilerin elde ediliş şekline, kapsamına ve 

verilere ulaşma amacının meşru olup olmadığına yönelik olarak kapsamlı bir değerlendirme yapmaları 

gerektiği anlaşılmaktadır.  

 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

*Bilgi notumuzda 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. 


