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ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 

“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINI İSTEME HAKKININ İHLALİ”NE İLİŞKİN 

2019/20473 NUMARALI KARARI HAKKINDA BİLGİ NOTU 

1. Giriş 

Anayasa Mahkemesinin (“AYM”), kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesine yönelik şikâyet 

hakkında etkili ceza soruşturması yapılmaması nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel 

verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ilişkin verdiği 2019/20473 numaralı Kararı 

(“Karar”), 18 Mart 2022 tarihli 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.1 

2. Dava Konusu 

Somut olayda Başvurucu ile eşi arasında boşanma davası sürmektedir. Başvurucunun eşi mahkemeye 

sunduğu beyan ve delil dilekçesinde, Başvurucunun evlendikten sonra migren ataklarını arttığına yönelik 

iddialarına karşılık Başvurucunun evlilikleri öncesinde de migren ve psikolojik rahatsızlıklarının 

bulunduğunu tespit ettiğini, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi (“Hastane”) tarafından Başvurucu hakkında 

2014 ve 2015 yıllarında anılan rahatsızlıklarına yönelik rapor ve reçete düzenlendiğini ileri sürmüş, 2013-

2018 arasında düzenlenen tedavi evrakı ile ilaç reçetelerinin Hastane’den temini için müzekkere 

yazılmasını talep etmiştir.  

Başvurucu, kendisi hakkındaki hastane kayıtlarını ele geçirip delil olarak mahkemeye sunan aynı 

ilde doktor olarak görev yapan eşi hakkında; görevi kötüye kullanma, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel 

verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve verilerin paylaşılması suçlarını işlediği iddiasıyla 20 Aralık 

2018 tarihinde şikayetçi olmuştur. Eşinin mesleğinin imtiyazlarını kullanarak yetkili merci talebi olmadan 

kendisine ait bu kayıtlara ulaştığını belirtmiş, eşinin bu kayıtları menfaati için kullanmasının Türk Ceza 

Kanunu’na ve Hasta Hakları Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) aykırı olduğunu ifade etmiştir. 

3. Kesinleşen Karar 

Ceza soruşturmasını yürüten Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı (“Başsavcılık”) 13 Mart 

2019 tarihinde, “eşin, diğer eşin birinci dereceden yakını olması nedeniyle diğer eşin kişisel ve sağlık 

bilgilerine ulaşma hakkının bulunduğu” gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına, şüphelinin eyleminin 

de mahremiyetin ve özel hayatın ihlali olarak değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir. Başvurucu, 

Başsavcılığın eksik inceleme yaptığı iddiasıyla itirazda bulunmuştur. İtiraz, Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza 

Hâkimliği’nce Başsavcılık tarafından verilen kararın usule ve mevzuata uygun olduğu ifade edilerek, 10 

Mayıs 2019 tarihinde reddedilmiştir. 

4. AYM’ye Bireysel Başvuru ve AYM’nin Kararı  

Nihai kararın kendisine tebliğinden sonra Başvurucu, 11 Haziran 2019 tarihinde AYM’ye bireysel 

başvuruda bulunmuştur. 

 

AYM somut olaya ilişkin incelemelerde bulunarak, Başvurucunun sağlığına ilişkin verilerin ve 

hastane kayıtlarının belirli bir gerçek kişi hakkındaki bilgi olarak kabul edilmesi gerektiğini, bu bilgilerin 

ele geçirilmesinin, kullanılmasının ve işlenmesinin kişisel verilerin korunması hakkı kapsamında olduğunu; 

 

 
1 Erişim İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-18.pdf  
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ayrıca devletin, bireyin temel hak ve özgürlüklerine üçüncü kişilerin saldırılarını önleme yükümlülüğü ile 

beraber uyuşmazlıkların çözümüne yönelik etkili yargısal sistem kurmakla da yükümlü olduğunu 

değerlendirmiştir. 

 

 Başvurucunun soruşturmanın genişletilmesine ilişkin bulunmuş olduğu talep Başsavcılık 

tarafından karşılanmamıştır. Başvurucunun açık rızası olmaksızın Başvurucuya ait kişisel verilere erişen eş 

hakkında Başsavcılık tarafından kapsamlı bir araştırmanın gerçekleştirilmediği ve olayın tam olarak 

aydınlatılmadığı AYM tarafından tespit edilmiştir. Başsavcılığın “eşin, diğer eşin birinci dereceden yakını 

olması nedeniyle diğer eşin kişisel ve sağlık bilgilerine ulaşma hakkının bulunduğu” gerekçesiyle ulaşmış 

olduğu sonucun yasal dayanağının gösterilmeden bir kural olarak ele alınmış olmasının hastayı benzer 

saldırılara karşı korumasız bırakacağı ve gelecekteki olası müdahaleleri de engellemeyeceği sonucuna 

varılmıştır.  

 

Tüm bu değerlendirmelerinin sonucunda AYM, Başvurucunun kişisel verilerin 

korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasanın 

20. maddesi ile güvence altına alınan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine 

karar vermiştir.  

 

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 
*Çalışmamızda 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. 

 


