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ANAYASA MAHKEMESİ’NİN  

“KOLLUK PERSONELİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HUKUKA AYKIRI 

OLARAK SORGULAMA YAPILMASI”NA İLİŞKİN  

16/12/2021 TARİHLİ 2020/77 E. - 2021/93 K. SAYILI KARARI HAKKINDA BİLGİ NOTU 

1. Giriş 

Anayasa Mahkemesinin (“AYM”), yetkisi olmadan elektronik ortamda kişisel verileri sorguladığı 

gerekçesiyle kişiye verilen meslekten çıkarma cezasının Anayasa’ya aykırılığına yönelik verdiği 2020/77 

E., 2021/93 K. numaralı kararı (“Karar”), 22 Mart 2022 tarihli 31786 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır.1 

2. Dava Konusu 

Mardin 2. İdare Mahkemesi (“Mahkeme”), yetkili olmadığı hâlde elektronik ortamda kişisel 

verilerle ilgili sorgulama yaptığı gerekçesiyle kolluk personeline verilen meslekten çıkarma cezasının iptali 

talebiyle açılan davada, itiraz konusu 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un (“Kanun”) 8. maddesinin 

Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varmıştır. Mahkeme, kişisel verilerin yalnızca görüntülenmesinin bu 

verileri yayma ve ilan etme eylemleriyle aynı ağırlıkta görülerek meslekten çıkarma cezasının verilmesinin 

hukuk devletinin ölçülülük ilkesiyle bağdaşmadığını, söz konusu disiplin suçu ile ona karşılık belirlenmiş 

olan disiplin cezası arasında adil bir denge olmadığını belirterek, söz konusu kuralın Anayasa’nın 2. 

maddesine aykırı olduğu iddiasıyla iptali için AYM’ye başvurmuştur.  

3. AYM’nin Kararı 

Kanun’un 8. maddesinde, yetkisi dahilinde olmadan hukuka aykırı şekilde elektronik ortamda 

kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmanın, bu şekilde elde edilmiş bilgileri paylaşmanın veya 

yayınlamanın, log kayıtlarını değiştirmenin veya silmenin cezası meslekten çıkarma olarak belirlenmiş 

olup, söz konusu itirazın konusunu “sorgulama yapmak” ifadesi oluşturmaktadır.  

Kişisel veri tanımı AYM yerleşik kararlarında da “kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak 

belirlenebilir kılan tüm veriler” olarak kabul edilmiştir. Anayasa’nın 20. maddesi ile kişisel verilerin 

korunması hakkı güvence altına alınmış, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) kişisel verilerin 

hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan ya da ele geçiren kişi için iki yıldan dört yıla kadar hapis 

cezası öngörülmüştür.  Ayrıca TCK’nin 137. maddesinde bu suçun kamu görevlisi tarafından görevini 

kötüye kullanarak gerçekleştirilmesi hali cezayı artırıcı nedenler arasında düzenlenmiştir.  

 
1 Erişim İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220322-7.pdf  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220322-7.pdf
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Kolluk tarafından yürütülen hizmetin hassaslığını, kolluk personelinin toplumsal güven ve huzur 

için önem arz ettiğini göz önüne alan AYM, yetkisi olmamasına rağmen mesleğinin temel esasları ile 

görevinin niteliğiyle bağdaşmayarak kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçiren kolluk personelinin 

meslekten çıkartılması yaptırımı ile bu yaptırım ile korunmak istenen hukuki değerler ve edinilmek istenen 

kamusal yarar karşısında bireye yüklediği külfetin orantısız olmadığı sonucuna varmıştır.  

Ayrıca AYM, gerekli şartları taşıması durumunda meslekten çıkarılma cezasının, kişinin diğer 

kamu kurumlarında çalışabilmesine engel olmadığını, mevzubahis kural ile kamu hizmetlerine girme 

hakkına getirilen sınırlamanın orantısız olmadığını değerlendirmiştir.  

Tüm bu değerlendirmelerinin sonucunda AYM, Kanun’un 8. maddesinde yer alan 

“sorgulama yapmak” ifadesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine oybirliği ile 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. 

 


