
 

 

KİŞİSEL VERİLERİN CEZA HUKUKU YOLUYLA KORUNMASI 

 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kişisel verilerimiz telefon, tablet, bilgisayar gibi 

elektronik aygıtlarda yıllarca saklanabilmekte, başkalarına aktarılarak ya da sosyal paylaşım 

sitelerine yüklenerek sınırsız kişinin eline geçebilmekte, yayılması engellenemez hale 

gelmektedir. Bu durum bireyin kendisine ait kişisel verilerinin kimlerin eline geçtiğinden 

habersiz olmasına böylece korunmasız kalmasına neden olmaktadır.  

Bu gibi durumların önüne geçme amacıyla 2016 yılında Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu yürürlüğe girmiştir. Caydırıcılığın sağlanması maksadıyla 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nda Kişisel Verilerin korunmasına yönelik hükümler yer almaktadır. Kişisel Verilerin 

Korunmasına ilişkin hükümler TCK’nın 9.Bölümünde Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı 

Suçlar bölümünde; Kişisel verilerin kaydedilmesi  (m.135), Verileri hukuka aykırı olarak verme 

veya ele geçirme (m.136), bu iki suçun nitelikli hallerinin düzenlendiği m.137, Verileri Yok 

Etmeme (m.138), Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması (m.140)’ta 

düzenlenmiştir.  

Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bir 

bilginin kişisel veri olarak kabul edilmesi için mutlaka gizli olması gerekmemektedir. Kişinin 

cinsel tercihi, ceza mahkûmiyeti, genetik veriler gibi kişisel veriler gizli kişisel verilerdir. Kişinin 

arabasının markası, sosyal paylaşım sitesine yüklediği fotoğraf gibi veriler alenileştirilmiş 

dolayısıyla gizli olmayan kişisel verilerdir. Her iki tür kişisel veri de kanunun korumasından 

yararlanmaktadır.  

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi verilerin başka verilerle eşleştirildiğinde dahi kimliği 

belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Dolayısıyla 

anonimleştirilmiş kişisel verilerde veri sahibi ile veri arasındaki illiyet bağı kopmuş olacağı için 

bir hak ihlalinin ortaya çıkması mümkün değildir. Bu sebeple anonim veriler üzerinde yapılan 

işlemlerin kişisel verilerin işlenmesi olarak kabulü mümkün değildir.  

Bazı kişisel veriler, ortaya çıktığında halkın kimi kesimlerince ayrımcılık ve 

ötekileştirmeye yol açacağı için hassas nitelikli veya özel nitelikli kişisel veri olarak 

adlandırılmaktadır. KVKK m.6/1’e göre; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi 

inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 

sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve 

genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. 

Bu niteliği itibarıyla hassas nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın 

işlenmesi yasaktır.  

KVKK m.6/1’de sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda 

öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.  



 

 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, 

koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile 

finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan 

kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

(Madde 6/3) 

1.TÜRK CEZA KANUNU’NDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

1.1. TÜRK CEZA KANUNU’NDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK SUÇLAR 

1.1.1.KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ (TCK M.135) 

Madde 135 : (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla 

kadar hapis cezası verilir. 

(2) 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 135 ile gerçek kişilere ait kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suç 

olarak düzenlenmiştir. Hüküm gerekçesine göre gerçek kişilere ait kişisel verilerin bilgisayar 

ortamında veya kâğıt üzerinde kayda alınması arasında suçun oluşması açısından bir fark 

bulunmamaktadır.  

Ayrıca bir zararın gerçekleşmesi aranmamakta, yalnızca kişisel verilerin hukuka aykırı 

olarak kaydedilmesi suçun gerçekleşmesi için yeterli görülmektedir. Bu niteliği itibarıyla bu bir 

soyut tehlike suçudur.  

             Türk Ceza Hukuku’nda suçun unsurları; hukuka aykırılık, maddi unsur ve manevi 

unsurdur. Hukuka aykırılık, bir suçun oluşması için zorunlu unsurlardan biri olmasına rağmen 

incelemeye konu kanun maddesinde özel olarak belirtilmiştir. Normalde failin yaptığı fiilin 

hukuka aykırılığının bilincine sahip olması aranmamakta ancak kanun hükmünde “hukuka 

aykırı olarak” ibaresine yer verilmişse failin fiilinin hukuka aykırı olduğunun bilincinde olması 

gerekmektedir. Bu sebeple hukuka özel aykırılık hallerinde hâkim fiilin hukuka aykırı olup 

olmadığı ile yetinmeyecek, failin hukuka aykırılık kastı ile hareket edip etmediğini her somut 

olayda ayrıca araştıracaktır.  

Yargıtay 12. C.D. 09.02.2015 tarih ve E. 2014/ 18783, K. 2015/ 2124 sayılı kararı 

Bir GSM şirketinin alt bayisi olan sanıkların kendileri ile işlem yapan müşterilerine ait 

kişisel veri niteliğindeki kimlik belgesi örneklerini hukuka aykırı olarak kişisel ve bayilerine ait 

bilgisayarlar ile taşınabilir diske kaydedip arşivledikleri olayda, Yargıtay, sanıkların suçu “belli 

bir mesleğin sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle” işlediklerini belirterek cezada artırım 

yapılması gerektiğine karar vermiştir. 



 

 

1.1.2.VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME (TCK M.135) 

Madde 136 : (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya 

ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236’ncı maddesinin beşinci ve 

altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza 

bir kat artırılır.  

CMK Madde 236 : (5) Türk Ceza Kanununun 103 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 

düzenlenen suçlardan mağdur olan çocukların soruşturma evresindeki beyanları, bunlara 

yönelik hizmet veren merkezlerde Cumhuriyet savcısının nezaretinde uzmanlar aracılığıyla 

alınır. Mağdur çocuğun beyan ve görüntüleri kayda alınır. Kovuşturma evresinde ise ancak, 

maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından mağdur çocuğun beyanının alınması veya başkaca 

bir işlem yapılmasında zorunluluk bulunması hâlinde bu işlem, mahkeme veya görevlendireceği 

naip hâkim tarafından bu merkezlerde uzmanlar aracılığıyla yerine getirilir. Mağdur çocuk 

yargı çevresi ve mülkî sınırlara bakılmaksızın en yakın merkeze götürülmek suretiyle bu fıkrada 

belirtilen işlemler yerine getirilir. 

(6) Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen suçlardan 

mağdur olanların soruşturma evresindeki beyanları bakımından da beşinci fıkra hükmü 

uygulanır. Ancak, beyan ve görüntülerin kayda alınmasında mağdurun rızası aranır. 

TCK madde 236’da suçun oluşması için 3 farklı seçimlik hareket öngörülmüştür. Bunlar 

kişisel verileri verme, yayma ve ele geçirmedir. Bu hareketlerden herhangi birinin 

gerçekleşmesiyle suç tamamlanmakta, zararın veya neticenin ortaya çıkması 

gerekmemektedir. Bu özelliği itibarıyla bahse konu suç soyut tehlike suçudur. 

TCK m.137’de TCK m.136’da düzenlenmiş olan “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme 

veya Ele Geçirme” suçunun nitelikli halleri düzenlenmiştir. Hükme göre bahse konu suçun 

nitelikli halleri şunlardır; 

   a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, 

 b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, 

İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

 

1-) YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2019/993 K. 2020/2395 T. 4.3.2020  

“Sanığın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/8696 soruşturma numaralı, zimmet 

ve görevi kötüye kullanma suçundan yürütülen soruşturma dosyasına müşteki tarafından 

sunulan içerisinde TC kimlik nosu, malvarlığı bilgileri, çocuğu ve ailesine ilişkin kişisel veriler 

bulunan belgeleri, soruşturma savcısının onayıyla suretini aldığı, sureti alınan bu belgelerin 

Vakıf mağdurları isimli facebook profil sosyal medya sayfasında yayınlanması şeklinde iddia ve 

kabul edilen olayda, sanığın tarafı olduğu soruşturma dosyasına katılan tarafından sunulan 



 

 

belgelerin soruşturmada taraf olması nedeniyle bir örneğini almasının hukuka aykırı bir işlem 

olduğundan bahsedilemeyeceği, ancak içeriğinde kişisel veriler bulunan bu belgelerin 

soruşturma da taraf olmayan kişilere yayılmasının sağlanmasının TCK'nın 136/1. maddesinde 

tanımlanan ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçunu oluşturması 

karşısında sanığın mahkumiyetine yerine beraatine karar verilmesi...” biçimindeki bozma 

nedenine iştirak edilmemiştir. 

2-) YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2018/8466 K. 2019/9054 T. 18.9.2019  

“Sanık ...'in, kişisel veri niteliğindeki katılana ait cep telefonu numarasını kaydedilmiş 

haliyle ve hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda 

tereddüt bulunmayan bir yöntemle arkadaşına vermesi şeklinde sübut bulan eyleminden dolayı 

TCK'nın 136/1. madde ve fıkrasında tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele 

geçirme suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken, “... sanığın katılana ait cep 

telefonunu... verme şeklinde gerçekleşen ve sabit olan eylemin, cep telefonu numarasının 

kolaylıkla ulaşılabilmesi ve bilinmesi mümkün olan kişisel veri niteliğinde olduğu 

değerlendirilerek maddede belirtilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı...” biçimindeki yasal 

ve yeterli olmayan gerekçelerle sanık hakkında CMK'nın 223/2-e madde, fıkra ve bendi 

gereğince beraat hükmü kurulması, ... kanuna aykırı olup … bozulmasına…” şeklinde karar 

verilmiştir. 

 3-) YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2019/982 K. 2020/2396 T. 4.3.2020 

“Mağdurun aşamalarda özde değişmeyen samimi beyanlarına, sanığın mağdura 

gönderdiğini kabul ettiği whatsapp mesajlarının içeriğine, mağdur tarafından dosyaya sunulan 

sahte facebook hesapları ile facebook üzerinden mağdura gönderilen mesajlara ilişkin belge 

örneklerine ve dosyada mevcut diğer delillere göre; sanık ...'nin, mağdur ... tarafından 

aralarındaki arkadaşlık ilişkisinin sona erdirilmesine tepki olarak, mağdurun adını çağrıştıran 

sahte facebook hesapları açtığı, mağdurun kendi facebook hesabında da mevcut olan poz 

vermiş şekilde çektirdiği bir fotoğrafını, kapak resmi olarak kullandığı bu hesaplarda, 

mağdurun ev adresi ile cep telefonu numarasını paylaştığı; ayrıca, mağdurun, whatsapp adlı 

uygulamada sanığı engelleyerek, kendisiyle iletişim kurmasına izin vermemesine rağmen 

sanığın facebook hesabından farklı zamanlarda ve çok sayıda mesaj göndermeye devam 

ederek, mağduru rahatsız ettiği anlaşıldığından, sanığın, iddianamede tarif edilen ve sübut 

bulan eylemlerinden dolayı zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele 

geçirme suçundan TCK'nın 136/1 ve 43/1, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan 

TCK'nın 123/1 madde ve fıkraları gereğince, her iki suçtan mahkumiyet hükümleri kurulması 

gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek, dosya kapsamına uygun düşmeyen 

yetersiz gerekçelerle sanık hakkında CMK'nın 223/2-e madde, fıkra ve bendi uyarınca beraat 

kararı verilmesi,… kanuna aykırı olup … bozulmasına …” şeklinde karar verilmiştir.  

 



 

 

Verme, yayma, ele geçirme fiilleri elektronik yolla ya da fiziki yolla olabilir. Yargıtay 

kararlarından görüldüğü üzere suç oluşturan eylemler; başkasına ait telefon numarasının veya 

fotoğrafın sosyal paylaşım sitesinde paylaşılması, başkasına ait telefon numarasının verilmesi, 

başkasına ait kişisel veri niteliğindeki idari soruşturma ve disiplin cezası içeren belgelerin ele 

geçirilmesidir.  

1.1.3.VERİLERİ YOK ETMEME (TCK M.138)  

             

Madde 138 : (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem 

içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla 

kadar hapis cezası verilir. 

(2)  Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması 

veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır. 

 

Yukarıda anlatılan her iki suç için suçun faili herkes olabilecekken bu suçta fail “verileri 

sistem içinde yok etmekle yükümlü” kişidir.  

 

İlgili Suçun Oluşabilmesi İçin; 

-Hukuka uygun olarak sistem içine kaydedilmiş veri olması gerekir. 

-Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olması gerekir.  

Bu suçla korunan hukuki değer kişisel verilerin korunmasına ek olarak kamusal 

makamlara duyulan güvendir. Bireyler kendilerine ait verilerin yalnızca amaçla bağlı olarak 

kullanılacağı, amaç gerçekleştiğinde yok edileceğine dair kamu idarelerine güven duymaktadır.  

Kişilere ait verilerin sistem içinde sınırsız veya süresi belirsiz bir zaman dilimi süresince 

saklanması, kişisel verilerin o süreç zarfında yayılması ve sınırsız kişinin erişme ihtimalini 

barındırdığı için kişilerin iç huzuru ile yaşayamamalarına, tedirginlik duymalarına ve kamu 

makamlarınca fişlenme tehdidi altında yaşamalarına mahal verecektir. 

1.2.ŞİKÂYET (TCK m.139) 

Madde 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 şikâyete bağlıdır. 

Hükümden görüldüğü üzere inceleme alanımıza giren suçların soruşturulması ve 

kovuşturulması şikâyete bağlı değildir. 

 

 



 

 

SONUÇ 

Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medya sitelerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla 

birlikte kişisel verilerimiz sınırsız kişinin eline geçme imkânı bulmaktadır. Bu sebeple kişisel 

verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, verilmesi, yayılması, ele geçirilmesi, yok 

edilmemesi eylemlerinin suç olarak düzenlenmesi zaruri hale gelmiştir. Suç oluşturan 

eylemlere örnek olarak başkasına ait fotoğrafın sosyal paylaşım sitesinde paylaşılması, 

başkasının sesinin kaydedilmesi, kaydedilen sesi yayma, kişisel verilerin saklanması için 

kanunda öngörülen süre geçmiş olmasına rağmen yok etmeme sayılabilir. Türk Ceza 

Kanunu’nda örnek kabilinde sayılan durumları önlemek için düzenlemeler yapılması özel 

hayata saygı, aile hayatına saygı ve kişisel verilerin korunması haklarının gerçekleştirilmesine 

katkı sağlayacak nitelikte önemli düzenlemelerdir. 

 

Saygılarımızla, 

DANİŞ HUKUK BÜROSU 

 


