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ÖZEL HAYATIN KORUNMASI KAPSAMINDA 

İSTİHBARAT FAALİYETLERİNİN HUKUKSAL SINIRLARI  

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

Mesut PINARBAŞI 

ÖZET 

Demokratik toplumlarda 21’inci yüzyılda insan merkezli yönetim 

anlayışı önem kazanmıştır. Temel hak ve özgürlükler ulusal mevzuat ve 

uluslararası sözleşmelerde korunma altına alınmıştır. Temel hakların içinde 

şüphesiz en önemlilerinden birisi de kişinin özel hayatının korunması 

hakkıdır. Devletler bireylerin özel hayatlarını korumalarının yanında; iç ve dış 

güvenliği sağlama, suç ve suçlulukla mücadele etme gibi görevleri de vardır. 

Bu kapsamda istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi ise bir zorunluluk arz eder. 

Güvenlik ve özgürlük ikileminin arasında istihbarat faaliyetlerinin sınırı ne 

olacaktır? Bu çalışmada bir yandan özel hayatın gizliliği ve korunması 

üzerinde durulurken diğer yandan istihbarat faaliyetlerinin özellikle ulusal 

mevzuat kapsamında yasal dayanaklarının neler olduğu araştırılmıştır. 

Çalışmanın birinci bölümünde, insan haklarının sınıflandırılması ortaya 

konmuş ve tarihsel gelişimi konusunda uluslararası belgeler açıklanmıştır. 

Özel hayat kavramı incelenmiş, kapsamı belirtilmiş ve hukuki metinlerde özel 

hayat kavramı araştırılmıştır. 

İkinci bölümde güvenliğin çeşitli açılardan tanımı yapılmış, devlet 

sorumluluğu olarak güvenliğin sağlanması ve bu kapsamda istihbarat 
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faaliyetlerini gerekliliğinden bahsettikten sonra, istihbaratın ne olduğu, 

istihbarat faaliyetlerin içeriği konusunda araştırma yapılmıştır. 

Üçüncü bölümde ise özel hayat ile istihbarat faaliyetlerinin sınırları 

çizilmeye çalışılmıştır. Burada hukuk devleti ilkesi bakımından devletin temel 

amaç ve görevleri açıklanmış, temel hak ve özgürlüklerin yasalardaki 

sınırlanma gerekçeleri ortaya konmuş ve devletin istihbarat faaliyetleri 

açısından özel hayata müdahale yöntemlerinin hukuksal dayanakları 

irdelenmiştir. 

Son bölümde çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılarak elde 

edilen sonuçlar ifade edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Özel Hayat, İstihbarat Faaliyetleri, Temel Haklar, 

İletişimin Denetlenmesi  

Tez Yöneticisi: Dr. Mustafa Güler 

Sayfa Sayısı: 188   
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THE LEGAL LIMITS OF INTELLIGENCE ACTIVITIES IN 

THE CONTEXT OF PROTECTION OF PRIVATE LIFE  

MASTER’S THESIS 

Mesut PINARBAŞI 

ABSTRACT 

In 21st century, human-centered approach has gained much more 

importance in democratic societies. Today, basic human rights and civil 

liberties are under protection by national and international law. One of the 

most important basic rights  is the protection of the private life. Besides this, 

state has many responsibilities like providing internal and external security 

and fight against crimes.  In this respect, the execution of intelligence 

activities is a necessity.  But, what will be the limit of these activities in the 

context of security-liberty dilemma?  This study deals with secrecy and 

protection of private life while putting forth its legal basis in national law.  

In the first part, the classification of human rights is presented and its 

development is explained through examination of international documents 

together with the concept of private life and its scope. 

In the second part,  definitions of security from many points of view 

and the necessity of intelligence activites with regard to realization of the 

security by the state are presented. Subsequently, it is discussed what is 

intelligence and its content. 

In the third part, the limits of private life and intelligence activities are 

presented. Basic goals and responsibilities of state is explained in the context 
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of the rule of law concept, the reasons for the limitations of basic human 

rights in laws is presented and legal basis for the interventions to private life 

with regard to intelligence activities of the state is discussed.   

In the last part, a general review and conclusions are presented.  

Key Words: Private life, Intelligence Activities, Basic Rights, Inspection of 

Communicaiton   

Thesis Advisor : Dr. Mustafa Güler 

Pages: 188   
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ÖNSÖZ 

İnsanlar siyasal bir organizasyonu oluştururken sınırsız ve denetimsiz 

bir gücün hâkim olduğu bir düzenden ziyade, özgürlüğün olduğu, adaletin 

yönettiği ve mülkiyetin güvende olduğu bir düzen istemişlerdir. İşte bu düzen 

hukukun üstünlüğünün mevcut olduğu düzendir. Toplumlar bu maksatla 

hukuk devleti olma yolunda çok çaba sarf etmişlerdir.  

Demokratik toplumlarda hukuk devleti olabilmenin bazı gerekçeleri 

vardır. Bunlar içinde; yasama, yürütme ve yargı organlarının hukuka bağlı 

olması yani anayasaya aykırı eylem ve işlemlerin olmaması, idarenin eylem 

ve işlemlerine karşı yargı yolunun açıklığı ve bağımsız mahkemelerin olması 

hususları ilk akla gelenlerdir. Tüm bu hususların ortak yönüne baktığımızda 

insan odaklı oldukları görülmektedir.  

Devlet merkezli yönetim anlayışının yerini insan merkezli yönetim 

anlayışına bıraktığı 21’inci yüzyılda, insana verilen değerin öneminden 

bahsedilebilir. Değer vermek demek bir yandan tehlike ve tehditlere karşı 

insanı korumayı, diğer yandan onun temel hak ve özgürlüklerine saygı 

duymayı gerektirir. 

Her geçen gün insanların özel hayatına karşı yapılan bir müdahalenin 

örnekleri ile karşı karşıya kalınan bu günlerde hukuk devleti olmanın bir 

gereği olarak insanların özel hayatına saygı duymak ve özel hayatın her türlü 

yasadışı tehdit ve tehlikelere karşı korunmasını sağlamak, en çok tartışılan 

konulardan birisidir.  

Devletin eylem ve işlemleri açısından özel hayata müdahale faaliyetleri 

içerisinde ise istihbarat faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple özel 

hayata müdahale gerektiren istihbarat faaliyetlerinin neler olduğu, istihbarata 

yetki veren mevzuat çerçevesinde nasıl yapılacağı ve yasalarda özel hayatı 

güvence altına alan hükümlere bakılması amaçlanmıştır. Konular objektif bir 

bakış açısından değerlendirilmiştir. 
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GİRİŞ 

Tarihin ilk devirlerinde insanlar hiçbir sosyal topluluğa bağlı olmadan, 

kuralsız, kendi doğal ortamlarında özgür ve eşit olarak yaşamakta iken, 

güçsüzlüğünü ve tek başına kendi güvenliğini sağlayamayacağını, ailesini ve 

mallarını koruyamayacağını anladığında bu duruma çözüm aramışlardır. En 

sonunda herkes kendi özgürlüğünden eşit şekilde ödün vererek siyasal bir 

organizasyon oluşturma yoluna gitmiştir. Jean Jacques Rousseau toplum 

sözleşmesinin gerekçesini; “Üyelerden her birinin canını, malını bütün ortak 

güçle savunup koruyan öyle bir toplum biçimi bulunmalı ki, orada her insan, 

hem herkesle birleştiği halde yine kendi buyruğunda kalsın, hem de eskisi 

kadar özgür olsun.” sözleriyle açıklamaktadır (Rousseau, 2012:14). Jacques 

Benigne Bossuet 1  ise ''Herkesin istediğini yaptığı bir yerde hiç kimse 

istediğini yapamaz. Efendinin olmadığı yerde herkes efendidir, herkesin 

efendi olduğu yerde herkes köledir.'' diyerek durumu özetlemiştir.  

İnsanlar siyasal bir organizasyonu oluştururken sınırsız ve denetimsiz 

bir gücün hâkim olduğu bir düzenden ziyade, özgürlüğün yaşandığı, 

yönetimde adaletin gösterildiği ve mülkiyetin güvende olduğu bir düzen 

istemişlerdir. İşte bu düzen hukukun üstünlüğünün asıl olduğu düzendir. 

Burada devlet de, toplum ve bireyler gibi hak ve yükümlülükler çerçevesinde 

bir özne olup hukukun denetimindedir. 

Hukuk devleti ilkesinin genel ve özel gerekleri vardır. En başta 

yasama, yürütme ve yargı organlarının hukuka bağlı olması yani anayasaya 

aykırı eylem ve işlemlerin olmaması gerekmektedir. Hukuk devletinin özel 

gerekleri arasında ise; idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı 

yolun açık olması, mahkemelerin bağımsız olması, idarenin faaliyetlerinin 

önceden bilinebilir olması gerekmektedir (Gözler, 2011: 210).  

Hukuk devleti olmak 21’inci yüzyılın demokratik toplumlarının insan 

merkezli yönetim anlayışının bir gereğidir. Aynı gereklilikle hukuk kuralları, 

                                                           
1
 Jacques Benigne Bossuet (1627-1704), XIV. Louis’nin uzun süren hükümdarlığı sırasında 

(1648-1715) Fransa’da resmi kilisenin en etkili sözcüsüdür. 
(http://www.dusuncetarihi.com/makale/protestan-kiliselerinin-farklilasmasi). 

 

http://www.dusuncetarihi.com/makale/protestan-kiliselerinin-farklilasmasi
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temel hak ve hürriyetleri koruyucu nitelikte yapılandırılmalıdır. Şüphesiz temel 

haklar içerisinde en önemlilerinden birisi de özel hayatın korunmasıdır.  

Hukuk açısından en değerli varlık olarak kabul edilen insanın, insan 

olması dolayısıyla sahip olduğu özel hayat hakkı, insan haklarındaki 

gelişmelere paralel bir ilerleme kaydetmiştir. Tarihsel sürece baktığımızda 

19’uncu yüzyılın sonlarında ortaya atıldığı günden beri insanlar arasında 

tartışma konusu olan özel hayat, 21’inci yüzyıla gelindiğinde farklı 

boyutlarıyla halen tartışılmaya devam etmektedir (Yüksel, 2012:1). 

21’inci yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeler, özel hayatın gizliliğine 

imkân tanımayacak seviyeye gelmiştir. İzleniyorum şüphesi; mobese 

kameralarındaki artış, görüntü ve iletişim kayıtları, teknik izleme cihazları, 

internet denetimleri, parmak izi ve fotoğraf arşivleri, DNA bankası ve çipli 

kimlikleri ile bireylerin bilinçaltı kısmında da yerini almıştır (Atay [web], 2013). 

Gelişen teknoloji, bir taraftan suç örgütlerince suç işlemek amacıyla, diğer 

taraftan da kolluk kuvvetleri tarafından suç işlenmesinin önlenmesi, suçluların 

yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla daha çok kullanılmaya 

başlanmıştır. Bunların başında da şüphesiz iletişim teknolojisi gelmektedir 

(Taşkın, 2011:23). Özellikle de kişiler arası iletişim yönünden özel hayata 

müdahale edilmektedir. 

Günümüzde birçok müdahaleye maruz kalan özel hayat olgusundan 

ne anlamaktayız? Bu bakımdan özel hayatın kavramı ve kapsamının 

belirlenmesi de önemlidir. İşte özel hayat; hayatın gizli alanı, kişinin inançları, 

cinsel yaşamı, vicdani kanaati gibi kendisine özgü dünyası olup 

müdahalelere karşı etkili bir korumanın konusunu oluşturur (Öztürk ve 

diğerleri, 2003: 140).  Bir bakımdan özel hayat kişinin kendi mahrem 

alanındaki özgürlüğünü yansıtır. 

Özel hayatın korunması gibi devlete yüklenen pek çok görev ve 

fonksiyonun yanında en önemlilerinden biri de güvenliği sağlama, bir başka 

deyişle güvenlik fonksiyonudur. Devlet içte ve dışta ülkenin güvenliğini 

sağlarken, insanlık tarihinden günümüze kadar var olan suç ve suçlulukla 

mücadele etmek zorundadır. 
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Devlet yukarıda belirtilen temel görevlerini yerine getirebilmek için hem 

devletin siyasal ve hukuki kişiliğine karşı hem de vatandaşlarına karşı tehlike 

ve tehditlerin ne olduğunu ve nerelerden yöneldiğini bilmek zorundadır ki, 

gerekli önlemleri alabilsin. Bunun içinde devletlerin istihbarat eylem ve 

işlemlerinde bulunması zaruridir (Çınar,1997: 101-102). Büyük bir devlet iyi 

teşkilatlanmış bir istihbarat sistemi olmadığı takdirde yaşayamayacağı 

bilinmelidir (Yılmaz, 2007: 193).  

İstihbarat faaliyetlerinin önemi ve gerekliliği konusunda toplumda aykırı 

bir düşünce görülmemektedir. Burada dikkat edilecek husus yukarıda da 

bahsettiğimiz gibi hukuk devleti olmanın bir gereği olarak, istihbarat 

faaliyetlerinin hukuki dayanakların sağlam bir zemine oturtulmuş olması, 

açıkça ve anlaşılır şekilde yasalarda ifade edilmiş olmasıdır. Bunun yanında 

istihbarat birimleri ve faaliyetlerinin de yasama, yürütme ve yargı erkleri 

tarafından eşit şekilde denetimini sağlayacak mekanizmaların oluşturulması 

gerekir. Aksi takdirde bir yandan 21’inci yüzyılda tartışılmaya devam eden 

temel hak ve hürriyetlerden, özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı keyfi 

müdahalelere karşı korunmasız bırakılırken öte yandan hukuki dayanağı açık 

ve anlaşılır olmayan ve sınırları netlik kazanmayan istihbarat faaliyetleri 

konusunda istihbarat personeli tereddüde düşecek ve istihbarat konusunda 

istenilen verim alınamayacaktır. 

Bu çalışmada “ Özel Hayatın Korunması Hakkı Kapsamında 

İstihbarat Faaliyetleri”  incelenecektir. Konu ile ilgili literatür taraması 

yapılacak ve öncelikle “ Özel Hayat ”  kavramı, doktrin, ulusal ve 

uluslararası mevzuat ve nihayet konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yargı 

kararları ışığında ortaya konulduktan sonra, istihbarat kavramının genel 

çerçevesi, yöntem ve çeşitleri anlatılarak ulusal güvenlik içindeki yeri ve 

fonksiyonu araştırılacaktır. Özel hayata müdahaleyi gerektiren istihbarat 

faaliyetleri yasal dayanak, hakkın özü, mevzuat ve yargı kararları ışığında 

incelenecektir. Özellikle konu hakkında farklı görüş açılarından getirilen 

yorumlar karşılaştırılarak sonuca gidilecektir.  

İstihbarat kavramının genişliği ve net bir şekilde belli olmayışı, 

konunun zorlaştırıcı yanlarından birisidir. Bu çalışmada, istihbarat faaliyetleri 
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olarak devlet birimleri tarafından yürütülen ve kamu gücü kullanılarak yapılan 

faaliyetler ele alınacak, özel şahıs ve kurumlar tarafından yapılan benzer 

faaliyetler konumuzun dışında tutulacaktır. 

İstihbarat kavramının genişliği yanında, bu ad altında yürütülen 

faaliyetlerin çeşitliliği de dikkate alındığında, teknik olarak bu ad altında 

yürütülen ve ancak özel hayata müdahaleyi gerektirmeyen faaliyetler de 

çalışmamızın dışında tutulmuştur. Örneğin, günümüzde istihbaratın büyük 

bölümünü teşkil eden ve istihbarat terminolojisinde “açık kaynak istihbarat” 

adı verilen faaliyetler incelememizin dışında tutulmuştur. Çalışmamızda daha 

çok istihbarat faaliyetleri kapsamında, özel hayata en fazla müdahaleyi 

gerektiren, Parmak İzi ve Fotoğrafların Kayda Alınması, Önleme Araması, 

Adli Arama ve El Koyma, Bilgisayar Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve El 

Koyma, Adli ve Önleme Maksatlı İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı, 

Teknik Araçlarla İzleme adı altında yürütülen ve mevzuatta da bu adlar 

altında düzenlenmiş olan hususları ele alacağız. 

Bahsedilen bu sebepler ışığında yapacağımız çalışmanın faydalı 

olacağı kanaatindeyiz. Çalışmanın birinci bölümünde, insan haklarının 

sınıflandırılması ortaya koyularak tarihsel gelişimi konusunda uluslararası 

belgeler açıklanacaktır. Özel hayat kavramı incelenerek, kapsamı belirtilecek 

ve hukuki metinlerde özel hayat kavramı araştırılacaktır. 

İkinci bölümde güvenliğin çeşitli açılardan tanımı yapılacak, devlet 

sorumluluğu olarak güvenliğin sağlanması ve bu kapsamda istihbarat 

faaliyetlerini gerekliliğinden bahsettikten sonra, istihbaratın ne olduğu 

açıklanacak, istihbarat faaliyetlerin içeriği konusunda araştırmalar 

yapılacaktır. 

Üçüncü bölümde ise özel hayat ile istihbarat faaliyetlerinin sınırları 

çizilmeye çalışılacaktır. Burada hukuk devleti ilkesi bakımından devletin 

temel amaç ve görevleri açıklanarak, temel hak ve özgürlüklerin yasalardaki 

sınırlanma gerekçeleri ortaya koyulacak ve devletin istihbarat faaliyetleri 

açısından özel hayata müdahale yöntemlerinin hukuksal dayanakları 

irdelenecektir. 
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Son bölümde çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılarak elde 

edilen sonuçlar ifade edilecektir.  

 

 



BİRİNCİ BÖLÜM 

 

İNSAN HAKLARI BAKIMINDAN ÖZEL HAYATIN KORUNMASI 

 

1. İNSAN HAKLARI 

 

İnsan hakları deyince ilk önce bireylerin sırf insan olduğundan dolayı 

kazandıkları haklar akla gelir. Bilinen en genel ve basit tanımlama böyledir. 

Bu haklar için insan olmaktan başka gerekçe aranmaz ve temelinde eşitlik 

olgusu olduğu için insan hakları dünya üzerinde yaşayan herkes için aynı 

olmalıdır. 

“İnsan hakları ve temel özgürlükler, bütün insanların doğumla sahip 

oldukları haklardır. Bu hakların korunması ve geliştirilmesi hükümetlerin ilk 

sorumluluğudur.” (1993-Viyana Sözleşmesi md.1/3).  

İnsan hakları, kavramın hem niteliğini hem de kaynağını ortaya çıkarıcı 

mahiyettedir; hiçbir kısıtlama olmadan bütün insanları kapsar. “Bütün insan 

hakları; evrenseldir, bölünmezdir, birbirine bağlıdır ve birbiriyle ilişkilidir”. 

(1993-Viyana Bildirisi md.5/a). Bütün insanlar eşit olmalarından dolayı bu 

haklara “eşit” düzeyde sahiptirler. Söz konusu eşitlik mutlak eşitlik olmayıp; 

ilkesel eşitlik, hakta eşitliktir (Gören, 2005: 10). 

İnsan hakları, değerler sisteminde en üst sırada yer alan temel 

haklardır. Aynı zamanda hukukun temelinde yer alan kurucu ilkelerdir. Bir 

başka açıdan insan hakkı; 

“Hangi ulusal, etnik, dini, zümrevi veya mesleki topluluktan olursa olsun, 

her kişinin yalnızca insan olmak itibariyle sahip bulunduğu değeri korumaya 

dönük eylem potansiyelinin başkalarınca tanınmasını ve her çeşit dış 

müdahaleye karşı korunmasını gerektiren en üstün ahlaki iddia veya taleptir” 

şeklinde tanımlanabilir (Kalabalık, 2004: 2).  

İnsan hakları kavramı, bu konuda yazılmış birçok eserde “temel haklar 

ve özgürlükler”, ”kişi hak ve özgürlükleri”, “kamu özgürlükleri” ve “anayasal 

haklar” gibi benzer söylemlerle karşımıza çıkmaktadır. Bizce insan hakları 
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kavramı tüm bu isimlere karşı geniş ve kapsayıcı bir tanım olarak 

değerlendirilmektedir. 

Yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği, adil olarak yargılanma, düşünce, din 

ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, eğitim, özel yaşama ve aileye saygı, 

mülkiyet, seçme ve seçilme, toplanma ve toplantı hakkı temel insan hakları 

olarak görülmektedir. 

  

a. İnsan Haklarının Sınıflandırılması 

Doktrinde insan hakları hakkında şimdiye kadar pek çok farklı 

sınıflandırmalar mevcuttur.  Gören kendi eserinde mevcut 

sınıflandırmalardan iki tanesini şu şekilde vermiştir: 

(1) Analizci Tablo: İnsan Hakları beş grupta toplanır; 

 

(a) Temel özgürlükler (kişi özgürlüğü, konut dokunulmazlığı, güvenlik, 

mülkiyet hakkı eşitlik) 

 

(b) İç özgürlükler (düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, 

öğretim özgürlüğü) 

 

(c) Siyasal ve sosyal davranış özgürlükleri (toplanma özgürlüğü, 

dernek kurma hakkı, basın ve haberleşme özgürlüğü) 

 

(d) Siyasal haklar (seçme ve seçilme hakları) 

 

(e) Sosyal haklar (aile hakkı, sendika hakkı) (Gören, 2005: 12). 

 

(2) Sentezci Tablo: George Jellinek‟e göre insan hakları üç gruptur 

(Jellinek, 1913‟ten aktaran Gören, 2005: 13):  

       (a) Negatif statü hakları: Bu haklar dokunulmaz olup, bütün kişilere 

tanınmıştır. Vatandaşın herhangi bir ödev yüklenmeden devletin mutlak 

koruması altında olan koruyucu haklardır. Bu haklara “kişisel haklar” da 

diyebiliriz (Din – vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, güvenlik gibi). 
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       (b) Pozitif statü hakları: Sosyal hakları da kapsayan bir bütündür. Kişi 

devletten bir şey yapmasını ister, buna karşılıkta vatandaş sıfatıyla ödevler 

yüklenir. Bu tür haklara “isteme hakkı” da diyebiliriz (Çalışma hakkı, sağlık 

hakkı, konut hakkı, sosyal güvenlik hakkı vb.). 

        (c) Aktif statü hakları: Hem siyasal hem de çeşitli yönlerden temsil 

mekanizmasına (referandum gibi) katılmayı ve tek başına ya da grup olarak 

siyasal iktidarı etkilemeyi mümkün hale getiren haklardır. Bu hakları “siyasi 

haklar” olarak görebiliriz (Seçme ve seçilme hakkı, parti kurmak, toplanma 

ve dernek kurma, basın ve haberleşme özgürlükleri, dilekçe hakkı gibi). 

Temel hakların amacı, bireyin özgürlük alanını, devletin müdahalesine 

karşı korumak olduğu için, olumsuz statüde (status negativus) devlet 

müdahalesine karşı birey kendisini savunma hakkına sahiptir. Tarihi süreçte 

insan haklarının büyük mücadeleler sonucu kazanıldığı gerçeği de bu görüşü 

doğrulamaktadır. Bu anlayışa göre, kişi hak ve özgürlükleri, bireye devletçe 

bağışlanan haklar olarak değil, hukuken devletten önce de var olan haklar 

olarak görülmektedir. Burada devletin görevi kişilerin bu haklarının nasıl 

kullanılmasının sınırlarını çizmek çelişki ve çatışmaları önlemektir. Bu şekilde 

temel hakların özü korunmuş ve anayasal çerçevede öngörülen müdahale 

imkânları kısıtlanmıştır. Bireyin temel özgürlüğü ilke olarak hukuken sınırsız, 

buna karşın devletin müdahale yetkisi ilke olarak kısıtlı, ölçülü ve denetime 

açıktır ( Ünal, 1997: 40-41). 

Savunma hakları olarak da nitelendirilen negatif statü hakları anayasal 

düzeyde objektif temel hukuk kuralları olarak hukuken her alanda ve bütün 

yönlerde etkisini gösterir. Nitekim 1982 Anayasası‟nın 11‟inci maddesinde 

yasama yürütme ve yargı organı ve idarenin bu normlarla bağlı olduğu açıkça 

ifade edilmiştir. 

Pozitif statü hakları ise sosyal devlet anlayışına ve bireyin devletin 

sunduğu imkânlardan yararlanma hakkına dayanmaktadır. Ne var ki bireyin 

bu konudaki talep hakkı, devletin ekonomik ve mali imkânları ile sınırlıdır. 

 

Diğer bir sınıflandırma ise hakların birinci, ikinci ve üçüncü kuşak olarak 

nitelendirilmesidir. Tarihsel gelişim sürecinde insan haklarının kuşaklar 
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şeklinde sınıflandırılmasına ilişkin eleştirilere rastlanmakla birlikte 

günümüzde bu sınıflandırma yaygın olarak kabul edilmektedir. 

Birinci kuşak haklar; esas olarak 17‟nci ve 18‟inci yüzyıl burjuva 

devrimleri sonrası normlaştırılmıştır. Devletin müdahalesi dışında mülahaza 

olunan can ve mal güvenliği, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, din ve vicdan 

özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ve siyasi haklar gibi geleneksel hak 

ve özgürlüklerdir.  

İkinci kuşak haklar; sosyal ve ekonomik haklara tekabül etmekte ve 

devletin aktif müdahalesinin gerekliliğiyle karakterize olunmaktadır. Esas 

olarak 19‟uncu yüzyıl evresi ve Sanayi Devrimi süreçlerinden geçerek ortaya 

çıkmıştır. Bunlar genel olarak çalışma hakkı, adil ve eşit ücret, insan 

haysiyetine yaraşır bir yaşam düzeyine kavuşma hakkı ve sağlık 

hizmetlerinden yararlanma hakkı gibi haklardır.  

Üçüncü kuşak haklar terimi ise, yeni bir takım haklar için kullanılmakta 

olup dayanışma ve kardeşlik temel felsefesi üzerine oturtulmaktadır. En yakın 

tarihli olarak ortaya çıkan haklardır. Uluslararası doktrinde bu ad altında 

sınıflandırılmalarının mazisi ancak 1970‟lerde söz konusu olmuştur. Genel 

olarak temiz bir çevrede yaşama hakkı, doğal kaynaklar üzerinde tam 

egemenlik hakkı, bilgisayar verilerine karşı özel hayatın korunmasını isteme 

hakkı gibi hakları kapsamaktadır (Gemalmaz, 2001: 536-537; Anayurt 2000: 

53). 

Dördüncü kuşak haklar; dünyanın teknolojik gelişmeler nedeniyle 

toplumsal, bilimsel açıdan çok hızlı bir şekilde dönüşmesi nedeniyle şimdiye 

kadar hiç düşünülmemiş, görülmemiş hakları olarak ortaya çıkmaktadır. 

Hukukun bu tür ihlâlleri önceden düşünerek, ihtimalleri hesaplayarak suç 

tipleri yaratması imkânsız olduğuna göre, ister istemez hukuk bir miktar bu 

gelişmelerin gerisinden gelmektedir. Bu gelişmeler sonucunda yeni bir 

kategori olarak dördüncü kuşak hakların doğumundan söz edilmeye 

başlanmıştır (Evrim [web], 2013).  

Günümüzde bio-teknolojinin kullanımında etik sorunlar yoğun biçimde 

tartışılmaktadır. İnsan olmanın anlamının da sorgulandığı bu tartışmalar 
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yoluyla bazı alanlarda düzenlemeler yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. 

Dördüncü kuşakta yer alan haklara ilişkin ilk düzenleme örnekleri, insan 

kopyalamayı yasaklayan Avrupa Konseyi belgeleridir. Günümüzde “ceninin 

hakkı” kavram ve olgusu, artık göz ardı edilemez bir konu haline gelmiştir. 

1970‟lerde bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, ABD‟de kürtajla ilgili felsefi 

boyutları da olan tartışmalar, bu konuda düzenlemeler yapılmasını sağlamış 

ve ilgili düzenlemelere ışık tutmuştur. Yaklaşık kırk yıllık bu süreçte, daha 

ziyade kadının hakları bağlamında tartışılan bu konu, günümüzde ceninin de 

bir hak öznesi olarak korunması gerçeğinden hareketle başka bir düzlemde 

ele alınmaktadır. Bu çerçevede dördüncü kuşak insan haklarının ana 

temasını, insan onurunun korunması oluşturmaktadır (Gül [web], 2010).  

Doktrinde bir diğer sınıflandırma hakların kullanım şekillerine göre 

sınıflandırılmasıdır. Bu kritere göre haklar, “kolektif haklar-ferdi haklar” olarak 

sınıflandırılırlar. Ferdi haklar her ferdin başkasının katılımına gerek 

duymaksızın kullanabileceği haklardır. Kolektif haklar ise, ancak bir topluluk 

halinde kullanılabilen haklardır (dernek kurma hakkı, toplantı ve gösteri 

yürüyüşü hakkı, grev hakkı vb.). Kolektif haklarda da hakkın sahibi bizzat 

ferdin kendisidir. Ancak fert bunları tek başına değil, grup içerisinde ve grup 

halinde kullanabilmektedir ( Anayurt 2000: 52-53). 

 

b.  İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi 

 Felsefi kökleri çok eskilere gitmekle beraber, Kralın yetkilerine 

sınırlamalar getiren 1215 tarihli İngiliz Büyük Şartı (Magna Charta 

Libertatum)  insan hakları alanında ilk ve en önemli belge sayılmaktadır. 

Altmış üç madde içeren Şartta, kişinin can ve mal güvenliğine sahip olduğu 

belirtilerek, bunlar kralın keyfi müdahalelerine karşı korunmuştur. Ancak Orta 

Çağda henüz insanın evrensel, dokunulamaz ve devredilemez temel hak ve 

özgürlüklerinden bahsetmek mümkün değildir (Ünal, 1997: 27). 

Temel hak ve özgürlüklerin çağdaş anlamda oluşumu burjuva 

devrimiyle gerçekleşmiştir. Burjuvazinin feodaliteye karşı verdiği mücadele 

önemli bir gelişmenin başlangıcıdır. 17, 18 ve 19‟uncu yüzyıllar, insan hakları 
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ve bu haklara anayasalarda yer verilmesi için yapılan siyasi mücadelelerle 

dolu geçen bir dönem olmuştur. 

 İngiltere‟de 1689 tarihinde Temel Haklar Bildirisi (Bill of Rights) ile 

vatandaşların bir takım temel hakları birer birer sayılmış ve parlamentonun 

onayı alınmaksızın kralın bu haklara müdahale edemeyeceği ilân edilmiştir. 

Bunu 1776 tarihli Amerikan Virginia İnsan Hakları Bildirisi izlemiştir. Böylelikle 

insanın doğuştan bazı haklara sahip olduğu anlayışı ilk kez anayasa 

niteliğindeki belgelerde yer almıştır (Ünal, 1997: 32). 

İngiltere ve Amerika‟nın ardından Fransa‟da da 1789 Fransız İhtilâli ile 

insan hakları konusunda gelişmeler yaşanmıştır. 1791 tarihli Fransız 

Anayasasının giriş bölümünde, insanların doğuştan eşit haklara sahip olarak 

doğduğu, eşitliğe dayalı bir toplumun ön şartının ancak insanların doğal 

haklara sahip olarak gerçekleşebileceği ve eşitlik olgusunun önemi 

vurgulanmıştır. Diğer maddelerde ise; kanunda yazılı olmayan eylemlerin suç 

sayılmayacağı, herkesin suçu ispat edilene kadar masum olduğu, kişi 

özgürlüğünün sınırını başka kişilerinde aynı konulardaki özgürlüklerinin 

çizdiği gibi düzenlemeler yer almıştır. Yaşanan bu gelişmeler kısa sürede 

ufak tefek değişiklerle bütün Avrupa ülkelerinin anayasalarında yer almıştır 

(Güneş,1998: 28-32; Ünal 1997: 33). 

20‟nci yüzyıl ise insan haklarının evrenselleştiği bir dönem olmuştur. 

İkinci dünya savaşına kadar devletlerin kendi iç hukukunda yer alan bir 

durum olan insan hakları, özellikle savaştaki yaşanan yakıp yıkmalar, 

öldürmeler, korku ve dehşet ile birlikte dünya kamuoyunda insanlık için 

sürekli bir barışın kurulması isteğini doğurmuştur. Bu sebeple savaşın 

ardından insan hakları anlayışı bireysel devletleri ilgilendiren bir konu 

olmaktan çıkarak uluslararası hukukun bir meselesi olarak ele alınmıştır. 

1945 tarihinde elli bir ülkenin katılımıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması 

imzalanmış ve antlaşma bütün üyelerine "ırk, cinsiyet, dil ve din ayrımı 

gözetmeksizin" herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı ve 

demokrasi temelinde uluslararasında barışı kurma çağrısında bulunmuştur. 
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Birleşmiş Milletler Antlaşması gereği bir İnsan Hakları Komisyonu 

kurulmuştur. Bu komisyonun hazırladığı tasarı “İNSAN HAKLARI EVRENSEL 

BİLDİRGESİ” olarak kabul edilerek BM Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 

1948'de Paris'te ilân edilmiştir. “Bütün halkların ve ulusların erişeceği ortak 

bir ideal" olarak düşünülen Bildirge, hukukçuların ve siyasetçilerin insanlığın 

ortak değerlerini saptama ve bireyin temel hak ve özgürlüklerinin, devletler 

tarafından sûiistimaline karşı korunmasına dayanan, uluslararası bir düzen 

kurma yolundaki ilk girişim olmuştur. 

Birleşmiş Milletler ve onun içinde kurulmuş bulunan İnsan Hakları 

Komisyonu, Bildirgede belirtilen haklara saygı gösterilip gösterilmediğini 

tespit edebilmek için üye devletlere hukuki yükümlülükler getiren bağlayıcı 

nitelikte sözleşmelerin hazırlanmasına başlamıştır. Bu düşünce ile hazırlanan 

metinler; “Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme” ve 

“Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme” adlarıyla 

1966‟da BM Genel Kurulunda onaylanarak kabul edilmiştir. 

Bunun dışında Evrensel Bildirgenin kabulünün ardından, Avrupa 

Konseyine üye devletler kendi aralarında insan haklarının korunması 

hususunda ikinci bir belge hazırlamışlardır. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 

(İHAS) denilen belge 4 Kasım 1950‟de Roma‟da imzalanmış, 3 Eylül 1953 

tarihinde yürürlüğe girmiş ve 18 Mayıs 1954 tarihinde Türkiye tarafından 

onaylanarak iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiştir. Sözleşme ile insan 

haklarının korunması uluslararası düzeye taşınmış ve bireyi, özgürlüğünün 

korunması için hak sahibi yapmıştır (Güneş, 1998: 59-62).  

 İHAS‟daki kişi özgürlüğü ve güvenliği bakımından önemli görülen 

koruyucu haklar ve özgürlükler şöyledir:   

(1) Yaşama Hakkı (Md.2), 

(2) İşkence ve insanlık dışı ve onur kırıcı ceza ve davranışta 

bulunma yasağı (Md.3), 

(3) Kölelik, kulluk, zorla çalıştırma ve angarya yasağı (Md.4), 

(4) Kişi özgürlüğü ve güvenliği ilkesi (Md.5), 

(5) Adil yargılanma hakkı (Md.6), 



13 
 

(6) Suç ve cezaların kanuniliği ilkesi (Md.7), 

(7) Özel yaşantıya ve aile yaşantısına, konut ve haberleşme 

özgürlüğüne saygı hakkı (Md.8), 

(8)  Düşünce din ve vicdan özgürlüğü (Md.9), 

(9)  Düşünceyi açıklama özgürlüğü (Md.10), 

(10) Hak arama özgürlüğü (Md.13), 

(11) Mülkiyet Hakkı (1numaralı Protokol) 

Bu çalışmadan maksat özel hayat kapsamındaki kişi özgürlüklerine 

göre istihbarat faaliyetlerinin hukuksal sınırlarını belirtmek olduğundan 

İHAS‟ın 8‟inci maddesinde de geçen özel yaşam konusu incelenecek olup 

insan hakları konusunda daha fazla detaya girmeyeceğiz.  

 

2.     ÖZEL HAYAT 

        a. Özel Hayat Kavramı 

 Özel hayat kavramının, insan hakkı olarak tanımlanması ve bu 

çerçevede koruma altına alınması, 18‟inci yüzyıl Aydınlanma Çağıyla birlikte 

ortaya çıkmış ve gelişim kaydetmiştir. Bu kapsamda oluşan genel kanı kişinin 

özel hayatına girilemez, özel hayata müdahale edilemez olduğudur 

(Hafızoğulları, 1997: 14). 

 Özel hayat kavramı önce Fransa ve Amerika'da ortaya atılmıştır. Özel 

hayat hakkı (right to privacy) daha sonra uluslararası belgeler ile anayasa ve 

kanunlarla düzenlenip koruma altına alınmaya başlanmıştır (Aras, 2010: 30). 

 Bireylerin özel hayatına ve aile hayatına dokunulmaması ve saygı 

gösterilmesini sağlayan temel hak, özel hayatın gizliliği hakkıdır. AİHM‟e göre 

özel hayat, bireye içinde kişiliğini oluşturabileceği ve geliştirebileceği bir 

alanın garanti edilmesi olarak yorumlanmıştır. Özel hayat yabancı gözlerden 

uzak yaşamayı isteme hakkından daha geniş olup, bireyin kendi kişiliğini 

geliştirmek ve gerçekleştirmek için hemcinsleriyle özellikle duygusal ilişkiler 

kurma ve bunu devam ettirme hakkıdır (Gümüş, 2010: 79). 
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 Özel hayat, kişilik hakları içerisinde özel bir öneme sahiptir. Demokratik 

bir hukuk devletinde vazgeçilmez bir özellik olarak görülmektedir. Özel hayat, 

aynı zamanda kişilik hakkının temel unsurlarından biri olarak da kabul 

edilmektedir. Günümüz çağdaş hukukunda kişi her yönüyle bir bütün olarak 

kabul edilmektedir. Bu bağlamda özel hayat da bu bütünün önemli bir parçası 

olarak görülmektedir. Bu itibarla bireyin kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi için 

kendisi ve yakınları ile baş başa kalabileceği devletçe ya da özel kişilerce 

rahatsız edilemeyeceği özerk bir alanın sağlanması zorunludur.   

 Özel hayat kavramının temel çıkış noktası insan haysiyeti olup insanın 

insanca bir yaşam sürmesi için gerekli olan ve bu nedenle yapısı ve doğası 

gereği mahrem/gizli kalması gereken özel bir hayat kavramı, bir değer ve 

korunan bir hak olarak özel hayatın gizliliğinin doğumuna yol açmıştır. Yakın 

zamana kadar varlığı bile kabul edilmeyen ve yalnızca kapalı kapılar 

ardındaki konut dokunulmazlığı ve mülkiyet hakkı gibi kavramlarla dolaylı 

olarak korunan özel hayat, günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak 

son derece genişlemiş, sanal iletişim ağları ve kamuya açık alanlardaki 

sosyal ilişkiler de dâhil olmak üzere kişinin hayatının çok geniş bir kısmını 

kapsayacak boyuta ulaşmıştır. Bununla birlikte son yılların en tartışmalı 

kavramlarından biri olan kişisel veriler ve bunların korunması konuları özel 

hayatın gizliliğinin korunması bağlamında en çok gündeme gelen ve yasal 

düzenlemelere giren değerler haline gelmiştir (Akyürek, 2011: 17). 

 Özel hayat kavramının temelinde „bağımsızlık‟ ve „gizlilik‟ kavramları 

bulunmaktadır. Çağdaş bireyin ne şekilde yaşayacağını, tercihlerini, davranış 

ve ilişkilerini kapsayan bir özgürlüğe sahip olma bakımından bağımsızlığı 

sağlanabilmelidir. Bu tanım sonucunda kabul edilen bağımsızlığa göre özel 

hayatın, hem kamu makam ve görevlilerine hem de diğer özel kişilere karşı 

güvence altına alınması gerekmektedir. İnsan hayatının iki temel yönü olduğu 

kabul edilebilir: Birincisi, kimsenin bilmesinde ya da görmesinde sakınca 

bulunmayan hayatın genel yönü, ikincisi, hayatın herkes tarafından 

bilinmemesi gereken özel yönüdür. Hayatın genel yönü kişinin topluma açık 

ve toplumsal ilişkiler içinde gerçekleşmekte ve bu nedenle de koruma 

kapsamında bulunmamaktadır (Özok, 2008: 3). 
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 Hayatın genel yönü, kişinin herkese açık olan aleni davranışlarıdır ve 

konumuzun dışında kalmaktadır. Hayatın özel yönü ise; hayatın gizli alanı 

kişinin inançları, cinsel yaşamı, vicdani kanaati gibi kendisine özgü dünyası 

olup müdahalelere karşı etkili bir korumanın konusunu oluşturur. Özel hayatı 

ise daha çok aile bireyleri, yakın arkadaş çevresi ve akrabaları ile olan 

ilişkilerin içerir ve yine müdahalelere karşı koruma altında olmakla birlikte bu 

koruma hayatın gizli alanındaki korumaya göre daha gevşek bir konumdadır 

(Öztürk ve diğerleri, 2003: 140). 

 İHAS‟da ve AİHM kararlarında da özel hayat kavramının tanımı 

yapılmamıştır. AİHM'e göre, özel hayat bütün unsurlarıyla tanımlanamayacak 

kadar geniş bir kavramdır (Kilkelly, 2001: 16). Ancak, Avrupa Konseyi 

Parlamenterler Danışma Asamblesinin 428 (19709) sayılı kararında, özel 

hayat;  

"Zorunlu olarak bireyin kendi hayatını en az müdahale ile yaşamasını 

içerir: Özel, aile ve ev hayatı, fiziksel ve moral bütünlüğü, onuru ve şöhreti, 

aldatılma durumunda olmaktan sakınmak, ilgisiz ve utandırıcı gerçeklerin 

açıklanmaması, özel fotoğrafların izinsiz yayınlanmaması, güvenilerek verilen 

veya alınan enformasyonun açıklanmasının engellenmesi" biçiminde 

tanımlanmıştır (Üzeltürk, 2004: 168).  

  

 b. Özel Hayatın Kapsamı 

 AİHM‟ e göre, özel hayat bütün unsurlarıyla tanımlanamayacak kadar 

geniş bir kavramdır. Bu kavram, açık bir biçimde mahremiyet hakkından daha 

geniştir ve herkesin özgür olarak kişiliğini oluşturmasını ve geliştirmesini 

sağlayan bir alan içermekle birlikte, diğer insanlarla ve dış dünyayla ilişki 

geliştirmek hakkını da kapsar (Özok  [web], 2013). 

 Bir yandan insanların toplum halinde yaşaması ve diğer kişilerle ilişki 

hâlinde olması diğer yandan teknolojinin gelişmesine paralel olarak ses ve 

görüntü alma araçlarındaki gelişmeler kişilerin özel hayatlarının sınırlarının 

belirlenmesi ve korunmasını gerektirir. Çünkü günümüzde devleti 

vatandaşına karşı koruyan anlayış değişmekte ve artık vatandaşı devlete 

karşı koruyan anlayış egemen olmaktadır. 
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 Kişi sosyal bir varlık olarak başkalarıyla ilişki içindedir. Bu ilişkiler 

meydana geldiği ortama göre başkaları tarafından görülmekte, kimi zaman 

da izlenmektedir. Açıklanan görüş ve düşünceler istenmediği halde medyaya 

yansımakta ve aleni bir şekilde duyulmaktadır. Kişiler çoğu zaman kendi 

davranışlarıyla başkalarının kendileri hakkında konuşmasına, kendilerinin 

izlenmesine sebep olmaktadırlar. Bunun sonucu olarak kişilerin hayatı 

hakkında başkaları bilgi edinebilmektedirler. Bu bilgilerin kapsamı, kişinin 

başkalarıyla olan ilişkisinin derecesine de bağlıdır. Kişinin yaşadığı bazı 

olaylar herkesin bilgisine ve görgüsüne açıktır. Örnek olarak; kişinin parkta 

gezmesini, alışverişe çıkmasını, sinemaya gitmesini gösterebiliriz. Bütün 

bunlar genelde bilinmeyen kişilerin gözleri önünde meydana gelir. Fakat 

bunlar sadece insan hayatının rutin olarak gerçekleşen dikkat çekmeyen 

alışılagelmiş bir kısmıdır. İnsanlar hayatının her alanını bütün insanlarla 

paylaşmazlar. İnsanın hayatında sadece kendisinin bildiği, kimseyle 

paylaşmadığı bir hayat alanı olduğu gibi, sadece yakınları ve belli 

arkadaşlarıyla paylaştığı hayat alanı da vardır.  

 AİHM‟nin 1992 yılında vermiş olduğu Niemietz – Almanya kararında 

ifade ettiği gibi;  

 “...özel hayat kavramını, bireyin kişisel hayatını istediği gibi 

yaşayabileceği bir „iç alan‟la kısıtlamak ve bu alanın dışında kalan dış dünyayı 

bu alandan tamamen hariç tutmak aşırı sınırlayıcı bir yaklaşımdır. Özel hayata 

saygı, başka insanlarla ilişki kurmak ve söz konusu ilişkileri geliştirmek hakkını 

da bir dereceye kadar içermelidir.” 

        AİHM‟nin yukarıda belirtilen Niemietz – Almanya kararı ve diğer kararları 

dikkate alındığında; 

          -   Bir bireyin cinsel ilişkiler dâhil çeşitli tür ilişkiler oluşturabilmesi ve 

cinsel kimliğini belirleme ve benimseme tercihi, 

          - Yapılan telefon konuşmasının içeriği ne olursa olsun, özel 

haberleşmeye müdahale amaçlı gizli teknolojik aletlerin kullanılması, 

          -  Bir devlet tarafından bireyler hakkında rızaları alınmaksızın bilgi 

toplanması, 
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          -  Kişinin rızası olmadan konutuna müdahale edilmemesi, kişinin 

yaşadığı tüm yerleri, yaşamasa dahi mülkiyetini ve orada yaşaması halinde 

işyerlerinin de konut olarak değerlendirilmesi, 

          -   Derecesi ne olursa olsun, zorunlu tıbbî tedaviler, sekizinci maddenin 

birinci fıkrasında belirtilen özel hayatın kapsamına girmektedir. 

 Özel hayat kapsamının karmaşık yapısı nedeniyle bu konuda birçok 

teori ileri sürülmüştür. Bunlardan en çok bahsedilenler; Alman hukuku kökenli 

olan “üç alan” teorisi ve “özel hayat – kamusal hayat” biçimindeki ikili teoridir. 

   

       (1) Üç Alan Teorisi 

 Bu teoriye göre yaşam alanı genel alan, ortak alan ve gizli alan şeklinde 

üç bölüm olarak düşünülmektedir. Özel‟e göre bu alanlar şöyle ifade 

edilmiştir (Özel, 2004: 31-32): 

      

  (a) Ortak Alan 

 Kural olarak herkesin bilgisine açık olan ve kamuya açık yerlerde 

meydana gelen olaylar ortak alan kapsamında yer almaktadır. Kişinin 

sinemaya veya tiyatroya gitmesi, spor karşılaşmalarını izlemesi, bir toplantıya 

katılması ortak alanda cereyan etmektedir. Ortak yaşam alanı bir kişisel değer 

olarak kişilik hakkının korunmasından yararlanamaz. Bir başka ifade ile ortak 

yaşam alanı içinde cereyan eden bir olayın kamuya aksettirilmesi kişilik 

hakkına yapılan bir tecavüz değildir. 

  

   (b) Özel Alan 

 Kişinin yakın çevresi ile paylaştığı (ailesi arkadaşları vb gibi) ve bu çevre 

dışındaki kişiler tarafından bilinmesini istemediği hayat alanı onun özel alanını 

oluşturmaktadır. 

 Kişinin birlikte oturma, çalışma ve konuşma dolayısıyla kendisine yakın 

kişilerle ortak olan ve yalnız bu kişilerin bilmesini arzuladığı hayat olayları bu 
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alanda cereyan eder ve özel alan kişilik hakkının bir parçası olarak korumadan 

yararlanır. 

 

  (c) Gizli Alan 

 Bir kişinin yalnız kendisine saklı tutmak istediği, diğer kişilerce 

bilinmesini arzu etmediği hayat olayları onun gizli alanını oluşturur. İstisna 

olarak bir ya da birkaç kişiyle bu olayları paylaşmış olması gizli alanının 

niteliğini değiştirmez. 

 Bir olayın gizli alan kapsamında yer alabilmesi için objektif ve sübjektif iki 

şartın gerçekleşmesi zorunludur. Objektif olarak olayın herkes tarafından 

bilinebilir veya izlenebilir olmaması gerekir. Bu itibarla kişinin gizli tutulan 

düşünce ve inançları, yazışmaları (mektup, hatıra defteri, vb gibi) aile içi 

ilişkileri gizli alana girmektedir. Burada önemli olan olayın bilinmeyen bir olay 

olmasıdır. Zira bir olay kişinin iradesiyle veya iradesi dışında herkesçe bilinir 

hale gelmişse artık gizli alan kapsamında değildir. 

 Sübjektif şart ise bir kişinin söz konusu yaşam olayını gizli tutma 

iradesinin mevcudiyetidir. Kişinin bu iradesini, açıklayıcı davranış biçimleri ile 

ortaya koyması (kapı, tel örgü gibi engeller koyma; kasa ya da çekmece gibi 

gizli yerde muhafaza gibi) veya yaşam tecrübelerinden zımnen çıkarılan 

sonuçlarla (evlilik ve aile ilişkilerinin gizli kalmasının yaşam tecrübelerine göre 

herkesçe bilinmesi gibi) anlaşılır. 

    

    (2) Özel Hayat – Kamusal Hayat 

 Kamusal ve özel ayrımını dikkatli bir biçimde inceleyen Guess kamusal 

bilginin herkesçe erişilebilen, özel bilginin ise herkesin bilmediği bilmemesi 

gerektiği bilgi olarak değerlendirmiştir. Kamusal mekânı ise kişinin tanımadığı 

ve yakın ilişki içine girmeyi açıkça kabul etmediği bir yer olarak belirtmiştir. 

Bu alanda “dikkat çekmezlik” ilkesi geçerlidir. Bu ilke ise kamusal mekândaki 

bir kişinin diğeri ile ilgilenmeksizin işiyle uğraşmasına devam etmesine izin 

verir ( Akyürek, 2011: 31). 
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 İkili alan teorisinin üçlü alan teorisinden tek farkı dar anlamda özel 

hayatla hayatın gizli alanını birleştirerek tek bir alan kabul etmesidir. 

   

 c.   Hukuki Metinlerde Özel Hayat 

 Özel Hayat başlığı altında insanlara tanınan haklar ulusal ve 

uluslararası hukukta çeşitli bakış açılarıyla düzenlenmiştir.        

     

    (1) Uluslararası Hukukta Özel Hayat 

 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‟nin 12‟nci 

maddesi ve Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme‟nin 

17‟nci maddesi; İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin 

Avrupa Sözleşmesi‟nin (İHAS) 8‟inci maddesi; Avrupa Birliği Temel Haklar ve 

Ödevler Bildirisi‟nin 6‟ncı maddesi ve Temel Haklar Şartı‟nın 7 ve 8‟inci 

maddeleri; Amerikan Devletleri Örgütü Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri 

Bildirisi‟nin 5‟inci maddesi ve Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi‟nin 11/2‟nci 

maddesi; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı İnsan Boyutu Konferansı 

Moskova Toplantısı Belgesi‟nin 24‟üncü maddesi özel yaşam hakkının 

düzenlendiği bazı uluslararası belgeler 1  olup burada BM İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi, İHAS ve Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar 

Sözleşmesi‟nin konuyla ilgili maddelerine değinilecektir. 

   

  (a) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 

 Tarihsel açıdan bakıldığında, uluslararası alanda, özel hayat hakkı bir 

insan hakkı olarak ilk kez 10 Aralık 1948 Tarihli İnsan Hakları Evrensel 

Bildirisi ile kabul edilmiştir. 

 İnsan haklarının uluslararası belgelerde yer almasının başlangıcını, 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi teşkil eder. Bildirgedeki 

                                                           
1
 Belgelerin çeviri metinleri için Bkz. GEMALMAZ, M. Semih, İnsan Hakları Belgeleri, III Cilt, 

Boğaziçi Üniversitesi Yayın Evi, İstanbul 2003. 
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maddelerden, özel hayatın korunmasında dayanak teşkil eden ve bu yönüyle 

de insan hakları belgelerindeki en önemli gelişmeyi teşkil eden madde 

kuşkusuz bildirgenin 12‟nci maddesidir. Maddede, “Kimsenin özel yaşamına, 

ailesine konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve 

adına saldırılamaz. Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa 

tarafından korunmaya hakkı vardır...” ifadeleriyle özel hayatın korunmasının 

yasalarla güvence altına alınmasının gerekliliği vurgulanmıştır. 

  

  (b) Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 

 16 Aralık 1966 tarihinde kabul edilip, 1976 yılında yürürlüğe giren 

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi‟nde de “özel hayatın korunması bir 

insan hakkı olarak kabul edilmektedir. Sözleşmenin 17‟nci maddesinde, 

kişinin özel hayatı, aile hayatı, konutu ve haberleşmesi güvence altına 

alınarak, şeref ve haysiyeti de korunmuştur. Aynı şekilde madde içeriğinde, 

bu hakka yönelik müdahalelere karşı herkesin kanun tarafından korunmaya 

hakkı olduğu belirtilmiştir. 

 

  (c) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 

 Sözleşme 4 Kasım 1950'de Roma'da imzalanmış ve 59‟uncu maddeye 

uygun olarak 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye, Sözleşme'yi 

4 Kasım 1950 tarihinde imzalamış ve 10 Mart 1954 tarihinde ihtirazı2 kayıtla 

onaylamıştır. 6366 Sayılı Onay Kanunu 19 Mart 1954 gün ve 8662 Sayılı 

Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Sözleşmeyi yeniden düzenleyen 11 

Numaralı Protokol 11 Mayıs 1994 tarihinde imzaya açılmış ve 4‟üncü 

maddeye uygun olarak 1 Kasım 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye 11 

Numaralı Ek Protokolü 11 Mayıs 1994 tarihinde imzalamış ve 14 Mayıs 1997 

tarihinde onaylamıştır. 4255 Sayılı Onay Kanunu 22 Mayıs 1997 gün ve 

22996 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 

                                                           
2
 8662 Sayılı Resmi Gazete: Türkiye'nin ihtirazı kaydı şöyledir: "İnsan Haklarını ve Ana 

Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek Protokolün ikinci maddesi 3 Mart 1924 tarihi ve 430 
sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun hükümlerini ihlal etmez." (http://web.e-
baro.web.tr/uploads/17/cmksozlesmeler/aihs.pdf). 
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 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi‟nin birinci bölümünde hak ve 

özgürlükler sayılmıştır. 8‟inci maddede “Özel hayatın ve aile hayatının 

korunması” hakkı yer almıştır. Buna göre: 

 - Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı 

gösterilmesi hakkına sahiptir. 

 - Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak 

ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin 

korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, 

zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu 

olabilir. 

 8‟inci maddenin iki bölüme ayrıldığı hemen göze çarpmaktadır. 8‟inci 

maddenin 1‟inci fıkrası olan birinci bölümde, devletin bir birey için teminat 

altına aldığı hakların tam olarak hangileri olduğu belirtilir. Bunlar; özel hayata, 

aile hayatına, konuta ve haberleşmeye saygı hakkıdır. 8‟inci maddenin 2‟nci 

fıkrası olan ikinci bölümde, bazı şartlarda kamu yetkililerinin 8‟inci maddedeki 

haklara müdahale etmesinin kabul edilebileceği belirtilerek, söz konusu 

hakların mutlak olmadığı ifade edilir (Kilkelly, 2001:9). 

 İHAS‟ın 8‟inci maddesinin birinci fıkrasında herkesin aile hayatına saygı 

gösterilmesi hakkının olduğu belirtilmiştir. Ancak aile kavramı 

tanımlanmamıştır. Burada aile dar anlamda sadece eşlerden mi oluşmalı, 

yoksa daha geniş anlamda eşler ve çocuklardan mı, ya da en geniş anlamda 

aile, aynı çatı altında yaşayan anne baba ve yakın akrabaların da dâhil 

olduğu bir insan topluluğu mudur? AİHM‟in kararlarında farklı durumlar söz 

konusudur. Örneğin 1994 tarihli Kroon/Hollanda davasında AİHM, nikâhsız 

yaşayan kadın ve erkeğin meydana getirdiği birlikteliği de aile kavramına 

dâhil etmiştir (Sezer ve diğerleri, 2012:19). 

 Benzer şekilde herkesin konutuna saygı gösterilmesi hakkının olduğu 

belirtilmiş ancak konut kavramı barınılan sabit bir yer olarak belirtilmemiştir. 

AİHM 1996 Buckley/İngiltere davasında bir çingenenin içinde yaşadığı sabit 
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bir yer olmayan karavanı da 8‟inci madde kapsamında konut olarak 

değerlendirmiştir (Murat, 2010:20). 

 Gillow-Birleşik Krallık davasında3  Mahkeme, 19 yıldır sahip oldukları 

evde hiç yaşamamış olan davacıların, söz konusu yeri 8‟inci madde 

kapsamında konutu sayabileceklerine karar vermiştir. Bunun nedeni, uzun 

süre uzak olmalarına rağmen, hep söz konusu yere dönme niyetleri olması 

ve söz konusu gayrimenkulle ilişkilerini, konutları sayılabilecek düzeyde 

devam ettirmiş olmalarıdır (Kilkelly, 2001:33). 

 Niemietz- Almanya davasında 4  Mahkeme, konutun örneğin meslek 

sahibi bir kişinin bürosunu da kapsayabileceğine karar vermiştir. Bir kişinin 

mesleğine veya işine ait faaliyetlerin kişinin özel konutunda 

yapılabileceğinden ve işle o kadar ilgili olmayan faaliyetlerin de bir ofiste veya 

ticari mekânda yapılabileceğinden yola çıkarak, bu konuda kesin ayrımlar 

yapmak her zaman pek mümkün olmayabilir (Kilkelly, 2001:33). 

   

(3) Türk Hukukunda Özel Hayat 

 

(a) Anayasa 

 Türk Anayasa Hukukundaki tarihsel gelişime bakılacak olursa her ne 

kadar 19‟uncu yüzyıldaki fermanlarda çeşitli haklar korunmuş, 1876 tarihli 

Kanuni Esasi‟nin 22‟nci maddesinde konut dokunulmazlığı, 1924 tarihli 

Teşkilatı Esasinin de 71 ve 76‟ncı  maddelerinde yine konut dokunulmazlığı 

ve 81‟inci maddesinde haberleşmenin gizliliği hükümleri yer almış olsa da 

özel hayat kavramının ve korunmasının açıkça geçtiği ilk anayasal belge 

1961 Anayasasıdır. Bu Anayasanın sırasıyla 15, 16 ve 17‟nci maddelerinde 

özel yaşamın gizliliğinin yanında konut ve üst aramasıyla, özel kâğıtlar ve 

eşyaya tanınan korumalar açıklanmıştır (Akyürek, 2011: 153).  

                                                           
3
 Gillow-Birleşik Krallık davası, 24 Kasım 1986 tarihli karar (Kilkelly, 2001:33).  

4
 Niemietz-Almanya davası, 16 Aralık 1992 tarihli karar (Kilkelly, 2001:33). 
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 1982 Anayasasında da “Özel hayatın gizliliği ve korunması” başlığı 

altında 20, 21 ve 22‟nci maddelerde bu konu düzenlenmiştir. Burada yapılan 

düzenlemeler gereğince özel hayatın gizliliği genellikle, kişinin üstünün, özel 

kâğıt ve eşyasının aranamaması ve bunlara el konulamaması, konutuna 

girilememesi ve özel haberleşmelerinin gizliliğine dokunulamaması gibi üç 

unsuru kapsamaktadır.  

 1982 Anayasası ile aile hayatına da önem verilmiştir. Özel hayatın 

korunmasıyla ilgili 20‟nci maddede aile hayatının kavramına yer vermiş, 

bunun gerekçesi olarak da özel hayatın “ferdi hayat” ve “aile hayatı”ndan 

oluşan bir bütün olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 2010 yılında 5982 sayılı Kanun 

ile yapılan değişiklik sonucunda kişisel veriler de 20‟nci maddenin bir parçası 

haline gelmiş ve kişisel verilerin korunması hakkı, özel hayatın gizliliği 

kavramı içerisinde anayasal bir niteliğe kavuşturulmuştur (Akyürek, 2011: 

153). 

  Anayasanın 20‟nci maddesinin 1‟inci fıkrasında, “Herkes, özel hayatına 

ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve 

aile hayatın gizliliğine dokunulmaz.” hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu 

maddenin gerekçesinde de; “Bu madde ile kişinin özel hayatı korunmaktadır. 

Kişinin özel hayatı ferdi, özel hayat ve ayrı bir kavram ve bir bütün teşkil eden 

aile hayatından oluştuğu için her ikisi birlikte ifade edilmiştir. Bu anlamda, 

özel hayatın korunması her şeyden önce bu hayatın gizliliğinin korunması, 

başkalarının gözleri önüne serilmemesi demektir (Özdemir, [web], 2013). 

Konuyu örnekle ifade edersek; basın hürriyeti sınırlandırılabilecek, yani 

kişinin özel hayatı gazete sayfalarında hikâye edilmeyecektir. Söz konusu 

gizliliğin korunması için ikinci olarak, kişinin üstünün, özel kâğıtlarının ve 

eşyasının aranmaması ile sağlanacaktır. 

 Bununla birlikte anayasamızın “Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması” üst 

başlığı altında düzenlenen 20 ve 22‟nci maddelerinde, herkesin özel hayatına 

ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı olduğu, özel hayatın ve 

aile hayatının gizliliğine dokunulmayacağı, keza herkesin haberleşme 

hürriyetine sahip olduğu ve bu hürriyetin gizliliğinin esas olduğu, milli 

güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel 
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ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden 

biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı 

olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan 

hallerde ve kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; 

kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyasının aranamayacağı ve bunlara el 

konulamayacağı, haberleşmesinin engellenemeyeceği ve gizliliğine 

dokunulamayacağı hüküm altına alınmış ve özel hayata müdahalenin sınırları 

çizilmiştir (Doğan [web], 2013). 

 Anayasa Mahkemesi özel hayatın korunması kapsamında aldığı 

kararda şu ifadeleri kullanmıştır:  

         Özel hayatın korunması her şeyden önce bu hayatın gizliliğinin 

korunması, başkalarının gözleri önüne serilmemesi demektir. Orada cereyan 

edenlerin yalnız kendisi veya kendisinin bilmesini istediği kimseler tarafından 

bilinmesini istemek hakkı, kişinin temel haklarından biridir. Bu niteliği 

sebebiyledir ki, özel hayatın gizliliğine dokunulmaması, insan haklarına ilişkin 

beyanname ve sözleşmelerde korunması istenilmiş, ayrıca tüm demokratik 

ülke mevzuatında açıkça belirlenen istisnalar dışında bu hak devlet 

organlarına, topluma ve diğer kişilere karşı korunmuştur. İnsanın mutluluğu 

için büyük önemi olan özel hayata saygı gösterilmesi hakkı onun kişiliği için 

temel bir hak olup yeteri kadar korunmadığı takdirde kişilerin ve dolayısıyla 

toplumun kendini huzurlu hissedip güven içinde yaşaması mümkün değildir. 

Bu nedenlerle söz konusu gizliliği çeşitli biçimlerde ihlal eylemleri suç 

sayılarak ceza yaptırımlarına bağlanmıştır.5 

 Bu kapsamda özel hayatın korunması ve güvence altına alınabilmesi 

için 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‟nda da birtakım düzenlemeler yapılmıştır. 

Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu‟nda da kişisel verilerin korunmasıyla ilgili 

genel hükümler bulunmaktadır. 

 

(b) Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu 

Türk Medeni Kanunu‟nda özel hayatla ilgi doğrudan bir düzenleme 

                                                           
5
 Anayasa Mahkemesi, 31.03.1987, E. 1986/24, K. 1987/8, (anayasa.gov.tr 08.02.2014) 
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bulunmamaktadır. Ancak kanunun 23‟üncü maddesinde6 hak ve özgürlüklerin 

korunmasından ve hukuka aykırı olarak sınırlanamayacağından 

bahsedilmektedir. Hemen devamında kanunun 24‟üncü maddesinde7 kişilik 

haklarının korunması ile Borçlar Kanununun 49‟uncu maddesinde ve 

devamında haksız fiillere karsı talep edilecek tazminatlar düzenlenmiştir. 

Kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığını düşünen bir kişi 

Medeni Kanun hükümlerinden yararlanarak bu ihlalin durdurulmasını 

isteyebilir. 

 Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu hükümleri gerek kişilik haklarına 

yönelik saldırıların önlenmesinde gerekse kişisel verilerin korunması 

acısından yasal dayanak oluşturmaktadır. Ancak, bu alanın kendine özgü 

niteliği gereği, genel hükümlerle kişisel verileri etkin bir şekilde korumak kolay 

değildir (Kılınç [web],  2013). 

 

(c) 5237 Sayılı TCK 

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‟nda özel hayatın korunmasının dolaylı ve 

doğrudan olmak üzere iki farklı şekilde düzenlendiği görülmektedir. (Şen, 

2005:709). TCK‟da özel hayata dolaylı koruma getiren düzenlemeler; Tehdit 

(Md.106), Şantaj (Md.107/2), Konut Dokunulmazlığının İhlâli (Md.116), 

Haksız Üst ve Eşya Arama (Md.120), Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma 

(Md.123), Hakaret ve Sövme (Md.125), Kamu Görevlisinin Göreve İlişkin Sırrı 

İfşası (Md.258) olarak sıralanabilir.  

 TCK‟da, özel hayatına doğrudan doğruya koruma getiren hükümler ise 

132 ile 140‟ıncı maddeler arasında düzenlenmiştir. TCK dokuzuncu bölümde 

                                                           
6
 TÜRK MEDENİ KANUNU  

Madde 23.- Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez. 
Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlâka aykırı olarak 
sınırlayamaz. 
Yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik maddelerin alınması, aşılanması ve nakli 
mümkündür. Ancak, biyolojik madde verme borcu altına girmiş olandan edimini yerine 
getirmesi istenemez; maddî ve manevî tazminat isteminde bulunulamaz.    

 
7
 Madde 24.- Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda 

bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün 
nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden 
biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır. 
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132-139 maddeleri arasında “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı 

Suçlar” başlığı altında haberleşme ve özel hayatın gizliliği, konuşmaların 

kayda alınması, kişisel verilerin toplanması ve korunmasıyla ilgili çeşitli 

konular düzenlenmiştir. 

 

(i) Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (Md.132) 

 Madde metninde, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlâli suç 

olarak tanımlanmaktadır.8 

 Haberleşme kavramı kanunda tanımlanmamıştır. Genel anlamda, 

haberleşme, düşünce iletmeye elverişli araçlarla uzakta bulunan kimseler 

arasında iletişimde bulunmaktır. Dar anlamda, haberleşme, belli kişiler 

arasında elverişli araçlarla düşünce iletimidir. Haberleşmenin gizliliği söz 

konusu olduğunda, dar anlamda haberleşme anlaşılmakta, dolayısıyla 

sadece belli, muayyen kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlali suç 

sayılmaktadır. Haberleşme belli, muayyen kişiler arasında değilse, 

haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçu oluşmaz, çünkü gayri muayyen kimseler 

arasında olan haberleşmenin gizliliği yoktur (Hafızoğulları ve diğerleri, [web] 

2009). 

 Haberleşme hakkı; bir kişinin haberleşmesine saygı gösterme hakkı 

kesintiye uğramadan ve sansür edilmeden başkalarıyla iletişim kurma 

hakkıdır. Temel bir hak olup, Anayasa ve çeşitli yasalar tarafından koruma 

altına alınmıştır. Hakkın ihlâli suç oluşturur. 

 Söz konusu suç, belirli kişiler arasındaki haberleşmenin içeriğinin 

öğrenilmesiyle işlenmektedir. Kişiler arasındaki haberleşmenin ne suretle 

                                                           
8
 Madde 132 - (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki 

yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlâli haberleşme 
içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur.  
(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  
(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa 
eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.  
(4) Kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayınlanması hâlinde, 
ceza yarı oranında artırılır. 
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yapıldığının suçun oluşumu açısından önemi yoktur. Bu haberleşme, örneğin 

mektupla, telefonla, telgrafla, elektronik posta yoluyla yapılabilir. Bu suç 

açısından önemli olan haberleşmenin belirli kişiler arasında yapılmasıdır. Söz 

konusu suçu, bu haberleşmenin tarafı olmayan kişi de işleyebilir. 

Haberleşmenin gizliliğinin sadece dinlemek veya okumak suretiyle ihlâl 

edilmesi, bu suçun temel şeklini oluşturmaktadır. Ancak, bu gizlilik ihlâlinin, 

haberleşme içeriklerinin konuşulanların veya yazılanların kayda alınması 

suretiyle yapılması, bu suçun nitelikli şekli olarak düzenlenmiştir. Örneğin, 

telefon konuşmalarının ses kayıt cihazı ile kayda alınarak ifşa edilmesi gibi 

(Doğan [web], 2013).  

 Kişiler arasındaki haberleşme (mektupla, telefonla, telgrafla, elektronik 

posta yolu ile yapılan) içeriklerinin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi ayrı bir 

suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için ifşanın mutlaka hukuka 

aykırı olması gerekir. Örneğin; kişiler arasındaki telefon konuşmalarına ilişkin 

kayıtların Savcılık veya Mahkemeye verilmesi, duruşmada açık bir şekilde 

dinlenmesi veya okunması halinde söz konusu suç oluşmaz (Özkorul [web], 

2013).  

 Suçun oluşabilmesi için ifşanın alenen yapılması gerekir. Suçun maddi 

unsuru, başkası tarafından gönderilmiş bir mektup veya telgrafı veya 

elektronik posta içeriğini ya da telefon konuşmasını, gönderenin ya da 

konuşanın rızası olmadan alenen yayınlamak veya açıklamaktır. Bu 

bakımdan kişinin kendisine gönderilen mektubu gönderenin bilgisi ve rızası 

dışında bir başkasına okutması halinde suç oluşmaz. Buna karşılık mektubun 

gönderenin bilgisi ve rızası dışında alenen okunması başkaları tarafından 

okunmasını temin için bir yere asılması veya basın yayın yoluyla 

yayınlanması halinde bu suç oluşur (Özkorul, [web], 2013).  

 Ayrıca bu maddedeki suçların kamu görevlisi tarafından ve görevinin 

verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle, belirli bir meslek ve sanatın 

sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, işlenmesi halinde ceza yarı 

oranında arttırılır. Bu maddedeki suçların soruşturması ve kovuşturulması 

şikâyete bağlanmıştır. 
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(ii) Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda 

Alınması (Md.133) 

 Bu maddede
9
 kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların dinlenmesi 

ve kayda alınması suç olarak tanımlanmıştır. Kişiler arasında yapılan 

konuşmaların aleni olmayan konuşma olarak kabul edilmesinde konuşmanın 

yapıldığı yerin önemi yoktur. 

 Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların gizliliğini ihlâl suçu;  

       - Bir aletle dinlemek, 

           - Bir ses alma cihazı ile kaydetmek, 

           - Basın yayın yoluyla yayınlamak suretiyle olabilir. 

 Ayrıca bu suçun; kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetkiyi 

kötüye kullanmak suretiyle, belirli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan 

yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılır. Bu 

suçların tüzel kişinin faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi halinde tüzel kişiler 

hakkındaki özel güvenlik tedbirlerine hükmedilebilir (Doğan [web], 2013).  

 

(iii) Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl (Md. 134) 

 Bu suçta öncelikle özel hayatı oluşturan ilişkilerin neler olduğunu 

kavramak gerekir. Bu kapsamda; 

 -     Bireyin kimliğine ilişkin bilgi ve kayıtlar (Nüfus kayıtları, Güvenlik 

ve Polis tespitleri vb.) 

                                                           
9
 Madde 133 - (1) Kişiler arasındaki alenî olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin 

rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki 
aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı 
ile kayda alan kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.  
(3) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerden biri işlenerek elde edildiği bilinen bilgilerden yarar 
sağlayan veya bunları başkalarına veren veya diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin eden 
kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu 
konuşmaların basın ve yayın yoluyla yayınlanması hâlinde de, aynı cezaya hükmolunur. 
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 -    Cinsel hayata ilişkin düzenlemeler ve davranışlar, bu cümleden 

olmak üzere eşcinsel ve cinsel ahlaka aykırı davranışların kayıt altına 

alınması, 

 -     Kişinin beden ruh bütünlüğüne ilişkin düzenlemeler, burada bireyin 

iradesine aykırı olarak yapılan her türlü bedeni ve psikolojik-psikiyatrik, tıbbi 

müdahaleler  

 -    Bireye ait özel yerlerin (ev, araç vb.) ve evrakın aranması ve el 

konulması işlemleri, 

 -    Telefon konuşmalarını dinlenmesi ve kaydı posta gönderilerinin 

açılması ve okunması, 

 -     Kişinin adı, fotoğrafı, nam ve şöhreti, şerefi, yaşam tarzına ilişkin 

bilgilerin kayıt altına alınması, arşivlenmesi özel hayat kapsamına girer 

(Doğan [web], 2013). 

 Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, hapis veya adli para 

cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması 

suretiyle ihlal edilmesi halinde, ceza belirli oranda arttırılır. Yine aynı 

maddenin ikinci fıkrasında özel hayata ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek 

de cezai yaptırıma bağlanmıştır. Basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, 

ceza oranı arttırılır10 (Kılınç [web],  2013). 

 

(iv) Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (Md. 135) 

 Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suç teşkil eden bir 

eylem olarak belirlenmiştir. Yine aynı maddeye göre; kişilerin siyasi, felsefi 

veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki 

eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal 

bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimsenin eyleminin 

                                                           
10

 Madde 134 - (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar 
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması 
suretiyle ihlâl edilmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.  
(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, ceza yarı 
oranında artırılır.  
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de cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Başka bir ifadeyle, hassas verilerle 

ilgili yapılan kaydetme işlemleri de cezai müeyyideye bağlanmıştır (Kılınç 

[web],  2013).11 

 Kişisel veri nedir? CMK‟da kişisel verinin tanımı örnekseme yoluyla 

yapılmıştır. Türkiye‟de kişisel verilerin korunması hakkında kanun yoktur. Bu 

konuda kanun taslağı hazırlanmıştır. Amaç; kişisel verilerin işlenmesinde 

kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı ile temel hak ve 

özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 

uyacakları esas ve usulleri düzenlemek olarak açıklanmıştır. Taslağa göre 

kişisel veri; belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin 

bütün bilgileri içermektedir. Sayma yoluna gidilmemiştir. Bu konuda AİHS ve 

AİHM uygulamalarına bakıldığında kişisel veriler;  

 -   Cinsiyet, medeni hal, doğum yeri, diğer kişisel bilgiler ile ilgili bilgileri 

içeren uygulamalar (Nüfus sayımı). 

 -   Polis kayıtları gizli olsa bile polis tarafından parmak izi, fotoğraf ve 

diğer kişisel bilgilerin kaydedilmesi, 

 -    Tıbbi verilerin toplanması ve tıbbi kayıtların tutulması, 

 -   Vergi makamlarının kişisel harcamaların detaylarını (ve böylece 

özel hayatın detaylarını) açıklama zorunluluğu getirmesi,  

 -     Sağlık, sosyal hizmetler ve vergi gibi idari ve sivil konuları ele alan 

bireysel kimlik belirleme sistemi kişisel veriler kapsamında değerlendirilmiştir 

(Doğan [web], 2013). 

 

 

 

                                                           
11

 Madde 135 - (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla 
kadar hapis cezası verilir.  
(2) Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî 
eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin 
bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.  
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(v) Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme 

(Md. 136)12 

 Bu suçun konusunu, kişisel verilerin kaydedilmesi suçunda olduğu gibi 

kişisel veriler oluşturmaktadır.  Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve 

ele geçirme suçu, bilişim alanında en fazla işlenen suç olma özelliğini 

taşımaktadır. Günümüzde birçok kişisel bilginin ve kimlik bilgilerinin internet 

ortamında bulunmasından ötürü internetteki kişisel veriler ele geçirilmekte ve 

bu veriler üzerinden haksız kazanç elde ederek birçok suç işlenmektedir. 

Kimlik hırsızlığı olarak da adlandırılan bu suç sayesinde kişilerin; adı, soyadı, 

doğum tarihi, anne kızlık soyadı, kimlik numaraları, sosyal güvenlik 

numaraları, kredi kartı bilgileri gibi birçok kişisel verisi haberi olmaksızın ele 

geçirilmektedir. Hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel 

verileri hukuka aykırı olarak başkalarına vermek, yaymak veya ele geçirmek, 

başlı başına bir suç olarak tanımlanmıştır.  

 Bu suç ile korunmak istenen hukuki yarar kişisel veriler olup bu veriler 

kişilerin özel hayatına, özel hayatın gizliliğine ilişkindir. Anayasal bir güvence 

olduğundan, herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini 

isteme hakkına sahiptir. 

 Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme suçunu 

işleyenler için bir ila dört yıl arası hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüştür. Bu 

suçun işlenmesinden tüzel kişilerin hukuka aykırı yarar sağlaması halinde 

TCK 60‟ıncı maddede gösterilen güvenlik tedbirleri uygulanacaktır (Güler, 

[web] 2013).  

 

(vi) Verileri Yok Etmeme (Md. 138) 

 Kaydedilen verilerin belirli bir sure sonra silinmesi kişisel verilerin 

korunması acısından önem taşır. 138‟inci maddeye göre; kanunların 

                                                           

12
 Madde 136 - (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele 

geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  
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belirlediği surelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle 

yükümlü olanlar görevlerini yerine getirmedikleri takdirde hapis cezasıyla 

cezalandırılacaklardır. 13  Buna göre; yasal çerçevede kaydedilen verilerin 

belirlenmiş sürenin sonunda imha edilmesi gerekmektedir (Kılınç [web],  

2013). Burada telefon dinleme kayıtlarının da belli süre sonunda silinmesi 

açık olarak anlaşılmaktadır. 

 

(d) Ceza Muhakemesi Hukuku 

 Ceza yargılamasında soruşturma ve kovuşturma aşamalarında özel 

hayatın gizliliğini ihlal edebilen bazı tedbirlerle karşılaşılabilmektedir. Bu 

durum suçla mücadelede bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 5271 

sayılı CMK‟da bu konuda yer alan düzenlemeler bir yandan özel hayatın 

gizliliğine müdahale imkânı tanırken, aynı zamanda bu müdahalenin yasal 

dayanağını oluşturmaktadır (Keklik, 2012: 96). CMK özel hayata müdahaleyi 

koşullara bağlayan ve gereğinden fazla müdahaleyi engelleyen yasal bir 

dayanaktır. 

 Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında özel hayatın gizliliğinin ihlal 

edilmesi genelde koruma tedbirlerinden kaynaklanır. CMK incelendiğinde 

özel hayatın gizliliğine doğrudan müdahale gerektiren hususlar; arama ve el 

koyma (CMK md.116-134), telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

denetlenmesi (CMK md.135-138), gizli soruşturmacı (CMK md.139), teknik 

araçlarla izleme (CMK md.140) düzenlenmiştir. Bununla birlikte (CMK md.75-

82) düzenlenen beden muayenesi, vücuttan örnek alınması ve genetik 

incelemeler yapılması özel hayatın korunmasına yönelik birtakım güvenceler 

vermektedir. 

 Özel hayatın gizliliği ve korunması ile dolaylı yönden ilgili olan, 

duruşmanın kapalı yapılması, ses ve görüntü alınmasının yasaklanması, 

duruşma içeriğinin yayımlanmaması konusunda CMK 182-187 maddeler 

                                                           
13

 Madde 138 - (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem 
içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir yıla 
kadar hapis cezası verilir.  
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arasında düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca CMK 217‟nci maddede 

düzenlenen delillerin hukuka uygun elde edilmesi hakkındaki hüküm de özel 

hayatın korunması bakımından önemlidir. 

  

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT 

BİRİNCİ KISIM 

GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINDA İSTİHBARATIN GEREKLİLİĞİ 

 

1.  GÜVENLİK 

 Güvenlik kelime anlamı olarak Türk Dil Kurumu Sözlüğünde geçtiği 

anlam bakımından; “toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan 

yürütülmesi kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet” olarak 

tanımlanmıştır. 

 Güvenlik birden fazla bileşeni olan, psikolojik, sosyal, ekonomik ve 

hukuki yönleri bulunan bir kavramdır. Ek olarak güvenlikte maddi ve maddi 

olmayan şartlardan da bahsedildiği görülmektedir. Bireyi çevreleyen şartlar 

maddi, bireyin kendisi ile ilgili olan, psikolojik alanına giren her şey ise maddi 

olmayan şartlardır. Bu kapsamda bireyi çevreleyen ve bireyin etkilendiği her 

türlü şartlarda emniyet sağlandığında bireyin güvende olduğundan söz 

edilebilir. Ayrıca pasif ve aktif güvenlik kavramlarından da bahsedilmektedir. 

Savunma tedbirleri ya da korunma pasif, saldırıya geçme ya da etkisiz hale 

getirme aktif güvenlik olarak değerlendirilir (Çınar, 1997: 57). 

Tarihsel süreç içersindeki ilk dönem insan toplulukları için güvenlik 

“hayatta kalma, aç kalmama ve barınma” olarak algılanmakta iken bu 

konsepte kişi hak ve özgürlükleri, kendini ifade etme, inanç özgürlüğü ve 

düşünce özgürlüğü gibi yeni değerler de ilave edilerek çağımızdaki güvenlik 

konsepti ve algısı değişmiştir. Çünkü zaman içinde “sahip olunan değerlere” 

yeni değerler eklenmiş ya da bu mevcut değerler değişmişlerdir (Beren, 

2010: 14-15). 

Güvenliğin en temelde tehdit odaklı güvenlik tanımı ve risk odaklı 

güvenlik tanımı olarak iki farklı şekilde tanımlandığı görülmektedir. Tehdit 

odaklı güvenlik tanımının mevcut veya muhtemel tehlikeler üzerine 

yoğunlaştığı ve bu tehlikelerin tespit edilerek bertaraf edilmesini temel alan 
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bir yaklaşım olduğu, risk odaklı güvenlik yaklaşımının ise sahip olunan 

mevcut değerlerin tespiti ve korunması üzerine yapılandırılmış bir yaklaşım 

olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısı ile değerlerin, tehditlerin ve tehlikelerin her 

geçen gün daha hızlı bir şekilde değiştiği bir çağda, güvenlik tanım ve 

konseptinin sabit kalmasının beklenmesi de gerçekçi olmayacaktır (Beren, 

2010:1). 

Güvenlik tanımı bir başka kaynakta dar bir yaklaşımla;  

“Milli ekonomiye veya devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı 

bulunan kurum ve kuruluşlarda verimli ve huzurlu bir çalışma ortamının 

sağlanabilmesi için tesislerin ve personelin her türlü fiziki, fikri ve fiili sabotaj ve 

saldırılara, sanayi casusluğuna, yangın, yağma, yıkma, zorla işten alıkoyma 

ya da işi yavaşlatma veya yönetimi sarsma yahut yöneticilere saldırı gibi her 

türlü zararlı ve yıkıcı eylemlere karşı her kademede istihbaratın sağlanması, 

lüzumlu koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması” (“Güvenlik” [web] 2013) 

şeklinde tanımlanmaktadır. 

Korunma isteği ile ortaya çıkan ve koruma dürtüsüyle kurumsallaşma 

eğilimine giren güvenlik, fonksiyonel olarak; personel güvenliği, sektör 

güvenliği, kamu güvenliği ve ulusal güvenlik gibi çeşitli alanları ihtiva 

etmektedir. Bu alanlardan ulusal güvenlik, Türk Dil Kurumu sözlüğünde; 

“kamu düzeni ve emniyeti” olarak belirtilmiştir. Bu tanım ile ulusal güvenlik, 

genel asayiş hizmeti gibi tanımlanmıştır. Oysa ulusal güvenlik; günümüzde 

bütün güvenlik tanımlarının toplandığı en üst yapı ve toplam güvenliğin bir 

şemsiyesi konumundadır (Yılmaz, 2007:210-211). 

Günümüze gelindiğinde, ulusal güvenlik önemini kaybetmemekle 

beraber kişi hak ve özgürlükleri, demokrasi, yaşam kalitesi gibi bir dizi farklı 

değerler de ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile artık salt devlet güvenliğinden söz 

etmek yerine onu da kapsayan fakat bireyin değerlerini de ihmal etmeyecek 

bir güvenlik algısına gereksinim duyulmaktadır. 

 

a. Ulusal Güvenlik/Birey Güvenliği  

Ulusal güvenlik kavramı, ulus devletlerin güvenliklerini sağlamaya 

yönelik temel endişelerini ortaya koyan bir güvenlik halini akla getirebilir. 
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Devlet güvenliği veya milli güvenlik olarak da ifade edilen ulusal güvenlik, 

“devlet denen soyut hukuki tüzel kişiliğe sahip varlığın, iç ve dış her türlü 

tehlikelerden korunmuş olarak varlığını hukuki, sosyal ve bağımsız bir şekilde 

sürdürmesi” (Beren, 2010: 31) olarak da tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan 

da anlaşılacağı üzere, ulusal güvenlik her ne kadar devletin içindeki tüm 

unsurların güvenliğini kapsasa da, doğrudan devlete yönelik tehditlere karşı 

duyarlılığın, diğer tehditlere nazaran daha fazla olması, devletin bekası 

açısından anlamlı karşılanabilmektedir. Bunun sebebi günümüzde birey 

hakları ve demokratik değerlerin yükselen değerler olduğu gibi o dönemde de 

dünyada yükselen değerin ulus devlet sistemi ve düşüncesi olduğudur. 

Dolayısı ile korunması gereken öncelikli değer ulus devlet sistemidir ve ulusal 

güvenlik kavramının daha ziyade ulus devlet anlayışının esas olarak egemen 

olduğu bir dünyada / zaman aralığında anlam taşıdığı ifade edilmektedir. 

Ayrıca ulusal güvenlik kavramı, hem iç güvenliği hem de dış güvenliği 

kapsayan bir genel kavram niteliği taşımaktadır (Beren, 2010: 31-32). 

İnsan güvenliği ya da bireysel güvenlik olarak ifade edilen kavram ise 

en temel de bireyin güvenliğini ifade eder ve bu güvenlik türü insanlık tarihi 

kadar eski bir kavramdır. Fakat güvenlik kavramının tanımı sahip olunan 

değerler üzerinden yapıldığından, değerlerin değişmesi kavramın da 

değişmesine neden olmaktadır. Bireyin sahip olduğu değerlerin özellikle son 

zamanlarda şaşırtıcı bir ivme ile değişmesi bireysel güvenlik kavramını da 

değiştirdiğinden dolayı günümüzde göreceli ve yeni bir kavram olarak da 

değerlendirilmektedir. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası milliyetçilik akımları, 

bağımsızlık hareketleri ve ulus devlet düşüncesi ile yükselişe geçen ve soğuk 

savaş döneminde de popülaritesini koruyan ulusal güvenlik kavramı, 

teknoloji, bilişim ve ulaşım alanındaki hızlı gelişmelerin yaşandığı günümüzde 

küresel güvenlik kavramının yükselen değer olarak literatürde yer almasının 

hemen akabinde ortaya çıkmıştır (Beren, 2010: 28). 

         Devletten devlete farklılık gösteren iç güvenlik modelleri, zamana göre 

de farklılık göstermektedir. Max Weber’in bürokrasi teorisine göre “gelişen 

devlet yapısında iç güvenliğin, kişilerin korunması ve kamu düzeninin 

sağlanması ihtiyacının ortaya çıkmasıyla şekillendiğinin” ifade edildiği, 

modern devlette kamu düzeninin sağlanması öncelikli olmuşken post modern 



37 
 

devletlerde kişilerin korunması ve birey merkezli politikalar ön plana çıkmıştır. 

II. Dünya Savaşı sonrası, ulus devlet felsefesinin egemen olduğu dönemlerde 

(ayrıca milliyetçilik akımları, bağımsızlık hareketleri, terör ve isyanlar da bu 

dönem içerisinde düşünüldüğünde) devletin, sistemin ve kamu düzeninin 

korunması “mutlak değer” olarak görülmüş ulusal güvenlik kavramı yükselen 

değer olarak kendini göstermiştir (Beren, 2010: 27). 

 

b. Uluslararası Güvenlik 

Uluslararası Güvenlik, devletlerin ve uluslararası kuruluşların bölgesel 

ve küresel barışı korumak, oluşabilecek tehditler karşısında karşılıklı 

korunma ve güvenliği sağlamak amacıyla oluşturduğu önlemleri içerir. Bu 

önlemler diplomatik anlaşmaları ve askeri müdahaleyi gerektirebilir. 

Uluslararası güvenlik ve ulusal güvenlik tehditler ve alınacak önlemler 

bakımından birbiriyle bağlantılıdır. 

Uluslararası güvenlik kavramı, uluslararası sistemin bütünü ya da 

bütüne yakının güvenliği (küresel güvenlik), coğrafi olarak alt sistemlerin 

güvenliği (bölgesel güvenlik), devlet güvenliği, toplum güvenliği veya 

bireylerin güvenliği gibi farklı boyutlarda ele alınabilir (Dedeoğlu, 2003, s.12). 

Jeopolitik hedeflerin kesişmesi, demografik yapıların değişmesi ve bunun 

sonucu artan göçler, küreselleşen ekonomik çıkarlar, salgın hastalıklar, 

uluslararası terörizm, teknolojik sistemlerin hızlı gelişimi ve siber saldırılar 

uluslararası güvenliğe yönelik tehditler arasında sayılabilir (Yılmaz, 2007, s. 

278-298). 

Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından sosyo-kültürel, etnik, jeolojik, 

demografik ve çevre güvenliğinden kaynaklanan potansiyel tehdit sayısında 

artış görülmüştür. Bununla birlikte düşük yoğunluklu çatışmalar da 

yaygınlaşmıştır (Dindar, 2004, s. 107). 

Her geçen gün değişim gösteren uluslararası ortamda, her ülke, 

gelecekte söz sahibi olmak adına yeni stratejiler oluşturmaya başlamıştır. 

20’nci yüzyıl ve öncesinin güvenlik algılaması ülke sınırlarının güvenliği 

düşüncesinden öteye gidemezken, 21’inci yüzyılın getirdiği gelişmeler çok 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_kurulu%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ulusal_g%C3%BCvenlik
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boyutlu ve karmaşık bir güvenlik anlayışını ortaya çıkarmıştır. Bununla 

beraber, gelişen teknoloji ve bakış açıları nedeniyle risk ve tehditlerin de 

nitelikleri değişmiştir. Bu farklılaşma, risk yönetimini ve tehditlerin ortadan 

kaldırılmasına yönelik çalışmaları etkilemiştir. Dolayısıyla, risk ve tehditleri 

belirleyen istihbarat kurumlarının yükü daha da artmıştır.  Son yıllarda terör, 

etnik ve dini çatışmalar, sanayi casusluğu, nükleer silahların yaygınlaşması 

ve kontrol edilemez hâl alması gibi güvenlik sorunlarının ortaya çıkması, 

istihbarat kurumlarına olan gerekliliği arttırmış ve teknolojik gelişmeleri 

takiben yeniden yapılandırılmalarına ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur 

(Çetinkaya, 2011:1). 

21’inci yüzyılda iki kutuplu güç dengesi dağılmış, karşılıklı tehdit yerini 

belirsizliğe bırakmış, bölgesel güçler potansiyel kazanmış ve savaş tehdidi 

artmış, terörizm ve kitle imha silahları yayılmış; insan, mal ve para dolaşımı 

kolaylaşmıştır. İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, bilgi ve istihbarat 

akışı ile psikolojik harekât yöntemlerine sınır ötesi kabiliyet kazandırılmış, 

terör küreselleşmiş, kaçakçılığa konu her türlü madde suç grupları tarafından 

organize edilmeye başlanmıştır (Uzungüngör, [web] 2007). Bu sebeple 

güvenlik alanında askeri faaliyetlerin dışında siyasi, sosyal ve ekonomik 

alanlarda da faaliyet gösterilmesi bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. 

 Son yıllarda rakip devletlerin yıpratılması için kullanılan önemli 

yöntemlerden biri olan uluslararası terörist faaliyetlerde artış yaşanması 

devletleri dünya lideri güçler ile birlikte uluslararası tehditlere ve terörizme 

karşı güvenlik algısında birleştirmiştir. Terörist faaliyetler oldukça etkili olmuş 

ve teknolojik gelişmelerin eşliğinde büyük bir tehdit haline gelmiştir. Bu 

kapsamda istihbarat örgütlerine olan gereksinim artmıştır. Uluslararası 

güvenliğin sağlanmasında etkin rol oynayan istihbarat birimleri askeri 

kurumlarla işbirliği içinde olmuş ve bu düşük yoğunluklu çatışmada aktif rol 

oynamışlardır. Bir bakıma görünmeyen gizli savaşın gizli aktörleri olarak yeni 

yöntem ve teknikler geliştirmişlerdir (Çetinkaya, 2011: 6). 
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2.  DEVLET SORUMLULUĞU OLARAK GÜVENLĠK 

 Devletler de bir bakıma insanlar gibidir. Öncelikle, var olmak için 

korunma ihtiyacı içindedirler. Siyaset dilinde buna “güvenlik ihtiyacı” adı 

verilmektedir. Bunun karşılanması organize bir toplum olan devlette, halkın 

ihtiyaçları için oluşmuş ve herkesi kapsayan şemsiye konumundaki kamu 

yönetiminin birinci ve baş görevidir. Diğer bir söylemle, halkın üzerinde 

yaşadığı toprak olan yurdun korunması, güvenliğinin sağlanması devletin 

yükümlülüğündedir. Devletler bu temel görevini, silahlı ve silahsız 

organlarıyla yerine getirirler (Girgin, 2003: 92).  

Anayasanın 5’inci maddesinde1, Devletin temel amaç ve görevlerinden 

birisinin, kişinin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak olduğu 

belirtilmiştir. Emniyet ve asayişin sağlanamadığı bir ülkede, kamu düzeninin 

bozulması kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkar. Devlet, bu ödevini 

başta silahlı kuvvetler (askeri unsurlar) olmak üzere, emniyet güçleri (Genel 

Kolluk) ile diğer kanunlarca yetkilendirilmiş özel kolluk personeli (Gümrük 

Muhafaza Teşkilatı, Orman Koruyucuları v.s. gibi) ile yerine getirir (Girgin, 

2003: 93). Bu amaca ulaşılması için yürütülen faaliyetlerde ise istihbarat en 

önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Devlet güvenliği bir bütün olarak, devletin sınırları dâhilinde bulunan 

kişileri de kapsayacak şekilde bir iç güvenliği2 öte yandan devletin varlığına 

karşı dışarıdan gelebilecek tehdit ve tehlikelere yönelik bir dış güvenliği 3 

kapsamaktadır. İç güvenlikte ortaya çıkacak her türlü güvenlik zafiyeti dış 

                                                           
1
 1982 Anayasası Md.5: Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve 

bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve 
toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal 
hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve 
sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları 
hazırlamaya çalışmaktır. 

 
2
 İç güvenlik, bir devletin coğrafi sınırları içerisinde her türlü tehdit ve tehlikelere karşı başta 

vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, sonrasında ise kamuya ve özel sektöre ait 
bina ve malzemelerin saldırı ve sabotajlara karşı korunmasıdır (Çınar, 1997: 61). 

 
3

 Bir devletin, başka devletlerin etkisi altında olmama, yabancı devletlerin her türlü 
saldırısından uzak durma, etkilenmeme, gelebilecek muhtemel tehlikelere karşı koyabilme 
durumudur (Çınar, 1997: 62). 
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güvenliğe yönelik muhtemel tehditleri doğrudan etkileyecektir ve devlet 

bekasını devam ettirmede zorlanacaktır.  

Devletin görevlerinden birisi de güvenliğin sağlanmasıdır. Anayasanın 

117’nci maddesine göre ülkede güvenliğin sağlanmasından Bakanlar Kurulu 

sorumludur. Ülkemizde devlet güvenliğinden sorumlu olan kurumlar, başta 

Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Bakanlar Kurulu, Genel Kurmay Başkanlığı, 

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’dır. Bu konuda Milli güvenlik siyaseti 

Milli Güvenlik Kurulunda belirlenir. Bu kurula ise Cumhurbaşkanı 

başkanlığında, Başbakan, Dışişleri, İçişleri, Adalet ve Milli Savunma 

Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile gündemdeki 

konuya göre Emniyet Genel Müdürü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı 

katılır (Çınar, 1997: 92). 

Geniş çerçevede bakacak olursak yukarıda saydıklarımızdan başka; 

Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm 

Bakanlığı ve birçok kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları 

incelendiğinde güvenlikle ilgili görevleri olduğu açıktır. Ancak bu güvenlik 

sorumluluğu ulusal güvenlik sorumluluğunun altında kendi özel görev alanları 

ve faaliyetleri ile ilgili güvenlik tedbirleridir.   

Devletler kendi bünyesindeki bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar 

aracılığıyla güvenliklerini sağlamak, sahip olduğu değerleri korumak, 

çıkarlarını savunmak ve bunları yaparken tehdit ve eylemleri önlemek ve 

güvenlik kapsamında caydırıcı olmak için çeşitli araç ve yöntemlere 

başvururlar. Bunlar; askeri güç, lobiler, diplomatik kanallar, ekonomik güç, 

örtülü operasyonlar ve istihbarat örgütleridir (Yılmaz, 2007: 301). 

 Güvenlik kavramının gerek kendi içeriğindeki, gerekse çerçevesindeki 

belirsizlik durumu, günümüzün popüler ve önemli gelişmesi olan insan hakları 

kavramının özündeki insanın sahip olduğu hakların da sınırını belirsiz 

kılmaktadır. Başka bir ifadeyle, günümüzde devletlerin güvenlik anlayışlarıyla 

insan hakları için belirledikleri sınırlar, büyük ölçüde ters orantılı bir görünüm 

sergilemektedir. Aslında bu yüz yıllardır da böyle olmuştur: Örneğin insanlar 

sürekli olarak bir yandan özgürlük bir yandan da elde ettikleri özgürlüklerini 
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yaşayabilecekleri güvenli bir ortam istemişlerdir. Bu iki istek arasında bir 

tercih yapmak zorunda kalmışlardır. Bu tercih de büyük ölçüde güvenlikten 

yana kullanılmıştır (Kuçuradi, [web] 2013). 

İnsan hakları nazariyesinden bakıldığında, İHAS’da (Md.5) ve 

Anayasamızda (Md. 19)  güvenlik temel bir insan hakkı olarak görülmektedir. 

Bireysel anlamda görülen güvenlik isteğini, devlet boyutunda ele alınan 

güvenlikten soyutlamak anlamsızdır. Güvenlik hakkı temel bir hak olması 

itibarıyla diğer temel haklarda olduğu gibi kendisinden yoksunluk, bütün 

haklara karşı bir eksiklik oluşturur (Shue, 1996: 30). Bir başka deyişle 

güvenlik ortamının sağlanması, insanların özgürce haklarından 

yararlanabilmesi için önem arz etmektedir. Bu konuda devletin güvenliğin 

sağlanması konusunda yaptığı çalışmalar, ulusal ya da uluslararası 

belgelerde korunan ve son yılların en önemli insan haklarından birisi olan 

“özel hayatın korunması” hakkı ile karşı karşıya gelmektedir. Devletin bir 

yandan güvenlik üzerinde dururken öte yandan özel hayatı koruması, 

güvenliğin sınırlarını oluştururken özel hayata müdahale usul ve yöntemlerini 

ortaya koyması çok büyük önem taşımaktadır. 

 Bu bakımdan güvenlik sağlama fonksiyonunun en etkin aracı olan 

istihbarat faaliyetleri ile özel hayatın korunması hakkının sınırlarının çok iyi bir 

şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Devlet bir yandan istihbarat 

faaliyetlerinin engelsiz bir şekilde yürütülmesini sağlarken, öte yandan en 

temel insan haklarından birisi olan özel hayatın korunması hakkını da 

sağlamak durumundadır. Bunun ise ancak istihbarat faaliyetlerinin yasal 

dayanaklarının çok iyi düzenlenerek ve istihbaratı yürüten birimlerin de yasal 

mevzuatı ve istihbarat faaliyetlerinin sınırlarını çok iyi bilerek sağlanılacağı 

kanaatindeyiz. 

 

3.  GÜVENLĠK AÇISINDAN ĠSTĠHBARATIN GEREKLĠLĠĞĠ 

Casusluk, dünyanın en eski mesleklerinden biri olarak bilinmektedir. Bu 

faaliyet toplulukların yaşam mücadelesi verdiği her alanda icra edilmiştir. 

İstihbarat faaliyetlerine güvenlik, ekonomik, siyasi vb. hemen her alanda 
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başvurulmuş, gelişen teknolojiyle beraber istihbarat vazgeçilmez bir unsur 

olmuştur. İnsanlık tarihinde kurumsal olarak devletleşme olgusunun 

gelişimiyle birlikte mevcudiyetini gösteren istihbarat mevcut tehditler 

karşısında devlet güvenliği için elzem bir faaliyettir (Avcı, 2004:12). 

Tarihte çok eski devirlerden beri, neredeyse ilk insan ilişkilerinden bu 

yana, bir insanın veya grubun diğerleri hakkında bilgi edinme veya ihtiyacı 

olan yiyecek imkânları ile su kaynakları konusunda bilgi edinme, bunun 

içinde keşifte bulunma ihtiyacı giderek artmıştır. Bir yandan suç ve 

suçluluğun ilk insandan bu yana var olması, insanların bu konuda mücadele 

vermesi; öte yandan insanın kendini,  ailesini, kabilesini her türlü 

tehlikelerden korumak ihtiyacı güvenlik ve güvenliği sağlama konusunda aktif 

olmayı gerekli kılmıştır. Daha sonraları insan toplulukları büyümüş ve küçük 

gruplar, devletçikler halinde organize olmuş ve varlıklarını koruyabilmek için 

savaşmak zorunda kalmışlardır. Savaşlardan galip çıkarak güçlenen ve 

büyüyen devletler her türlü tehdide karşı bilinçlenme, önlemler arama, 

önceden bilme ve politika belirleme zorunluluğunda olmuşlardır. Bu da 

istihbarat konusunda teşkilatlanma ve uzmanlaşmayı beraberinde getirmiştir 

(Girgin, 2003: 125). 

Yüz yıllardır büyük devletler belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve 

oluşabilecek mevcut tehlikeleri önceden bilip hazırlıklı olmak bir bakıma içte 

ve dışta güvenliğini sağlamak maksadıyla, önceden bilgi edinmeye, tehlikeler 

konusunda uyarılmaya önem vermişlerdir. Büyük bir devlet, iyi teşkilatlanmış 

bir istihbarat sistemi olmadığı takdirde yaşayamaz. Bu konuda istihbaratın 

yapılma gerekçesi, devlet yöneticilerinin bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. 

Bir boksör ringde karşılaşacağı rakibini yenmek için sadece fiziki gücüne 

güvenmez, daha ziyade hasmının zayıf taraflarını, taktiğini ve tekniğini bilmek 

ister (Yılmaz, 2007: 193). Devletlerde güvenliğini sağlamak ve tehditlere 

hazır olmak için istihbarata önem vermeli ve yönetim stratejisini buna göre 

oluşturmalıdır. 

 Ünlü Çin düşünürü ve komutanı Sun-Tzu, “Savaş Sanatı” adlı eserinde;  

“Sonucu bir günde belli olacak bir zaferi kazanmak için, düşman orduları 

ile yıllarca karşı karşıya gelebilirsiniz. Durum böyleyken, sadece birkaç gram 
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gümüşü ücret olarak harcamayı çok gördüğü için düşmanın durumundan 

habersiz kalmak akıl dışı bir şeydir. Bu bilgiyi elde etmenin tek yolu istihbarat 

örgütü kurarak casusları kullanmaktır…. Casusları olmayan ordu, gözü kulağı 

olmayan bir adam gibidir” (Tzu, 2005:194) demiştir. 

İstihbaratsız devlet yönetimi, gözleri bağlı bir maraton koşucusu gibidir. 

Nereye gittiğini ve rakiplerini bilmeden sadece koşar (Yılmaz, 2007: 194). 

Fransız tarihinin bilinen en büyük askeri liderlerinden biri olan 

Napolyon’un:  

“Kritik bir noktaya yerleştirilmiş bir casusun temin edebildiği bilgi ve 

haberler, birkaç tümen askerin elde edeceğinden daha etkili ve önemlidir. Bir 

casus yerinde ve zamanında, cephedeki binlerce askere denktir. İnanın bana, 

savaşların sonuçları incelendiğinde topçunun, süvarinin, piyadenin 

kahramanlıkları, casusların şu göze görünmez, lanetli ordusu yanında hiç 

kalır” (Kuzu, 2007:13) sözleri tarihte istihbaratın önemini vurgular ve bir 

yönüyle de liderlerin istihbarata verdiği ciddiyeti göstermiş olur.  

  Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) istihbaratın gerekliliğini şöyle açıklamıştır:  

“İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana var olan istihbarat faaliyetleri, 

geçmişte olduğu gibi günümüzde de devletlerin geleceğinde rol oynayan 

önemli ve öncelikli faktörlerden biridir. Çünkü bu faaliyet, hedef ve hedef 

olması muhtemel kişi, grup, örgüt veya devletlerin imkân ve kabiliyetlerini 

ortaya çıkarmak, muhtemel hareket tarzlarını önceden tespit etmek için 

yürütülür”(“İstihbarat” [web] 2013). 

Uluslararası politika ve dış politika süreçleri kaçınılmaz bir biçimde 

istihbarat bilimi ile yakından ilgilidir. Herhangi bir devlet eğer ulusal 

çıkarlarının bulunduğu bölgelerde ortaya çıkan yeni eğilimler, tehditler ve 

hareketlilikleri zamanında tespit edemez, bu tehditlere (iç ve dış tehditler)  

yönelik politikasını oluşturacak haber ve bilgi alma sürecini sağlayamaz ve 

tehditlere yönelik tedbirleri geliştiremezse, kendi coğrafyasında güvenliğini, 

siyasi ve bölgesel egemenliğini, iç barışını sağlayamaz bir duruma gelir. 

Böyle bir devlet meydana gelecek sürpriz durumlara her zaman açıktır 

demektir (Yılmaz, 2007: 204). 
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Çağımızda güvenlik; hedefleri, yetenekleri, varlıkları ve tehdit boyutları 

bakımından büyük değişimlere uğramaktadır. Yeni dönemde “güvenlik 

tehdidinin” görünür bir cephesi, sınırları ve orduları olmamakla birlikte, yine 

karşımızda haritada sınırları tanımlanmış ülkeler de yoktur. Küresel dönemin 

ürettiği bu tehdit/suç gruplarının ortak noktası, dünyanın dört bir yanına 

yayılmış, birbirleriyle çıkar veya ortak düşman manifestosunda örtüşmeleridir. 

Bu yeni gurupların yarattığı tehdit ve tehlike, yeni bir güvenlik stratejisini ve 

istihbarat anlayışını zorunlu hale getirmektedir (Bal, [web] 2006). 

Dünyada iç savaşlar, çatışmalar, terör olayları yaygınlaşmakta ve farklı 

yöntemler ortaya çıkmaktadır. İttifak ve grup çıkarlarıyla, ulusal çıkarlar 

arasında daha fazla çelişkinin ön plana çıktığı dünya düzeninde; her ulus 

istihbarat üretimi yanında koruyucu güvenlik alanında kendi istihbarat vizyon, 

yapılanma ve yöntemlerini rekabet edebilir ve etkin kılmak zorundadır 

(Yılmaz,2007:205). 

21’inci yüzyılda dünyayı tehdit eden yeni riskler oluşmuştur. Kitle imha 

silahlarının terör örgütlerinin eline geçmesi olasılığı, gen teknolojisinin kötüye 

kullanılması ihtimali, yasa dışı göçler, zengin-fakir ayrımının çok belirgin hale 

gelmesi nedenleri ile yeni bir güvenlik mimarlığı anlayışı doğmuştur. Modern 

çağın global terör örgütleri, ağ biçiminde örgütlenip, uyuyan hücreler halinde 

teşkilatlanıp televizyon üzerinden gelecek bir anahtar kelime üzerine çok 

sayıda masum insanı öldürmeye yönelik eylemlere hazır bekleyen, devletleri 

belli coğrafi bölgelerden çekilmeye zorlayan, asimetrik savaşa benzer bir 

yapılanma oluşturmuş ve çıkar amaçlı suç örgütleri ile işbirliği yapar hale 

gelmişlerdir. Ortaya çıkan bu risk, dünya toplumunun güvenliğini tehdit 

etmeye başlamış ve neticede ordunun terörle mücadelede kullanılması 

ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İç güvenlik ve dış güvenlik kavramları iç içe girmiş, 

Ceza Hukukunun yapısal sınırları yıkılmış, önleyici ceza hukuku kavramı 

doğmuştur. İşte bu gelişmeler karşısında çok sayıda masum insanın yaşama 

hakkını korumak amacıyla, terör eylemlerinin işlenmeden önce önlenmesi 

ihtiyacı doğmuş ve istihbaratın önemi büyük ölçüde artmıştır (Yenisey, 

2012:7). 
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Devletler vatandaşlarının, mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşayabilmeleri 

için siyasal ve ekonomik yönden bir sistem bir düzen getirmek zorundadır. 

Düzen bir yandan karmaşa ile karışıklığı ortadan kaldıracak, öte yandan 

devlet ile vatandaşların hukuki haklarının neler olduğunu ortaya koyacak bir 

yapılanmadır. Vatandaşların düzen içinde yaşamalarına ek olarak devlet her 

türlü iç ve dış tehdide karşı da güvenliği sağlamakla yükümlüdür. Devlet 

yukarıda belirtilen temel görevlerini yerine getirebilmek için hem devletin 

siyasal ve hukuki kişiliğine karşı hem de vatandaşlarına karşı tehlike ve 

tehditlerin ne olduğunu ve nerelerden yöneldiğini bilmek zorundadır ki, gerekli 

önlemleri alabilsin. Bunun içinde devletlerin istihbarat eylem ve işlemlerinde 

bulunması zaruridir (Çınar,1997: 101-102).                                                                       

Ulusal güvenliğin sağlanmasında istihbarat, yaşamsal bir unsurdur. 

Ülkenin siyasi, ekonomik ve askeri milli stratejik menfaatlerini gerçekleştirme 

ve yönetme konusunda sorumlu makamlara sağlanan istihbarat, 

Cumhurbaşkanından hükümete, önemli kamu yetkilileri ve askeri liderlere 

kadar geniş bir alana sunulmaktadır. Yılmaz, böylesi geniş bir çerçevede 

istihbaratın niteliklerini şu şekilde sıralamıştır; 

- İstihbarat ülkenin anayasal düzeni ve rejimi ile öncelikli menfaatlerini ve 

vatandaşlarının huzur ve refahını tehdit eden krizler konusunda karar 

verici sivil ve askeri liderleri uyarabilme kabiliyetini muhafaza etmelidir. 

- Kitle imha silahları benzeri güç ve kaynakları elde etmeye çalışan 

ülkelerin yarattığı tehditler ve tehlikeler konusunda hükümete ve silahlı 

kuvvetler yetkililerine önceden bilgi verebilmelidir. 

- İstihbarat, terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehlikelere karşı kamu 

güvenliğini koruyucu önlemlere yardımcı olabilmelidir. 

- Uluslararası ticarete ve ekonomik güvenliğe katkı sağlayabilmelidir. 

- İstihbarat, harekât için görevlendirilmiş askeri birliklerin gücünü 

arttırabilecek bir etkinliğe sahip olmalıdır (Yılmaz, 2007: 215-216). 

Kısacası güçlü istihbarat, iç ve dış güvenliğin teminatıdır. 

İstihbaratın önemini sadece güvenlikle sınırlamamak gerekir. 

Ülkeler arasında dostlukların, işbirliklerinin şekillenmesinde de istihbarat 

önemli ölçüde rol oynar. Bazen yanlış ve eksik istihbarı bilgiler, ülkeler 

arasında krizlere sebebiyet verebilir. O bakımdan, dışişleri ve içişlerindeki 
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geleceğe dönük başarı, İstihbarat Teşkilatı’nın başarısıyla yakından ilgilidir 

(Türksoy, [web], 2011). 
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İKİNCİ KISIM 

İSTİHBARAT 

 

1.  İSTİHBARAT TANIMI   

İstihbarat köken itibariyle dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. 

Anlam olarak; yeni öğrenilen bilgiler, haberler, duyumlar, bilgi toplama, haber 

alma olarak kullanılmaktadır (“İstihbarat”, [web], 2013). Nitekim bazı Arap 

ülkelerinde istihbarat teşkilatlarına “ El Muhaberat” ismi verilmiştir ki bizde 

daha çok “haberleşme” anlamına gelir ve aynı manayı vurgular, yani haber 

alış verişi anlamına gelir. 

İstihbarat, günün şartlarına uygun olarak geliştirilen çok yönlü bir 

konudur. Muhtelif kitap ve lügatlerde, istihbarat, "akıl, zekâ, anlayış, malûmat, 

haber, bilgi, vukuf, işitilen haberler, muteber olan havadis, duyulan şeyler, 

toplanan haberler, alınan haberler, bilgi toplama, haber alma" olarak tarif 

edilmektedir (İstihbarat, [web], 2013). 

Türkçe’ de “istihbarat” dediğimiz kelime ve olgu, aynı anlama gelen, 

biraz daha dilimize uygun olan “haber alma” fiilinin aynısıdır. Her iki deyimde 

de “haber” kelimesi esastır ve Arapça kökenlidir (Girgin, 2003: 122). 

İstihbarat gibi haber kelimesinden türemiş; ihbar, muhbir, muhaberat, gibi 

sözcükler bulunmaktadır ve yine haber kelimesiyle vurgulanan, birçok eylem 

ve işlem söz konusudur: Haber veren, haberci, haber getiren, haber kaynağı 

gibi bazı deyimler buna örnektir. 

“Batı dillerinden bir kısmında “İstihbarat” kelimesinin karşılığı 

“Intelligence” kelimesidir ve zekâ, akıl, bilgi gibi anlamlara gelmektedir. Kelime 

çoğunlukla İngilizce lisanındaki ülkelerde kullanılır (ABD de CIA Central 

Intelligence Agency; İngiltere de Military Intelligence: MI) Almanca’da ise 

“Nachtrichten” yani tamamen “haberler” kelimesi kullanılır.(Nachrichten Dienst: 

İstihbarat Teşkilatı) Fransızca’da “renseignement” kelimesinin bu alanda 

yerleştiğini görüyoruz. Bu kelimede “işaret, aydınlatma, öğretme, öğrenme” 

gibi anlamlara geliyor. (Service De Reinsegnemet: İstihbarat Teşkilatı veya 

Servisi) Ruslarda ve bazı Slav Ülkelerinde “güvenlik” kelimesi bu alanda 
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anahtar durumundadır (ünlü eski KGB: Komtet Gosudarstvennoy 

Bezopasnosti: devlet Güvenlik Komitesi). Bir ara Sovyet Rusya kontrolü ve 

etkisindeki –Komünist-Doğu Almanya ise “aydınlanma, keşif” anlamına gelen 

“aufklärung” kelimesini istihbarat anlamında kullanmaktaydı (HVA: 

Hauptverwaltung Auf Klärung: İstihbarat Ana Bölümü). Ama bu da Devlet 

Güvenlik Bakanlığı (Ministerium Fur  Staatssicherheit) –Stasi- bünyesindeydi” 

(Girgin, 2003: 122). 

Bir başka istihbarat teşkilatı olan MOSSAD (İsrail İstihbarat Teşkilatı), 

ismini hayli uzun bir tanımlamanın baş harflerinden almıştır: Haber Alma ve 

Özel Görevler Enstitüsü (Ha –Mossad Le- Modiin Ule Tafkidim Meyuhadim). 

Bu isimdeki “özel görevler” sözleri, biraz da olsa bir ipucu olarak, bu teşkilatın 

eylemci ve aktif karakterini gösterdiği kanısındayız. (İsrail’de bu en son 

isimden öncede “Enstitü” kelimesini içeren teşkilatlanmalar olmuştur) (Girgin, 

2003:124). 

İstihbarat çeşitli yazarlar tarafından değişik şekillerde tanımlanmıştır: 

“İstihbarat, açık veya gizli kaynaklardan elde edilen kişisel verilerin ve 

olaylara ilişkin genel bilgilerin bilimsel yöntemlerle analiz edilmesi ve topluma 

veya devlete yönelik tehlikeleri önceden algılayarak, tedbir alması için 

hükümete rapor verilmesi ile ilgili faaliyete verilen isimdir.”(Yenisey, 2009: 

241). 

“İstihbarat, hasım veya hasım olması muhtemel devletlerin niyetleri, 

plânları ve bu plânları gerçekleştirme kapasiteleri hakkında her şekilde haber 

toplama veya bilgi sahibi olmadır.” (Şenel, 1997: 32) 

“İstihbarat, yabancı bir hükümetin veya siyasî partinin yıkılması, yabancı 

devlet adamları veya hedeflerinin ziyana uğratılması, kişi veya ajanların 

kaçırılması veya öldürülmesinden ayrı olarak bir ülkenin rakiplerinden daha 

fazla avantaj sağlamasını veya en azından yaşamaya devam etmesini 

sağlayan bilginin toplanmasıdır.” (Atay, 2001: 80) 

İstihbarat, genel anlamda, gelecekte gerçekleşebilecek olaylarla ilgili en 

doğru tahmini yapabilmek için gizlilik, tarafsızlık, doğruluk ve süreklilik 

ilkelerine göre toplanan bilgilerin değerlendirilmesi, analiz ve sentezlenmesi 

ile ilgili çalışmalardır, diyebiliriz (Acar, 2011: 73). 
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2. İSTİHBARAT KAVRAMI  

İstihbarat yüz yıllardır kullanılan ve günümüze kadar gelişme göstererek 

gelen bir faaliyet çeşididir. İlk zamanlarda güvenlik ve daha çok askeri alanda 

gerçekleşen istihbarat faaliyetleri günümüzde siyaset ve politikadan, ekonomi 

ve spor faaliyetlerine yaşamın her alanında kendini göstermektedir. 

Teknolojik gelişmelerle birlikte, istihbarat örgütlerinin kullandıkları personel, 

araç ve gereçlerde de gelişmeler sağlanmıştır. Bunda küreselleşmenin 

etkileri de mevcuttur (Çınar, 1997: 104) 

İstihbarat, bir devletin ya da herhangi bir kuruluşun güvenlik alanında, 

devletin özel kişi ve kuruluşları tarafından başka bir devlet örgüt ya da grup 

adına topladığı bilgileri analiz etmesi, üretimi ve kullanması olarak 

değerlendirilebilir. 

İstihbaratın farklı şekillerde tanımlanmasının altında da farklı noktalarda 

durarak istihbarata bakmak ya da istihbaratın farklı noktalarına odaklanmak 

yatmaktadır. Bütün bu farklı bakış açıları değerlendirildiğinde ise istihbarat; 

belli bir amaca yönelik olarak, açık ve gizli kaynaklardan bilgi toplanması, bu 

bilgilerin anlamlandırılması, değerlendirilmesi, analiz ve sentez edilmesi, 

bunun sonucunda elde edilen yorumun ilgili birimlere dağıtımının zamanında 

yapılması sürecidir. 

Kavram olarak baktığımızda istihbarat günlük dilde ona yüklenen 

anlamdan farklılık arz eder. Genel anlamda istihbarat bir kişi ya da kurumun 

ihtiyaç duyduğu gizli ya da özel bilgilere ulaşmak elde etmek için yapılan bir 

takım özel faaliyetler olarak görülmektedir. Örneğin bir basın mensubunun 

belli bir kişi ya da konu hakkında elde etmeye çalıştığı bilgiler ya da bir 

şirketin ticaret yaptığı diğer bir kuruluşun mali durumu hakkında araştırma 

yapması bir istihbarat faaliyeti olarak görülebilir. Bu faaliyetleri yürüten 

makamlar ise istihbarat kısmı, müdürlüğü veya şefliği olarak nitelendirilebilir. 

Ancak çalışmamızda bahsetmek istediğimiz istihbarat faaliyetleri, bunlardan 

ziyade devlet tarafından oluşturulan kuruluşlar ve kamu görevlileri tarafından 

yapılan belli bir yasal mevzuata dayanan gizli faaliyetlerdir. 
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İstihbarat başından sonuna kadar her faaliyetinde gizlilik arz eder. 

Gizlilik içinde, merak edilen, herkes tarafından bilinmeyen ayrıntıları bulmak 

ve perde arkasını görmek için çalışılır. Sun Tzu’ya göre; herkesin bildiği şey 

zaten olup bitmiş olaydır. Önemli olan bilinmeyenlerdir. Savaşla kazanılan 

zafer iyi gibi görünse de esas makbul olan düşmanın gizli tarafını görüp, belli 

olmayanı fark ederek yenmektir ( Tzu, 2005:107). 

Bazen kolayca elde edilebilen ve önemsiz görülen en ufak veriler bir üst 

kademede birleştirildiğinde kritik anlamlar içerebilir. Haber, bilgi ve istihbarat 

temelinde konuyu değerlendirdiğimizde; her bilgi bir tür haberdir yani haber 

işlenerek anlamlı bilgiler elde edilebilir. Bununla birlikte bilgi niteliği taşımayan 

birçok haber de bulunmaktadır. Bilgi haline gelen haberler bir sistem içinde 

değişik işlemler silsilesinden geçerek bildiğimiz manada kullanıma hazır 

istihbaratı oluşturur. Yani istihbarat belirli bir sistem ve süreç sonunda elde 

edilen işlenmiş bilgi ve haberdir. Bu anlamda istihbarat belirli maksatlara 

uygun olarak üretilmiş, bir politikanın, planın ya da stratejinin esasını 

oluşturan temel faktördür. Gizli ve kritik bilgi olması sebebiyle de bir güçtür 

(Çınar, 1997: 104 – 109). 

Ancak teknik olarak kullandığımız İstihbarat kelimesinin, kapsamı biraz 

daha değişiktir. İstihbarat, haberlerin (ham bilgilerin) işlenmesi (tasnif, 

kıymetlendirme, yorum) sonucu üretilen bir ürün veya bilgidir. Başka bir 

ifadeyle, istihbarat tekniği teşkilât ve faaliyet itibariyle, mevcut olması lâzım 

gelen organları ve konuları içine alır. Bu sebeple, istihbarat (intelligence), 

plânlama, araştırma, deliller toplama, çeşitli aklî ve tecrübî ilmî metotlar ile 

onları değerlendirip bir sonuç istihsal edip kullanma faaliyetlerini içine alan bir 

manaya sahip bulunmaktadır. Bu cümleden yola çıkarak, "Millî İstihbarat" 

kastedildiği zaman, devletin Millî Güvenlik Politikası'nı yürütmek için yurt 

içinde ve yurt dışında sekiz ana konunun, yani askerî, siyasî, ekonomik, 

sosyal, coğrafî, biyografik, ulaştırma ve muhabere, ilmî ve teknik istihbarat ile 

Kontra Terör ve Kontra Espiyonaj çalışmalarının bütünlüğü ve merkezî 

istihbarat üretimi anlaşılmalıdır (MİT, [web], 2013).  
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Şekil-1 

Bilgi, Haber ve İstihbarat İlişkisi 

İstihbarat bir süreç içinde oluşur. Bu süreç, ihtiyaç duyulan bilgilerin 

tespit edilmesinden başlayıp, bunların açık ve kapalı kaynaklardan temin 

edilmesi, çeşitli analiz ve değerlendirmelere tabi tutulması ve çıkan 

sonuçların ilgili birimlere (kullanıcılara) ulaştırılması ile devam etmektedir. 

İstihbarat faaliyeti kesintisiz süren bir çalışmadır ve bu faaliyet, bütün 

istihbarat kuruluşları tarafından sürekli işleyen bir “çark”a benzetilir. Çarkın 

birinci safhasında, devletin Millî Güvenlik Politikaları doğrultusunda istihbarat 

ihtiyaçları tespit edilir ve toplayıcı birimlerine iletilir. İkinci safhada, toplayıcı 

birimler, belirli plânlar doğrultusunda açık ve kapalı kaynaklardan haberleri 

toplar ve değerlendirme ünitesine aktarır. Üçüncü safhada, operasyon 

birimlerinden ve servis dışı kurumlardan gelen haber, bilgi ve belgeler 

değerlendirme ünitesinde analize tâbi tutularak işlenir ve istihbarat niteliği 

kazanan raporlar yayınlanır. Yayınlan raporlar kullanılmak üzere, zamanında 

ve süratle istek yapan kuruma ulaştırılır. Dördüncü safhada ise, ilgili kurumlar 

istihbaratı kullanırken, yeni istihbarat ihtiyaçlarını da sürekli olarak gözden 

geçirerek ve değerlendirerek tespit ederler (MİT, [web], 2013).   

 

İstihbarat 

Bilgi 

Haber 
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Şekil-2 

İstihbarat Çarkı 

Ülkemizde, Devlet tarafından “İstihbarat” amacıyla kurulmuş temel 

teşkilat olan Milli İstihbarat Teşkilatı, teknik olarak istihbaratı şu şekilde 

tanımlamaktadır: 

”…teknik olarak kullandığımız İstihbarat kelimesinin, kapsamı biraz daha 

değişiktir. "İstihbarat, haberlerin (ham bilgilerin) işlenmesi (tasnif, 

kıymetlendirme, yorum) sonucu üretilen bir ürün veya bilgidir." Başka bir 

ifadeyle, istihbarat tekniği teşkilât ve faaliyet itibariyle, mevcut olması lâzım 

gelen organları ve konuları içine alır. Bu sebeple, istihbarat (intelligence), 

plânlama, araştırma, deliller toplama, çeşitli aklî ve tecrübî ilmî metodlar ile 

onları değerlendirip bir sonuç istihsal edip, kullanma faaliyetlerini içine alan bir 

manaya sahip bulunmaktadır.” (MİT, [web], 2013).  

 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=istihbarat+%C3%A7ark%C4%B1&source=images&cd=&docid=Jj1XfJL0Pi7cmM&tbnid=VUcCRvleH52wwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://galeri.uludagsozluk.com/r/istihbarat-carki-120413/&ei=h1aDUezJJMfssgbxwIDACQ&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNHtgFPkyj-6eqUgN6I2huYclwoHsQ&ust=1367648092139702
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3. İSTİHBARATIN AMACI  

İstihbaratın faaliyetlerinin temelinde ülke menfaatlerinin korunması, suç 

ve suçlulukla mücadele ve genel güvenliğin sağlanması konuları vardır. Bu 

kapsamda istihbarat servislerinin görevi milli menfaatler doğrultusunda, hedef 

kişi, örgüt ve devletlerin demografik, ekonomik, mali siyasal, kültürel ve 

askeri güçleri başta olmak üzere her türlü imkân ve gayretle güvenilir 

kaynaklardan bilgi toplamak ve istihbarat üretmektir (Acar, 2011: 102). 

İstihbaratın hedefi herkestir ve her şeydir. İstihbarat mantığına göre 

dost yoktur. Kısacası düşman ya da ileride düşmen olabilecek hedefler 

vardır. İstihbarat mantığında toplanacak bilgilerde de sınır yoktur. İstihbarat 

servisleri tarafından ihtiyaç duyulan her konuda bilgi toplanabilir. Farklı bir 

yaklaşımla konuyu açarsak istihbaratın olduğu her alanda da bilgi bulunur. 

İstihbaratın olmadığı hiçbir alan düşünülemez. Önemli olan bilgiyi akılcı 

değerlendirebilmektir (Aydın, 2010: 21). 

 

4. TEORİ OLARAK İSTİHBARAT DİSİPLİNİ 

İstihbaratı teorilerden yola çıkarak inceleyecek olursak iki temel 

prensipten söz edilebilir. Bunlardan ilki istihbaratın fonksiyonu ile ilgilidir ki 

“gücü çekmek ve kumandayı / yönetimi sağlamlaştırmak (dengelemek)” 

şeklinde özetlenebilir. Yani bu prensibe göre istihbarat, imkân ve 

kabiliyetlerin en iyi şekilde kullanılmasına, yönetimin etkinleştirilmesine ve 

güçlendirilmesine yardım eder. Burada istihbarat birinci unsur olarak ifade 

edilebilir. İstihbaratın ikinci temel prensibi ise, istihbaratın savaşta ya da 

mücadelede esas unsur değil, yardımcı kuvvet ve destek unsuru olduğudur. 

Bu görüşe göre savaşı kazanan, aktif görev yapan silahlı birliklerdir. 

İstihbarat ancak onlara etkili bir destek unsuru olarak katkı sağlamaktadır. Bu 

yaklaşım genele de uyarlanabilir. Örneğin bir futbol müsabakasında takımın 

performansının ve oyun taktiğinin mükemmel olması maçı alması için bir 

ihtimal yeterli olabilirken, rakip takımının oyun sitilini bilmek, zayıf yanlarını 

tespit etmek ve ona göre bir oyun taktiği uygulamak takımın başarı ihtimalini 

arttıracak önemli bir etkendir (Beren, 2010: 41).  
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İstihbarat alanındaki teori, strateji, doktrin ve yenilikler istihbarat 

dünyasının yanı sıra istihbarat personelinin tutum ve günlük faaliyetlerinde 

değişikliğe yol açacak stratejik ve entelektüel boyutlar taşımalıdır. Bu 

değişimler kişisel ve kurumsal kabiliyet ve performanslarda önemli gelişmeler 

sağlayacaktır. Stratejik düşünmek gerekirse istihbarat teşkilatının en alt 

kadrosundan lider seviyesine kadar, teşkilatın her seviyesinden ve dışarıdan 

fikirlerin de kararlara katkısı sağlanmalıdır (Yılmaz, 2007: 83). 

Bu güne kadar istihbarat alanında yapılmış teoriler azdır. Bu durumun 

sebeplerini araştırdığımızda akademisyenler ve bilim adamları için bir teoriyi 

kanıtlamaya ya da kabul etmemeye yarayan bilgilerin temin edilememesi bir 

sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. İstihbaratın geniş kapsamını ve 

yöntemlerini teorikleştirmek geleceğin istihbarat sistemleri, yapıları ve 

fonksiyonları bakımından güvenlik ve istihbarat birimleri arasında gerekli 

ilişkilerin gelişmesini ve önemli kararların alınmasını sağlayacaktır (Yılmaz, 

2007: 84). 

Özdağ, istihbaratı bir bilim ve aynı zamanda sanat olarak görmektedir. 

İstihbarat ikinci dünya savaşından bu yana uluslararası ilişkiler biliminin bir alt 

dalı şeklinde akademik bir disiplin olarak da kabul edilmektedir. Avrupa’da 

istihbarat ile ilgili yaygın bir bilimsel literatür 1975 sonrasında oluşmaya 

başlamıştır. 2000’li yılların başında Batı’da birçok üniversitede lisans, yüksek 

lisan ve doktora düzeyinde stratejik istihbarat, aldatma operasyonları, örtülü 

operasyonlar ders olarak incelenmiştir. 11 Eylül’den sonra Batı 

üniversitelerinde istihbarat eğitimine daha da önem verilmiş ve yeni sınıflar 

açılmaya başlanmıştır. İstihbarat bilimi her ne kadar bir sosyal bilim olarak 

tespit ve öngörülerinde fen bilimlerinin kesinliğine ulaşamamış olsa da karar 

alış süreci için genel bir çerçeve ortaya koyar. Bazen sosyal bilimciler, 

tarihçiler, siyaset bilimciler, en gelişmiş istihbarat teknoloji ve tekniklerini 

kullanan, bütçe bakımından geniş imkânlarına sahip olan istihbarat 

servislerinden daha sağlıklı ve doğru tespitlerde bulunabilirler. Yaşadığımız 

bilgi çağında analizcinin doğru analiz/değerlendirme yöntemlerini deneyimle 

birleştirerek, günümüzün yüksek bilgi kirliliği ile yüzleşmesi, sağlıklı istihbarat 

elde etme açısından daha da önemli hale gelmiştir (Özdağ, 2009: 38-39). 
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Bu bakımdan liderler stratejik düşünürken istihbarat konusunda, 

esneklik ve etkinlik, zamanındalık ve doğruluk, güvenlik ve özel hayat, 

analitik genişlik ve derinlik, hazır olma ve deney yapma arasında seçimler 

yapmak zorundadır. Bir istihbarat doktrini önce istihbarat toplumu içerisindeki 

lider ve yönlendirici mekanizmayı tespit etmeli istihbarat stratejisinden yola 

çıkarak görevlerin hangi model içerisinde yerine getirileceğini belirlemelidir. 

Eğer merkezi olmayan bir model kabul edilmişse güvenlik prensipleri, 

doğruluk için bilgileri kimin değerlendireceği ya da hangi bilgiyi kimin kimle 

paylaşacağı gibi esaslar ortaya konmalıdır. Doktrinde özellikle; zamanındalık, 

doğruluk, entegrasyon, işbirliği, özel hayata saygı, risk alma gibi prensiplere 

yer verilmelidir (Yılmaz, 2007: 85). 

 

5. İSTİHBARATIN FAALİYET ALANLARI 

Tecrübeli bir istihbaratçı ve aynı zamanda Batı Alman İstihbarat 

Teşkilatı BND’nin (Bundesnachrichtendienst) kurucusu olan Reinhard 

Gehlen’in  “Servis” adlı kitabında geçen istihbarat faaliyetleri ile ilgili 

düşünceleri şöyledir;  

“İstihbarat faaliyetlerinin özünde, her konuda bilgi edinme gereğinden 

başka, tarihin akışını izlemek ve istikbali görebilmek vardır. Var olan büyük bir 

teşkilatı alıp modernize etmek, değiştirmek, geçmişteki tecrübelerden 

yararlanmak, sıfırdan başlamaktan daha zordur. Tek bir rapor, rapor değildir. 

Ayrı ve bağımsız bir kaynak tarafından doğrulanmadıkça hiçbir bilginin önemi 

yoktur”(Gehlen, 2004:129). 

İstihbarat alanını sınırlamak mümkün değildir. Artık klasik istihbarat 

dönemindeki yakın tehditler ve komşu ülkelerin faaliyetleri gibi istihbarat 

anlayışı yerine dünyanın her köşesi; kara, hava, deniz hatta uzay alanı 

istihbarat faaliyetlerine mekân olabilmektedir. Örnek verecek olursak bu 

mekânlar bir devlet başkanının köşkü, başbakanlık konutu, müzakere 

salonları hatta Romanya Devlet Başkanı Çavuşesku’ nun dişlerinin arası bile 

olabilir (Avcı, 2004: 11).  
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Günümüzde insan hayatının her alanında istihbarat faaliyetlerini 

görmekteyiz. İstihbarat, ekonomiden, spor müsabakalarına gazetecilikten, 

internet ortamına, bankacılık sektöründen, emlak ve gayrimenkul yatırımlara 

kadar uzanan geniş bir yelpazede kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Artık 

özel sektör de kendi faaliyet alanıyla ilgili çalışmalara yön vermek 

bakımından bir takım bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Bu bilgileri elde etmek için 

yürütülen faaliyetler de istihbarat olarak adlandırılmaktadır. Ancak bizim 

araştırmamızda konu edilen istihbarat faaliyeti bir devlet fonksiyonu olarak ve 

kamu gücüne dayanarak yürütülen istihbarat faaliyetleridir. Yani doğası 

gereği gizlilik gerektiren, yukarıda bahsettiğimiz istihbarat faaliyetlerinin 

aksine devlet organları veya birimleri tarafından yürütülen faaliyetlerdir.  

 

6. İSTİHBARAT PRENSİPLERİ 

Özellikle son yarım yüzyıl, istihbaratın gelişmesi ve değer kazanmasıyla 

geçen bir süre olmuştur. Bu süre zarfında yukarıda da belirttiğimiz üzere kimi 

akademisyenler tarafından istihbarat bir bilim ve uluslararası ilişkiler biliminin 

bir alt dalı, kimilerine göre de bir akademik disiplin olarak görülmektedir 

(Özdağ, 2009:38). Çok çeşitli teknik ve yöntemleri olan, geniş ve karmaşık bir 

bilgi bombardımanı içerisinde faaliyet gösteren istihbaratın sağlıklı bir şekilde 

yürütülebilmesi için bir takım prensipleri olmak zorundadır. Bu prensiplerden 

en çok üzerinde durulanlar ise şunlardır. 

 

a. Merkezden yönetim 

Faaliyetlerde gereksiz tekrarlardan kaçınmak, teknolojik imkânların etkili 

ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, yasal mevzuatı aynı şekilde 

yorumlamak ve uygulamak için merkezi yapılanma önemlidir. Aynı zamanda 

istihbarat görev dağılımı ve yetkinlikler çerçevesinde yürütülen bir örgüt işi 

olmalıdır. 
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b. Zamanlılık 

İstihbarat belli zaman dilimlerine göredir ve en son ihtiyaç duyulan 

tarihten sonra gelen istihbaratın ise artık değeri kalmamıştır. Üretilen, elde 

edilen istihbaratın kullanıcılara ya da lider kadrosundaki karar vericilere 

zamanında gelmesi önem arz eder. (“Intelligence Principles” [web] 2013). 

Bomba patladıktan, yarış kaybedildikten sonra gelen, kısacası olayların 

gerisinde kalan istihbaratın etkinliği ve faydası yoktur.  

c. Süreklilik 

Birbirine bağlı şekilde çalışan istihbarat çarkındaki faaliyetler devamlı 

olmak zorundadır. Bu sayede istihbarat sistemi işleyebilecektir ve mevcut 

istihbarat ortaya çıkan yeni haber ve bilgilerle karşılaştırılarak güncellik 

kazanacaktır. Bu prensibin işlerlik kazanabilmesi için elde edilen bilgilerin 

tasnif edilmesi ve istihbarat maksatlı bir bilgi bankasının oluşturulması 

gereklidir (Acar, 2011:108). 

d. Doğruluk 

İstihbarat doğru olmalıdır. Doğru olmayan istihbarat, yanlış bilgilerin 

üretilmesine yol açarak felâketlere neden olabilir. Bu bağlamda yanlış 

istihbaratın elde etmektense istihbaratın hiç olmaması yaşanabilecek bir kriz 

veya felaketin önüne geçebilir. Özdağ’ ın makalesinde verdiği örnek olay 

doğruluk prensibini daha net açıklamaktadır.  

“Osmanlı İstihbaratı Venedik’te barut fabrikasında gerçekleşen bir 

patlama sonucunda Venedik savaş filosunun imha olduğu haberini alır ve 

Venedik’e bir ültimatom verir. Oysa Osmanlı filosunun kendisine saldıracağını 

anlayan Venedik patlamada sadece dört gemi kaybetmiştir. Venedik, 

Avrupa’nın diğer devletlerinden de aldığı destek ile Osmanlı filosunu 1571’de 

İnebahtı’ da büyük bir mağlubiyete uğratır.” (Özdağ, 2009: 46-47). 

e. Gizlilik 

İstihbarat faaliyetleri doğası gereği gizli olmak, gizli yürütülmek 

zorundadır. Herkesin bildiği bir istihbarat değerli değildir ve elde edilmesi de 
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lider kadrosuna avantaj sağlamaz. Elde edilen istihbaratın korunması için, 

istihbarat personelinin de kendi içinde gizli bir tutum sergilemesi gerekir. Bu 

da ancak herkesin bilmesi gerektiği kadar bilgiye ulaşmasını olanaklı kılarak 

sağlanabilir (Acar, 2011:104).  

Gizlilik prensibinin sağlanmasının da iki yönü vardır. Birincisi istihbarat 

faaliyetlerinin, istihbarat personelince gizlilik içinde yürütülmesi,  ikinci yönü 

ise elde edilen istihbaratın hasmın, rakiplerin veya ilgisiz kişilerin eline 

geçmesini olanaksız kılmaktır. 

f. Esneklik 

İstihbarat körü körüne bir habere odaklanmamalı, çeşitli kaynak ve 

vasıtalar tarafından da incelenebilmelidir, araştırılabilmelidir, takip 

edilebilmelidir. Değişik durumlarda alternatif hal tarzları olmalı ve değişen 

veriler sonucunda istihbarat değiştirilebilmelidir (“Intelligence Principles” 

[web] 2013). 

g. Uzmanlık 

İstihbarat personelinin görevlendirildiği konuda bilgili ve yeterli olması 

gerekir. İstihbarat personelinin önünde net olmayan ve eksik parçalardan 

oluşan bir yap-boz vardır. Kaliteli ve kuvvet çarpanı olacak istihbaratın 

üretilmesi için bu konuda görevli personelinde bilgili ve donanımlı olması 

gereklidir.  

h. Tarafsızlık (Objektiflik) 

İstihbarat personeli karar alıcı ya da politikacı değildir. Dolayısıyla elde 

edilen haber ve istihbarat peşin hükümlü olarak yorumlanmamalıdır. Elde 

edilen bilgi olduğu gibi aktarılmalı, fazladan kurgulamalar ve yorumlar 

eklenmemelidir (Acar, 2011:106).  

i. Yenilikçilik 

Düşmana, suç örgütlerine ve rakiplerimize karşı önden gidebilmek ve 

güncel istihbaratı sürekli olarak elde bulundurmak için, istihbarat sistemi 

yeniliklere açık olmalıdır. Yenilikçilik; kullanılan metotlarda, gelişen 
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teknolojiye ayak uydurmak için kullanılan cihaz ve aletlerde, etkin istihbarat 

tekniklerinde sürekli gelişme içerisinde olmak demektir. Sürekli kendisini 

yenilemeyen ve iyi yönetilemeyen istihbarat servislerinin başarılı olma şansı 

düşüktür (Acar, 2011:109). 

j. Kesinlik 

İstihbaratta ifadeler net olmalıdır. Karar mekanizmasında bulunan lider 

kadronun kolay ve net kararlar verebilmesi için müphem ifadeler ile kaleme 

alınmış, kesin olmayan, “şöyle de olabilir böyle de, şu zamanda olabilir başka 

zamanda, ama hiçte olmayabilir” şeklindeki ifade tarzından kaçınılmalıdır. 

(“Intelligence Principles” [web] 2013). Aksi takdirde muğlâk bir istihbarat 

raporunun siyasal karar alıcılara stratejiler konusunda hiç yardımcı 

olmayacağı açıktır. 

k. Koordinasyon 

İstihbaratın ve istihbarat teşkilatlarının bir devletin yaşamında çok büyük 

yeri vardır. Devlet çapında bir istihbarat iyi bir orkestra gibi, devletin çeşitli 

birimleri arasındaki sıkı koordinasyon ile ve bilgilerin tek elde toplanıp, tek 

elden dağıtılması suretiyle yürütülmelidir. İstihbarat aynı zamanda bir kişi 

tarafından yapılacak bir görev değildir. Hiyerarşik olarak kademelenmiş, 

merkezi yapılanması olan bir örgüt işidir. 

l. Hukuka Uygunluk 

İstihbarat faaliyetlerinin yasal dayanağını incelemeden önce istihbarat 

faaliyetlerinin yapıldığı alanı belirtmemiz gerekmektedir. Yani istihbarat eğer 

ülke içerisinde yürütülüyorsa iç istihbarat, eğer ülke sınırları dışında 

yürütülüyorsa dış istihbarat olarak değerlendirilir. Bu iki durumda yasal 

dayanak hususu farklılık arz eder.  

İç istihbaratta devletin her türlü işlem ve eyleminin yasal bir dayanağı 

olması gerekçesiyle devlet birimleri tarafından ifa edilen ve kişilerin temel hak 

ve özgürlüklerine (burada kast ettiğimiz durum kişilerin özel hayatıdır) yoğun 

bir müdahaleyi gerektiren istihbarat faaliyetlerinin yasal dayanaklarının 

olması hukuk devleti ilkesinin bir sonucudur. Bununla birlikte anayasa da 
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temel hak ve özgürlüklere müdahalenin ancak yasal bir düzenleme ile 

(kanunla) mümkün olabileceği gerçeği yanında, istihbarat faaliyetlerinin 

mutlaka yasa ile düzenlenmesi gerekmektedir. Bu husus ülkemizdeki yasal 

düzenlemelerin dışında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarında 

belirtilmiştir.  

Dış istihbarat ise bu amaç için özel olarak kurulmuş istihbarat birimleri 

tarafından yürütülür. Bu kapsamdaki istihbarat faaliyetleri büyük ölçüde 

istihbarat birimlerinin kendi inisiyatifleri ile yürütülür ve başkaca bir birimin ve 

adli merciin izin ve kontrolüne gerek yoktur. Zaten yabancı ülkede istihbarat 

faaliyeti yürütmek o ülkenin kanunlarını ihlâl etmektir. Bunu yasal bir 

korumaya bağlamak yabancı bir ülke bakımından anlam ifade etmez. 

 

7. İSTİHBARAT ÇEŞİTLERİ 

İstihbarat tek bir yöntem teçhizat veya vasıta kullanılarak elde edilmez. 

Her bir İstihbarat oluşturma yöntemi, ayrı yapılanma, teçhizat, eğitim ve 

teknoloji gerektirir. İstihbarat hakkında şimdiye kadar çok çeşitli 

sınıflandırmalar yapılmıştır. Öncelikle istihbarat kullanılma seviyesi itibariyle; 

stratejik, operatif ve taktik istihbarat olarak iki kademelidir. Diğer bir 

sınıflandırma ise istihbaratın oluşturulma yöntemlerine göre olup; insan 

istihbaratı, görüntü istihbaratı, sinyal istihbaratı, açık kaynak istihbaratı ve 

ölçüm ve iz istihbaratı gibi çeşitleri vardır. Bunların dışında bir de istihbaratı 

oluşturan kuruluşlara göre sınıflandırabiliriz. Bunlar ise; devlet istihbaratı, 

kolluk istihbaratı, askeri istihbarat ve bakanlık ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının istihbaratıdır. 

İstihbaratın kabul edilebilir tek bir tasnifi yoktur. Değişik tasnifler 

yapılabilir. Tasnif ihtiyaca, teşkilata, teknoloji başta olmak üzere eldeki 

mevcut imkânlara göre değişiklik gösterir. 
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a. Kullanılma Seviyelerine Göre 

(1) Stratejik İstihbarat 

Ulusal ve uluslar arası politikaların belirlenmesi, ülke çapında stratejik 

kararların verilmesi maksadıyla diğer ülkelerin milli güç unsurlarına, hassas 

taraflarına karşı yapılan istihbarattır. 

Stratejik istihbarat bir devlet için ortaya çıkabilecek tehditleri tespit 

etmek gelecekteki fırsatları oluşturabilmek ve karar alıcıların önüne 

olabilecek durumlar ile ilgili seçenekler koyarak, onların siyaset üretme 

sürecini daha doğru bir zemine çekmek amacı ile yapılan istihbarat türüdür 

(Özdağ, 2008: 146). 

Stratejik istihbarat başbakanlık, bakanlık ve genelkurmay başkanlığı 

seviyesinde yürütülür. Bilgiler;  

- Coğrafi İstihbarat 

- Sosyal İstihbarat 

- Siyasi İstihbarat 

- Ekonomik İstihbarat 

- İlmi ve Teknolojik İstihbarat 

- Silahlı Kuvvetler İstihbaratı 

- Ulaştırma İstihbaratı 

- Biyografik İstihbarat olarak sekiz ana başlık altında 

incelenir (Aydın, 2010:75). 

 

(2) Operatif İstihbarat  

Taktik istihbarat ve stratejik istihbarat arasında geçiş durumunda olan 

istihbarattır. Orta vadedeki yapılacak olan planlarla ilgilidir. Taktik alanda elde 

edilen istihbaratın birleştirilmesi ve hedef birim ile ilgili gerekli bilgilerin 

toplanarak son halinin verilmesidir. Operasyon birimleri bu istihbaratı 

kullanarak faaliyete başlayabilir. Organize suç örgütleri ve her türlü terör 

faaliyetleri hakkında elde edilen görevin gerektirdiği kritik istihbarattır. 
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(3) Taktik İstihbarat 

Görevin gerektirdiği her türlü faaliyetle ilgili elde edilen istihbaratın en 

küçük parçalarıdır. Kısa ömürlü bir istihbarattır. Değer olarak en alt seviyede 

olsa da bazen taktik istihbaratta operatif ve hatta stratejik istihbarata 

dönüştürülebilir. Güncel konularla ilgili ve güncel olaylar üzerine yapılan 

çalışmalardır. Hedef grubun taktik ve teknikleri hakkında toplanan istihbarat 

örnek verilebilir (Avcı, 2004:11).  

 

b. Oluşturulma Yöntemlerine Göre 

(1) İnsan İstihbaratı 

Toplama vasıtası ve kaynağı çoğunlukla insan olan ve çeşitli usul ve 

metotlarla elde edilen bilgilerin değerlendirilmesiyle oluşan istihbarattır. İleri 

teknoloji gerektirmemesi, maliyetinin az olması avantaj gibi görünse de, 

haber kaynağının sınırlı olması ve kaynağın ne kadar güvenilir olduğu 

düşüncesi bakımından da zayıf yönleri vardır. 

 

(2) Görüntü İstihbaratı 

Yer bakımından karada, havada, deniz ve denizaltında, uzayda bulunan 

uydular, İHA’ lar, keşif çalkarı ile kara ve deniz vasıtaları ile optik, kızılötesi, 

radar ve lazer gibi algılayıcılarla temin edilen görüntülerin anlamlı bir bütün 

oluşturacak şekilde analiz edilmesi sonucunda elde edilen istihbarattır. Hava 

şartlarına ve aldatma tekniklerine karşı hassastır. Uydu, uçaklar ve İHA’ 

lardan elde edilen fotoğraflar ve görüntüler örnek verilebilir. 

 

(3) Sinyal İstihbaratı 

Sinyal istihbaratı “Signal Intelligence” istihbarat kaynakları içerisinde 

en önemlisi ve en sağlıklı biçimlerinden birisi olarak kabul edilir. Sinyaller, 

bir ülkenin diplomatik, bilimsel ve ekonomik planlarının veya olayların yanı 

sıra radar, uzay araçları ve silah sistemlerinin özellikleri hakkında veri 
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sağlayabilir. Sinyal istihbaratı da kendi içinde beş kategoriye 

ayrılmaktadır. Bunlar; Muhabere İstihbaratı “Communication Intelligence”, 

Elektronik İstihbarat “Electronic Intelligence”, Radar İstihbaratı “Radar 

Intelligence”, Lazer İstihbaratı “Laser Intelligence” ve Kızılötesi Işın 

İstihbaratıdır “Non-Imaging Infrared” (Richelson, [web] 1998).  

 

(4) Açık Kaynak İstihbaratı 

Kamuya açık basılı ve elektronik ortamdaki tüm bilgiler (radyo, 

televizyon, dergi, internet, gazete, bilgi veri tabanları vb.) açık kaynak 

istihbaratına veri ve bilgi sağlar. Açık istihbaratın önemini anlamak 

konusunda Sherlock Holmes örneği akla gelebilir. Gerçek istihbarat elde 

etme konusunda James Bond ile Holmes karşılaştırıldığında; Holmes, 

Bond'un aksine şiddete ve kuvvete başvurmadan, kendine özel fiziksel 

yeteneklerini kullanmadan, gizli belge ve bilgilere ulaşmak yerine herkesin 

gözünün önünde olan ama dikkate alınmayan verileri kullanarak gizli resmi 

tamamlar ve gerçeğe ulaşır (Öğün [web], 2011).  

Açık kaynaklar maliyet açısından ucuzdur ve bunlara ulaşmak kolaydır. 

Kaynak bakımından da geniş bir bilgi ortamı vardır. Açık kaynakların ne 

kadar önemli olduğunu CIA'nin bilgi toplama tekniklerinden de anlayabiliriz. 

Bir CIA analizcisi, kaynaklarının yüzde 60'ının bilimsel dergiler, veri tabanları, 

televizyon ve gazete yayınları, yüzde 25'inin diplomat raporları ve sadece 

yüzde 15'inin teknik ve insan istihbaratı olduğunu belirterek, açık kaynak 

istihbaratının önemine değinmiştir. Açık kaynağın avantajlarına rağmen, 

olumsuz durumları da değerlendirmek gerekir. Bazen yanıltma amaçlı olarak 

bilinçli bir şekilde verilen bilgiler analizciyi yanlış yönlendirir. O kadar çok bilgi 

birikir ki bu bilgi bombardımanı içinde doğru ile yanlışı ayırt etmek zorlaşır 

(Öğün [web], 2011).   
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(5) Ölçüm ve İz İstihbaratı 

Yeryüzüne veya yeryüzünden belli uzaklıklarda atmosfer veya uzay 

boşluğuna yerleştirilecek ölçüm aletleriyle yeryüzünde bulunan sabit ve 

hareketli hedefleri takip etmek ve bilgi almak suretiyle birtakım bilgilerin elde 

edilmesidir. Radarlar, lazerler, sismik algılayıcılar, radyasyon detektörleri vs. 

tarafından elde edilen bilgiler kullanılır.  

 

c. İstihbaratı Oluşturan Kuruluşlara Göre 

(1) Devlet İstihbaratı 

Milli İstihbarat Teşkilatı’ nın yapmış olduğu istihbarat faaliyetleridir. 2937 

sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’ na göre 

yürütülen istihbarattır. Üçüncü bölümde daha detaylı inceleneceği için burada 

anlatılmamıştır. 

 

(2) Kolluk İstihbaratı 

Suç ve suçlulukla mücadelede kolluk birimleri tarafından yürütülen 

istihbarat faaliyetleridir. Suç öncesinde önleyici kolluk istihbaratı, suç 

sonrasında ise adli kolluk istihbaratı faaliyetleri olarak nitelendirilmektedir. 

Kolluk birimleri olarak Polis ve Jandarmanın yapmış olduğu istihbarat 

faaliyetleridir. Kolluğun istihbarat faaliyetleri 2559 sayılı Polis Vazife ve 

Salahiyet Kanunu ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri 

Kanununda verilen istihbarat yetkilerine göre yürütülmektedir. Üçüncü 

bölümde detaylı inceleneceği için burada anlatılmamıştır. 

 

(3) Askeri İstihbarat 

Ulusal güvenliğin sağlanmasında en büyük paya sahip olan Türk Silahlı 

Kuvvetleri, devletin bekası için içten ve dıştan gelecek her türlü tehdide karşı 

hazırlıklı olmak durumundadır. TSK’ nın vazifesi; yurtdışından gelecek tehdit 

ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, askeri gücün muhafazasını ve 
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güçlendirilmesini sağlamak, TBMM kararıyla yurtdışında verilen görevleri 

yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır. 1  Ülke 

güvenliği yönünden ciddi bir sorumluluk üstlenmiş olan TSK’ nın görevlerini 

yerine getirebilmesi için istihbarat faaliyetlerinde bulunması gerekmektedir. 

Zaten 1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine dair Kanuna 

baktığımızda, 2’nci maddede2 TSK’ nın savaşa hazırlanmasında istihbarata 

ait hususların Genelkurmay Başkanı tarafından tespit edileceği, bu durumun 

Genelkurmay Başkanlığı’ na bağlı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tarafından 

da uygulanacağı belirtilmektedir. Bu sebeple TSK ülke güvenliğini 

sağlamadaki kendisine verilen görevleri yerine getirirken ihtiyaç duyduğu 

istihbaratı elde etmek için çalışmalarda bulunması kaçınılmaz bir durumdur. 

Ancak insan hakları kapsamında özel hayat bakımından 

değerlendirdiğimizde, TSK’nın istihbarat faaliyetlerinin ne şekilde 

yürütüleceğine dair bir yasa metnine rastlanılmamaktadır. 

(4) Bakanlıklar ve Diğer Kurumlar Tarafından Yürütülen 

İstihbarat 

(a) Dışişleri Bakanlığı 

Dış politikanın tespiti ve geliştirilmesi, ülkemizin uluslararası ortamda 

temsil edilmesi, diğer ülkelerde meydana gelen gelişmelerin takibi ve yurt 

dışında yaşayan vatandaşlarımızın takip ve desteği gibi konularda sorumlu 

olan Dışişleri Bakanlığı’nın görev ve yetkileri 6004 Sayılı Dışişleri 

Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilmiştir. Kanun 

genel olarak incelendiğinde istihbarat ile ilgili direkt bir hüküm bulunmamakla 

beraber, ilkeler görev ve yetkilerin belirlendiği bölümde 2/2’nci maddenin a, b 

                                                           
1
 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Madde 35- Silahlı Kuvvetlerin 

vazifesi; yurtdışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık 
sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, TBMM 
kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı 
olmaktır. 
2

 1324 Sayılı Kanun Madde 2 – Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin savaşa 
hazırlanmasında; personel, istihbarat, harekât, teşkilat, eğitim, öğretim ve lojistik hizmetlerine 
ait ilke ve öncelikler ile ana programlarını tespit eder. Bunlardan; 
a) İstihbarat, harekat, teşkilat, eğitim, öğretim ve tedarik dışındaki lojistik hizmetlerin Kara, 
Deniz, Hava Kuvvetleri komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar ile 
uygulanmasını sağlar. 
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ve d bentlerinde3; dış politikanın tespiti ve hazırlık çalışmaları, dış ilişkileri 

tesis etmek, yönlendirmek ve ülkenin çıkarlarını korumak, dış dünyadaki 

gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak gibi görevlerin gereği olarak 

yurtdışında yapılacak istihbarat faaliyetlerinin veya dış politikayı etkileyecek 

istihbarat faaliyetlerinin Dışişleri Bakanlığının kontrol ve koordinesinde olması 

sonucu çıkarılabilir. Dışişleri Bakanlığının yapmış olduğu istihbarat faaliyetleri 

konumuzun dışında olduğu için çalışmamızda tekrar değinilmeyecektir. 

(b) İçişleri Bakanlığı 

Ülke içinde iç güvenliğin, emniyet ve asayişin sağlanmasından sorumlu 

olan İçişleri Bakanlığı’nın görev ve yetkileri, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Kanunun ilk 

maddesinde4  amaç, yurdun iç güvenliğinin ve asayişin sağlanması, kamu 

düzeni ve genel ahlakın korunması olarak belirtilmiştir. Bakanlık bu görevleri 

kendisine bağlı olan güvenlik birimleri vasıtasıyla yerine getirmektedir. 

Kanunun 2’nci maddesinde5 ise İçişleri Bakanlığı’nın görevleri belirlenmiştir. 

                                                           
3
 MADDE 2- a) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmaları 

yapmak ve tekliflerde bulunmak, Hükümet tarafından tayin ve tespit edilen hedef ve esaslara 

göre dış politikayı uygulamak ve koordine etmek.  

b) Türkiye Cumhuriyetini ve Hükümetini yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar 
nezdinde yetkili makam olarak temsil etmek, yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla 
temas ve müzakereleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak suretiyle yürütmek, 
Türkiye Cumhuriyetinin dış ilişkilerini tüm boyutlarıyla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliğinde bulunmak suretiyle tesis etmek, yürütmek, yönlendirmek, geliştirmek ve ülkenin 
çıkarlarını korumak.  

d) Hükümeti dış dünyadaki gelişmeler ve değişen şartlar konusunda bilgilendirmek.  

 

4
 Madde 1 – Bu Kanunun amacı, yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin sağlanması, kamu 

düzeninin ve genel ahlakın korunması, mülki idare bölümlerinin kurulması, kaldırılması ve 
düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, mahalli idarelerin yönlendirilmesi, kaçakçılığın 
men ve takibi, yurt sathında sivil savunma, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi 
için İçişleri Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

 

5
 Madde 2 – İçişleri Bakanlığının görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile 
bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, 
Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak, 

b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak, 
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Bu görevlerin yerine getirilmesi maksadıyla ana hizmet birimlerine 

baktığımızda, Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi 

Başkanlığı adı altında bir birimin kurulduğunu görmekteyiz. Buradan da 

anlaşılacağı üzere Bakanlık kendi görev ve faaliyetlerinin yürütülmesinde 

ihtiyaç duyduğu istihbaratı elde edecektir.  

(c) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 

Terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu 

konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere 04 

Mart 2010 tarihinde İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği 

Müsteşarlığı kurulmuştur. Kuruluş, görev ve yetkilerinin belirlendiği 5952 

sayılı Kanuna baktığımızda müsteşarlığın görevleri arasında, güvenlik 

kuruluşları ve istihbarat birimlerinden gelen stratejik istihbaratı 

değerlendirmek ve ilgili birimlerle paylaşmak olduğunu görmekteyiz. Ayrıca 

8’nci maddede6 özellikle terörle mücadele kapsamında politika ve stratejileri 

oluşturmak üzere istihbarat değerlendirme merkezi kurulmuştur. 

                                                                                                                                                                     
c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek, 

d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, 

e) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek, 

f) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler 
yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak, 

g) Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve 
bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek, 

h) (Mülga: 29/5/2009 – 5902/25 md.) 

i) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek, 

j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

 
6
 MADDE 8- (1) Terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve stratejiler ile alınacak 

tedbirlere esas olmak üzere, ilgili birimlerden stratejik istihbaratın alınması ve 
değerlendirilmesi amacıyla doğrudan Müsteşara bağlı İstihbarat Değerlendirme Merkezi 
oluşturulur. Bu çerçevede güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimleri ile Dışişleri Bakanlığınca 
elde edilecek stratejik bilgi ve istihbarat bu merkezde değerlendirilir. 
 
(2) Terörle mücadeleye yönelik strateji belirlemek amacıyla ihtiyaç duyulan istihbari bilgiler; 
Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 
Müsteşarlığa verilir. Bu bilgiler doğrultusunda yapılacak analiz ve değerlendirmeler ilgili 
birimlerle paylaşılır. 
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Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, 08.07.2011 tarihinde yapılan 

değişiklikle Başbakanlığa bağlanmıştır. İstihbarat faaliyetlerini bakanlık 

bünyesinde gerçekleştirmektedir. Güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi 

bulunmamaktadır (www.kdgm.gov.tr, 11.05.2013) . 

 

8. İSTİHBARATIN DENETİMİ 

İstihbarat faaliyetlerinin denetimi gerekli midir? Demokratik toplumlarda 

Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinin kendi alanları çerçevesinde istihbarat 

faaliyetlerine yönelik denetim mekanizmalarının olmasının gerektiği 

kanaatindeyiz. “Sed quis custodiet ipso custodes? (Fakat gözcüleri kim 

gözetleyecek)."7 Romalı şair Juvenal'in MS 1’inci yüzyılda sorduğu bu soru 

hâlâ geçerliliğini korumakta ve istihbarat kurumlarının kontrol ve denetimi 

yüzyıllardır devam eden bir problem olarak ortada durmaktadır (Güler [web], 

2014). 

Birçok ülkede istihbarat kurumları ve faaliyetlerinin denetimleri yetersiz 

seviyededir. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, üye devletleri bu konuda 

uyarmaktadır (Born and Leigh [web], 2005).8  

Ülkemizde de tam manasıyla istihbarat kurumları ve faaliyetleri üzerinde 

denetimin olduğundan bahsedilemez. Devletin diğer tüm faaliyetleri gibi 

istihbarat faaliyetlerinde de denetimin olması gerektiği kanaatindeyiz. Aksi 

takdirde kişinin temel hak ve özgürlüklerini kapsamsında Anayasada 

güvence altına alınan; özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı ve 

haberleşme hürriyeti başta olmak üzere birçok hakkın ihlal edilmesine karşı 

keyfi uygulamalara olanak sağlanmış olacaktır.  

                                                           
7

http://www.21yyte.org/tr/arastirma/milli-guvenlik-ve-dis-politika-arastirmalarimerkezi/ 
2014/02/21/7446/mit-yasasinda-degisiklik-ve-istihbaratin-denetimi. 

8
 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, 1402 Sayılı Tavsiye Kararı: 

“İç güvenlik servislerinin kontrolü genellikle yetersiz olduğundan, anayasal ve yasal 
güvenceler sağlanmadıkça gücün kötüye kullanılması ve insan hakları ihlâlleri bakımından 
büyük bir risk mevcuttur." 

http://www.kdgm.gov.tr/
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Ülkemizde denetleme kapsamında uygulanan tedbirlere baktığımızda 

en belirgin örnek olarak TİB’in “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin 

Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda 

Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliği gereği yönetmelikle ilgili 

faaliyetlerde; Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığının teftiş 

elemanları ile Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon; 

Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığının teftiş elemanları ile 

Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon ve bunlara ilave 

olarak sıralı amirler tarafından denetim ve kontrol yapılabilecektir. Bütün 

bunlardan başka, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın Yönetmelikte yer 

alan faaliyetlerle ilgili denetimi, Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi 

veya komisyon tarafından yapılacaktır. 

Bunun dışında ülkemizde istihbarat kurum ve faaliyetleri kapsamında 

meclis denetiminden bahsedebiliriz. Meclis denetimi, idarenin “yargı dışı” 

yollardan denetimi kapsamında, siyasi denetim yöntemi olması hasebiyle, 

idarece yürütülen istihbarat faaliyetlerinin de doğal olarak, denetlenme 

mekanizmalarından birini oluşturur. Meclis daha çok araştırma ve inceleme 

komisyonları oluşturarak bu fonksiyonunu yerine getirmektedir. Konumuzla 

ilgisi bakımından, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun usulsüz 

telefon dinleme konusunu araştırmak üzere oluşturduğu alt komisyon 

çalışmaları meclis denetiminin tipik örneğini teşkil etmektedir. Alt komisyon 

22 Ocak 2013 tarihinde kurulmuş 9  ve üç ay süreyle denetim yapılması 

amaçlanmıştır. Alt komisyon üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 

Genel Komutanlığı ve MİT Müsteşarlığı yetkililerini ziyaret ederek konuyla 

ilgili bilgi, görüş ve önerilerini almıştır. Hazırlanan raporda, görüşmelerin 

neticesinde elde edilen bilgi ve kanaatler özetlendikten sonra, konuyla ilgili 

yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu dile getirilmiştir. 

Yapılan bu denetimlerin yanı sıra Yasama, Yürütme ve Yargı organları 

tarafından ortaklaşa bir denetim yapılmasının ve istihbarat kurumları üzerinde 

bağımsız ve tarafsız özel bir yargı denetimi olmalıdır.  

                                                           
9
 TBMM Yasadışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu kuruldu (http://www.tbmm.gov.tr/eyayin/ 

GAZETELER/WEB/MECLIS%20BULTENI/2469_2013_0000_0185_0000/0005.pdf). 

http://www.tbmm.gov.tr/eyayin/


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÖZEL HAYAT KAPSAMINDA İSTİHBARAT HUKUKU 

BİRİNCİ KISIM 

ANAYASADAKİ DÜZENLEMELER 

 

1. HUKUK DEVLETİ İLKESİ 

“Yasaların ilk ve temel amacı bireylerin mutlak haklarını korumak ve 

düzenlemektir”1 (Çiçek, 2009:5). Hukuk devleti denildiğinde; adalet ve eşitlik 

ilkelerinin ön planda olduğu, devletin her türlü faaliyetlerinde hukuk 

kurallarına bağlı olduğu, kendi vatandaşlarına karşı hukuksal güvenlik 

sağlayan devlet yönetimi akla gelir. 

1921 ve 1924 Anayasalarında yer almayan hukuk devleti kavramına ilk 

kez 1961 Anayasası’nda yer verilmiştir. Ayrıca hukuk devletinin gereklerini 

güvence altına alarak Anayasanın temel amacının, hukuk devletini kurmak 

olduğu, Cumhuriyet’in niteliklerinden birinin de hukuk devleti olduğu 

belirtilmektedir.2 

Bir başka açıdan hukuk devleti; sadece kanunları olan bir devlet değil, 

hukukun üstünlüğüne dayanan yönetim anlayışının olduğu, hukukun egemen 

olduğu bir devlettir. 

Anayasa Mahkemesi çeşitli tarihlerde aldığı kararlarda hukuk devletini 

şöyle tanımlamıştır: 

      25 Mayıs 1976 tarih ve K.1976/28 sayılı Kararında; “Hukuk devleti; 

insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyucu âdil bir hukuk düzeni kuran ve 

bunu devam ettirmekle kendini yükümlü sayan, bütün davranışlarında hukuk 

                                                           
1
 William Blackstone; 18’inci yüzyılda yaşamış İngiliz hukukçu ve hâkim. 

2 1961 Anayasası 1.madde :'Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen 

temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.' 
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kurallarına ve Anayasa’ya uygun, bütün eylem ve işlemleri yargı 

denetimine bağlı olan devlet demektir”,  

27 Mart 1986 tarih ve E.1985/31, K. 1986/11 sayılı Kararında; “Hukuk 

devleti, her eylem ve işlemi hukuka uygun, insan haklarına saygı gösteren, 

bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk 

düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve 

tutumlarından kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, 

Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı denetimine 

açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk 

ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinden uzaklaştığında geçersiz kalacağını 

bilen devlettir”. 

21 Haziran 1991 tarih ve K.1991/17 sayılı Kararında; “Hukuk devleti, 

insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyan, toplum yaşamında adalete ve 

eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kuran ve düzeni sürdürmekle kendisini 

yükümlü sayan, bütün davranışları hukuk kurallarına ve Anayasa’ya uyan, 

işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan devlet demektir”,  

12 Kasım 1991 tarih ve K. 1991/43 sayılı Kararında; “Temel hak ve 

özgürlüklerin güvence altına alınmadığı, hukukun evrensel kurallarına saygı 

gösterilmediği ve adaletli bir düzenin gerçekleşmediği bir ortamda hukuk 

devletinden söz edilemez”,  

01 Temmuz 1998 tarih ve K.1998/45 sayılı Kararında; “Hukuk Devleti” 

insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyan, adaletli bir hukuk düzeni kuran 

ve bunu sürdürmekle kendini yükümlü sayan, bütün işlem ve eylemleri yargı 

denetimine bağlı olan Devlettir. Böyle bir düzenin kurulması, yasama, yürütme 

ve yargı alanına giren tüm işlem ve eylemlerin hukuk kuralları içinde 

kalması, temel hak ve özgürlüklerin, Anayasal güvenceye bağlanmasıyla 

olanaklıdır” ifadelerine yer vermiştir.”( http://www.anayasa.gov.tr). 

1982 Anayasası’ nın genel esaslar bölümü, ikinci maddesinde3 Türkiye 

Cumhuriyeti’ nin sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Hukuk devleti 

despot, diktatör bir rejime karşıt olarak doğmuş bir anlayıştır. Diktatör bir 

yönetim anlayışında hak, adalet, özgürlük yoktur. Bu yönetimin karşıtı olan 

                                                           
3
1982 Anayasası madde 2: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet 

anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta verilen temel 
ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

http://www.anayasa.gov.tr/
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hukuk devletinde yöneten ve yönetilenlerin uygulamakla yükümlü oldukları 

hukuk kuralları vardır. Bu kurallara uymak esastır. Hukuk devletinde 

vatandaşlar güvendedirler, özgürdürler. 

Hukuk devleti çağdaş demokrasilerde devletin belirleyici özelliğidir. 

Hukuk devleti, polis devletinin 4  aksine kişilerin devlet gücü karşısında 

korunmaları ihtiyacından doğmuştur. Amacı ise devlet gücünün baskı 

yönetimine ve tek yönlü kuvvete dönüşmesini önlemektir. Bu nedenle hukuk 

devleti kavramı, devlet gücünün kötüye kullanılması ihtimaline karşı alınması 

gereken önlemlerin tümünü içerir. 

Hukuk devleti ilkesinin genel ve özel gerekleri vardır. En başta yasama, 

yürütme ve yargı organlarının hukuka bağlı olması yani anayasaya aykırı 

eylem ve işlemlerin olmaması gerekmektedir. Hukuk devletinin özel gerekleri 

arasında ise; idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolun açık 

olması, mahkemelerin bağımsız olması, idarenin faaliyetlerinin önceden 

bilinebilir olması gerekmektedir. Bunun yanında idarede işlemlerin geriye 

yürümezliği ilkesi bulunmalıdır. Bugün hukuka uygun olarak yapılan bir 

faaliyet, yarın kabul edilen bir kanun veya düzenleyici işlem nedeniyle hukuka 

aykırı olmamalıdır. Son olarak idarenin mali sorumluluğu bulunmalı yani idare 

kendi işlem ve eylemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olmalıdır 

(Gözler, 2011: 210 vd.). 

 

2. DEVLETİN TEMEL AMAÇ VE GÖREVLERİ 

İkinci kısım, birinci bölümde de belirttiğimiz üzere; devletler iç güvenlik 

ve dış güvenlikten oluşan ulusal güvenliği sağlamakla sorumludurlar. Bu 

kapsamda bireysel güvenliği ulusal güvenlikten ayrı değerlendirmemiz 

                                                           

4
PolisDevleti: Özellikle XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Kara Avrupa’sında egemen olan “Polis 

Devleti” deyimi ilk kez Almanya’da ortaya çıkmıştır. Polis devleti ile yönetimi hukuka bağlı 
olmayan ve toplum için her türlü önlemi alma yetkisi olan devletler anlatılmak istenir. Polis 
devleti hükümdarın salt, kesin ve denetim tanımayan yetkilere sahip olmasını kabul eder. 
İdare kural tanımaz, keyfi ve dilediğince davranan bir despottur. Hükümdar yetkilerini 
mülkiyet ilişkisinden değil, temsil ettiği devlet adına bu ilişkiden alırdı ve yürütürdü. 
Hükümdar hiçbir hukuk kuralına bağlı değildi. Yurttaşları tehlikeye sokan her türlü girişimi ve 
gelişmeyi, hiçbir hukuk kuralına bağlı olmadan kaldırmak hükümdarın başlıca görevleri 
arasındaydı ayrıca bu yönetimde idare edilenlerin özel alanlarına kolayca müdahale 
edilebilirdi (Giritli ve diğerleri, 2011:65).   
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anlamsız olur. 1982 Anayasasının beşinci maddesi devletin temel amaç ve 

görevlerini açıklamaktadır. Bu madde içeriğini incelediğimizde; “Türk 

milletinin bağımsızlığını korumak” ifadesinin sağlanması,  her türlü dış 

tehditlere karşı önlem almayı gerektirir. Yine “ülkenin bütünlüğünü, 

bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak” ifadesi, ülkenin üniter 

yapısının ve rejiminin korunmasını açıklamaktadır. Bu görev, devletin içte ve 

dışta oluşacak tehditlere karşı güvenlik önlemlerini almasını gerektirir. Aynı 

maddenin devamında, “kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu 

sağlamak” görevi belirtilmektedir. Huzur ve mutluluğun sağlanması, ülkede 

güven ve emniyet ortamının sağlanması ile gerçekleşir. Bu durum birey 

güvenliğinin sağlanması ve bu kapsamda her türlü suç ve suç örgütleriyle 

etkin mücadeleyi gerekli kılar. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere devletin amaç ve 

görevlerinin temelinde güvenliğin sağlanması vardır. Çünkü insan hakları 

nazariyesinden bakıldığında güvenlik temel bir insan hakkı olarak 

görülmektedir. Güvenlik hakkı temel bir haktır. Bu özelliği itibarıyla diğer 

temel haklarda olduğu gibi kendisinden yoksunluk bütün haklara karşı bir 

tehdit oluşturur. 

Devlet temel bir görev olan güvenliği nasıl sağlayacaktır? Hangi 

unsurlarını kullanacaktır? Diye düşündüğümüzde, Devlet, bu görevini başta 

Silahlı Kuvvetler (askeri unsurlar) olmak üzere, emniyet güçleri (Polis ve 

Jandarma) ile diğer kanunlarca yetkilendirilmiş personel (Mesela Gümrük 

Muhafaza Teşkilatı, Orman Koruyucuları v.s. gibi) ile yerine getirir (Girgin, 

2003: 93). Bu amaca ulaşılması için yürütülen faaliyetlerde ise istihbarat en 

önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü devlet yukarıda belirtilen 

temel görevlerini yerine getirebilmek için hem devletin siyasal ve hukuki 

kişiliğine karşı hem de vatandaşlarına karşı tehlike ve tehditlerin ne olduğunu 

ve nerelerden yöneldiğini önceden bilmek zorundadır ki gerekli önlemleri 

alabilsin. Bunun içinde devletlerin istihbarat eylem ve işlemlerinde bulunması 

zaruridir (Çınar,1997: 101-102).      
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3. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI 

Devletin varlığının engellere takılmaması, sürekliliğinin sağlanması ve 

toplumun düzeninin var olması için temel hak ve hürriyetlerin 

sınırlandırılabilmesi gerekli bir sonuçtur. Hiçbir özgürlük mutlak olarak kabul 

edilemez. Ancak demokrasinin uygulandığı devletlerde yapılacak olan 

sınırlamalar keyfi olmamalı, sınırlamalarında bir sınırı olmalı ve belli kurallar 

çerçevesinde yapılmalıdır (Gözler, 2011: 143). 

Kişilerin temel hak ve hürriyetleri Anayasa ile koruma altına alınmıştır. 

Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 

hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve 

diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da içerir.5  

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması kurallara bağlanmıştır. 1982 

Anayasası’nın 13’üncü maddesinde 6  sınırlamaların sadece kanunla 

yapılabileceği ve özlerine dokunulamayacağı kesin hükümdür. Ayrıca bu 

sınırlamaların, anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin 

ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı 

belirtilmiştir. 

Sınırlama getiren kanunların da yine anayasanın 11’inci maddesi 7 

gereği Anayasaya aykırı olamayacağı kesindir. Anayasanın 16’ncı maddesi8 

gereğince yabancı ülke vatandaşlarının temel hak ve hürriyetlerinin 

sınırlanmasındaki kanunun ise milletlerarası hukuka uygun olması 

gerekmektedir. Sınırlama kanunla yapılsa ve gerekçe olarak toplum yararı 

amaçlansa bile hak ve hürriyetleri sınırlandırmada başvurulan araç ile elde 

edilmek istenen amaç arasında bir orantı bulunmalıdır. Bundan kastımız 

                                                           
5
  Anayasa Madde 12. 

6
 1982 Anayasası Madde 13: Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca 

anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla 
sınırlanabilir. 

7
 1982 Anayasası Madde 11: Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, 

idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar 
Anayasaya aykırı olamaz. 

8
  1982 Anayasası Madde 16: Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka 

uygun olarak kanunla sınırlanabilir. 



75 
 

gerektiği oranda sınırlandırılması, birden çok sınırlama tedbiri varsa en 

yumuşak olanının seçilmesidir (Gözler, 2011:144). 

Diğer bir husus ise insanlara tanınan temel hak ve özgürlüklerin ülkenin 

bütünlüğü ve rejimine karşı bir üst sınırının olması ve dengede tutulmasıdır. 

1982 Anayasası, devletin bütünlüğünün ve Cumhuriyet rejiminin korunması 

için temel hak ve hürriyetlere ilk önce kendisi sınırlama getirmiştir.9 

Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde de temel hak 

ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya gerekiyorsa tamamen 

durdurulabilir.10 Bu durumlardaki temel hakların kısıtlanması çalışmamızda 

bahsettiğimiz kısıtlama sebeplerinden olmayıp konumuzun dışında 

tutulmuştur. 

Sınırlama belli sebeplere dayanmalıdır. Özel hayatın gizliliği ve 

korunmasıyla ilgili olarak Anayasa’da bu kanun maddelerinin her biri için 

madde içinde sınırlama getirilebilecek sebepler açıklanmıştır. Burada dikkati 

çeken husus, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi 

tanımlarıdır. Buna göre kamu düzenin sağlanmasında, suç ve suçlulukla 

mücadele eden kolluğun Anayasanın 2011, 21 ve 22’nci maddelerinde yer 

                                                           

9
 1982 Anayasası Madde 14: Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin 

ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik 
ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. 

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak 
ve hürriyetin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde 
sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde 
yorumlanamaz. 

10
 1982 Anayasası Madde 15 

11
 1982 Anayasası Madde20: Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini 

isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. 

 Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel 
ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri 
veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş halim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere 
bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı 
emri bulunmadıkça; kimsenin üstü özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el 
konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi dört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. 
Hakim kararını el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma 
kendiliğinden kalkar. 
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alan sebeplere bağlı olarak özel hayata müdahalesi söz konusudur. Bu üç 

maddede de sınırlama için getirilen sebepler aynıdır. 

Son olarak, eğer Anayasada sınırlama için bir gerekçe getirilmemiş ve 

aksine olarak açıkça bu temel hak sınırlanamaz diye belirtmişse, diğer şartlar 

uysa bile, bu temel hakkı sınırlayacak olan kanun maddesi anayasa ile 

çelişecek ve bu durumda kanunlar Anayasaya aykırı olamaz gerekçesiyle 

sınırlama yapılamayacaktır.  

 

4. ÖZEL HAYAT KAPSAMINDA DÜZENLEMELER 

Osmanlı devri anayasal düzenlemelerinde, özel hayatın gizliliği 

hakkında açık bir düzenlemeye rastlanılmamakla birlikte Sened-i İttifakın 

1’inci ve 5’inci şartı, padişahın kişiliğinin korunmasından bahsetmektedir. 

Tanzimat fermanında ise kişilerin, ırz, namus ve malının korunması ve kişi 

güvenliğinden hareketle bireye yönelik koruma bilincinin geliştiğini 

görmekteyiz. Islahat fermanında ise, inanç, dil, din, mezhep özgürlüğü 

gayrimüslimlere tanınırken, yine dolaylı olarak, Tanzimat Fermanında bireye 

tanınan haklar burada da yer almıştır. Nihayet 1876 Kanun-i Esasi’nin 22’nci 

maddesi12  özel hayatın gizliliği ile doğrudan ilgili sayılabilecek bir hüküm 

getirmektedir. Söz konusu hüküm konut dokunulmazlığı ile ilgilidir. Buna göre 

kimse yasada yazılı haller dışında meskene zorla giremeyeceklerdir 

(Uzeltürk, 2004: 13). 

Cumhuriyet dönemi anayasalarına baktığımızda;  

1924 Anayasasının 70’inci maddesinde 13 , özel hayat kavramıyla 

yakından alakalı, kişi dokunulmazlığı düzenlenmiştir. 71’inci maddesinde14, 

özel hayatı ilgilendiren cana, mala, ırza, konuta hiçbir türlü dokunulamaz, 

                                                           
12

 MADDE 22.- Memaliki Osmaniyede herkesin mesken ve menzili taarruzdan masundur. 
Kanunun tâyin eylediği ahvalden maada bir sebeble hükûmet tarafından cebren hiç kimsenin 
mesken ve menziline girilemez (<http://www.anayasa.gen.tr/1876ke.htm>, 20.04.2013). 

13
  Madde 70.- Şahsi masuniyet, vicdan, tefekkür, kelâm, neşir, seyahat, akit, sâyü amel, 

temellük ve tasarruf, içtima, cemiyet, şirket, hak ve hürriyetleri Türklerin tabii hukukundandır. 

14
  Madde 71.- Can, mal, ırz, mesken her türlü taarruzdan masundur. 

  

http://www.anayasa.gen.tr/1876ke.htm
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hükmü yer almıştır. Yine, Anayasanın 76’ncı maddesinde15, kanunda yazılı 

usul ve haller dışında kimsenin konutuna girilemeyeceği ve üstü 

aranamayacağı, 81’inci maddesinde 16  ise, postalara verilen kâğıtlar, 

mektuplar ve her türlü emanetler yetkili sorgu yargıcı veya yetkili mahkeme 

kararı olmadıkça açılamayacağı ve telgraf ve telefonla haberleşmenin 

gizliliğinin bozulamayacağı, şeklindeki bir düzenlemeyle, haberleşmenin 

gizliliği hakkını, anayasal güvence altına almıştır. 

1961 Anayasası, Özel Hayat kavramının geçtiği ilk belge olarak, özel 

hayatın gizliliği ve korunması hak ve hürriyeti ile ilgili hükümler; ikinci bölüm 

olan, Kişinin Hakları ve Ödevleri bölümünde, Özel Hayatın Korunması başlığı 

altında 15, 16 ve 17’nci maddelerde düzenlenmiştir. 15’inci maddede17 özel 

hayatın gizliliği, 16’ncı maddede18 konut dokunulmazlığı, 17’nci maddede19 

ise, haberleşmenin gizliliği hak ve hürriyetleri düzenlenmiştir. 

1982 Anayasasının “Temel Hak ve Ödevler” başlığı altındaki ikinci 

kısmının Kişinin Hakları ve Ödevleri adındaki ikinci bölümünde Özel Hayatın 

Gizliliği ve Korunması başlığı altında 20’nci maddede özel hayatın gizliliği ve 

korunması, 21’inci maddede konut dokunulmazlığı, 22’nci maddede ise 

haberleşme özgürlüğü düzenlenmiştir. 

                                                           
15

 Madde 76.- Kanun ile muayyen olan usul ve ahval haricinde kimsenin meskenine 
girilemez ve üzeri taharri edilemez. 
 
16

 Madde 81.- Postalara verilen evrak, mektuplar ve her nevi emanetler salâhiyettar 
müstantik ve mahkeme kararı olmadıkça açılamaz ve telgraf ve telefon ile vâkı olan 
muhaberatın mahremiyeti ihlâl olunamaz. 

 
17

 Madde 15- (20.9.1971-1488) Özel hayatın gizliliğine dokunulamaz. Adlî kovuşturmanın 
Gerektirdiği istisnalar saklıdır. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usûlüne göre verilmiş 
hâkim kararı olmadıkça; millî güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca 
bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel 
kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. 
 
18

 Madde 16- Konuta dokunulamaz. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usûlüne göre 
verilmiş hâkim kararı olmadıkça; millî güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede 
sakınca bulunan hallerde de, kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, konuta 
girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. 
 
19

 Madde 17- Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. 
Kanunun gösterdiği hallerde, hakim tarafından kanuna uygun olarak verilmiş bir karar 
olmadıkça, bu gizliliğe dokunulamaz. 
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Buna göre, 20’nci maddede özel hayata müdahale; milli güvenlik, kamu 

düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması 

veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması hallerinden biri veya 

birkaçına bağlı olarak mümkün olabilecektir. Bu sebeplerin varlığı bizatihi 

özel hayata müdahale için yeterli değildir. Belirtilen sebeplerden biri veya 

birkaçının gerçekleştiğinin kabul edilmesi, ancak hâkim kararıyla mümkündür. 

Diğer kişi ya da kurumların, bu durumu tespite yönelik herhangi bir yetkisi 

yoktur. Bununla birlikle, Anayasa, istisnai olarak, yukarıda belirtilen sebeplere 

bağlı olarak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, kanunla yetkili kılınan 

mercilerin yazılı emrine bağlı olmak kaydıyla, kişilerin üstünün, özel kâğıt ve 

eşyalarının aranabileceğini ve bunlara el konulabileceğini düzenlemiştir. 

Bununla birlikte, yetkili merciin kararı 24 saat içinde hâkim onayına sunulacak 

ve hâkim kararını 48 saat içinde açıklayacaktır. 

Anayasanın 20’nci maddesinin 2’nci fıkrası, özel hayatın gizliliği hak ve 

hürriyetinin sınırlanması bağlamında özel sınırlama sebepleri olarak 

değerlendirilir. Bu nedenler, yukarıda da belirtildiği gibi, milli güvenlik, kamu 

düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması 

veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır. Anayasanın ilk 

halinden farklı olarak, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve 

hürriyetlerinin korunması, yeni sınırlama sebebi olarak öngörülmüştür. Buna 

karşın, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyetin 

korunması, genel asayiş, kamu yararı ve özel sınırlama sebebi olarak adli 

soruşturma ve kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar sınırlama sebebi 

olmaktan çıkartılmıştır. Temel hak ve özgürlüklerin genel ve özel sebeplerle 

birlikte ve üst üste sınırlanabilmesi yerine, sadece özel maddelerindeki 

sebeplerle sınırlanabilmesi daha özgürlükçü bir yaklaşımdır (Tanör ve 

diğerleri, 2004: 139). 

Anayasanın 21’inci maddesinde; millî güvenlik, kamu düzeni, suç 

işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya 

birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu 

sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla 

yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna 
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girilemeyeceği, arama yapılamayacağı ve buradaki eşyaya el 

konulamayacağı konusunda konut dokunulmazlığı hususunda koruma 

tedbirleri getirmiştir. Ayrıca arama kararının verilmesinde görevli hâkimin 

onayının alınmasını gerekli kılmıştır. 

Anayasanın 22’nci maddesinde bütün vatandaşların eşit bir şekilde 

haberleşme hürriyetine sahip olduğu ve haberleşmenin gizliliğinin korunması 

gerektiği belirtilmiştir. Haberleşme hürriyetinin hangi durumlarda 

kısıtlanabileceği Anayasanın 20 ve 21’inci maddelerinde belirtilen özel 

sebeplerle aynıdır.  

Madde metninde bahsedilen haberleşme kamu haberleşme hürriyetini 

değil, bireyler arasında gerçekleştirilen özel haberleşmenin gizliliğini güvence 

altına almaktadır. Bireysel haberleşme, belirli bir yerde belirli veya 

belirlenebilir sayıda bireyin karşılıklı duygu, düşünce ve bilgilerini paylaşarak 

bu paylaşımların oluşturduğu sınırlı ve özel çevre içinde kalan haberleşme 

türüdür. Kamu haberleşme hürriyeti ise haber, duygu, düşünce veya bilgiler 

ile dış dünyaya bunların her türlü yansıtılmış şeklinin; basın, radyo, televizyon 

ve internet gibi kitle haberleşme araçları ile serbestçe alınması, paylaşılması 

ve yayılması şeklinde tanımlanabilir. Burada muhatap geniş bir kitledir (Sezer 

ve diğerleri, 2012: 29). Kamu haberleşme faaliyetlerinin amacı, haberleşme 

içeriğinin gizli kalması değil, aksine mümkün olduğunca geniş bir kitle 

tarafından bilinmesidir (Çolak, 2007: 23). 

Anayasa 22’nci maddenin gerekçesi olarak; söz konusu haberleşmeyi, 

kişilerin kendi aralarında PTT aracılığıyla serbestçe yapılan (Günümüzde 

teknolojiye bağlı olarak haberleşme araçları farklılık ve çeşitlilik arz 

etmektedir.) haberleşme olarak görmüştür. Bu hususun özel hayatın bir 

unsurunu teşkil ettiğini ve bu sıfatla haberleşmenin de gizliliğinin korunması 

gerektiğini açıklamıştır (Sezer ve diğerleri, 2012: 30). 
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İKİNCİ KISIM 

 

DEVLETİN ÖZEL HAYATA MÜDAHALESİNDE KOLLUK GÜCÜ 

En ilkel topluluklardan gelişmiş toplumlara kadar insanlar birlikte 

yaşamlarını sürdürebilmek için belirli düzen ve sisteme, bir disipline ihtiyaç 

duyarlar. Bundan kaynaklı devletin görevi de toplum düzenini korumak, 

bireylerin ve toplulukların huzur ve en önemlisi güvenlik içinde yaşamalarını 

sağlamaktır. Güvenlik hizmeti, önem arz eden kamu hizmetlerinden birisidir. 

Çünkü toplumsal yaşamda diğer ihtiyaçların ortaya çıkabilmesi için öncelikle 

insanların can ve mal güvenliklerinin sağlanması gerekmektedir. 

 Anayasanın 5’inci maddesinde, Devletin temel amaç ve görevlerinden 

birisinin, kişinin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak olduğu 

belirtilmiştir. Emniyet ve asayişin sağlanamadığı bir ülkede, kamu düzeninin 

bozulması kaçınılmaz bir sonuçtur. Devlet, bu ödevini kolluk teşkilatları ile 

yerine getirir. Yine devletin kamu düzenini korumak ve güvenliğini sağlamak 

için giriştiği tüm faaliyetlere de kolluk faaliyetleri denir (Yenisey, 2012: 1). 

Toplum yaşamının devamı için gerekli olan düzen ve disiplini sağlamak 

adına konulacak her kural toplumdaki bireylerin davranışlarını ve faaliyetlerini 

etkiler. Devlet ise kolluk gücünü kullanarak bireylerin ve toplulukların toplum 

içindeki tutum ve davranışlarını, uğraş ve faaliyetlerini denetler ve onların 

temel hak ve özgürlüklerini gerektiğinde sınırlayabilir. 

 

1. KOLLUK KAVRAMI 

İnsanların toplum içerisinde huzurlu ve güvenli bir şekilde 

yaşayabilmeleri adına devlet tarafından kamu düzeninin korunması ve 

sağlanması bir kamu hizmeti olarak görülmüş ve bunun sonucunda kolluk 

kavramı ortaya çıkmıştır (Cin, 2008: 3). 

Kolluk kelimesinin sözcük anlamına baktığımızda; güvenliği sağlamakla 

görevli polis veya jandarma olarak tanımlanmaktadır (“Kolluk” [web], 2013). 



81 
 

Buna göre kolluk sözcüğü için, hem idari etkinlik hem de bu etkinliği yürüten 

görevlileri ifade eden bir kavram olduğu söylenebilir. 

Kolluk, sadece toplumu tehdit eden tehlikeleri ve karışıklıkları önlemek 

için yürütülen bir hizmet olarak kalmaz, aynı zamanda kamu hizmetlerinin 

düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için de kullanılır. Diğer taraftan idare 

kolluk yetkisini kullanmaktan vazgeçemez. Bunlara ek olarak kolluk 

faaliyetinin yerine getirilmesinde sözleşme yapılamaz. Kolluk yetkisi, devlete 

maddi çıkar sağlamak amacıyla da kullanılamaz (Güler, 1992: 5). 

Devletin kamu düzenini sağlamada en önemli organlarından biri olan 

kolluk kuvvetlerinin icra ettikleri tüm faaliyetleri, insan hakları temelinde 

hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak, yasal zeminde icra etmesi gerekir. 

Hukuk devletinde kolluk aşağıdaki dört temel ilkeyi tüm faaliyetlerinde 

öncelikle aramalıdır. Kolluk; 

 İcra ettiği faaliyetlerde odak noktasının insan hakları olduğunu, 

 Hukuk kurallarına mutlaka bağlı olduğunu, 

 Tüm vatandaşlara eşit davranması gerektiğini, 

 Kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin ancak kanunun verdiği yetki 

ve bağımsız mahkemelerce kısıtlanabileceğini bilmelidir  

 

 

2. KOLLUK ÇEŞİTLERİ 

Ülkemizde kolluk sistemi; genel kolluk- özel kolluk, idari kolluk – adli 

kolluk olarak nitelendirilmektedir. 

a. Genel Kolluk – Özel Kolluk 

Kolluk örgütleri 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 3’üncü 

maddesine1 göre genel ve özel kolluk olmak üzere ikiye ayrılır. Genel kolluk 

                                                           
1
  ETK Madde 3 - (Değişik madde: 15/06/1938 - 3452/1 md.) 

    Zabıta teşkilatı: Umumi ve hususi olmak üzere iki kısma ayrılır. 

    Umumi zabıta: Silahlı bir kuvvet olan polis ve jandarmadır. 
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aynı zamanda silahlı bir kuvvet olan polis ve jandarmadan meydana gelir. 

Özel kolluk ise, genel kolluk dışında kalan özel kanunlarla kurulan ve belli 

görevleri yapan güvenlik kuvvetleridir. 

Genel kolluk başta 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu ile 

2803 sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkiler Kanunu olmak üzere temel 

kanunlarla belirlenmiş güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere ülke genelinde en 

yaygın bir bicimde örgütlenmiş kolluk teşkilatlarıdır. Emniyet Teşkilatı 

Kanunu’nun 1’inci maddesine göre genel kolluk polis ve jandarmadan 

meydana gelir. Emniyet ve asayişi temin ile yükümlüdür. Genel kolluk başta 

İçişleri Bakanı olmak üzere vali ve kaymakam emri altında görev 

yapmaktadır. Polis ve jandarma olmak üzere iki birimden oluşur.  

Bunun dışında sahillerimiz ve karasularımız ve iç sularımız deniz 

yoluyla yapılan kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve suçlular hakkında 

gerekli işlemlerin yapılması bakımından Sahil Güvenlik Komutanlığı, köy 

sınırları içerisinde yaşayan insanların mal ve can güvenliğinin korunması 

göreviyle de köy korucuları veya köy bekçileri genel kolluk içerisindedir. 

Belediye kolluğu (zabıta), orman muhafaza memurları, gümrük muhafaza 

memurları ise özel kolluk içinde yer alan birimlerdir. 

Özel kolluk birimlerinin, genel güvenlik, kamu düzenini ve esenliğini 

sağlama gibi görevleri yoktur. Bir başka deyişle, ilgili kanunlarda açıkça 

belirtilmediği takdirde özel kolluk örgütlerinin genel olarak suçları önleme, 

islenmiş suçları izleme yetkileri bulunmamaktadır. Özel kolluk örgütleri, özel 

alanlarının güvenliğini sağlamakla görevli olduklarından görevleri doğrudan 

olmasa bile geniş anlamda güvenlikle ilgilidir (Güney, 2006: 18).  

 

b. İdari Kolluk – Adli Kolluk 

3201 sayılı ETK’nın 8’inci maddesi polisi idari, adli ve siyasi kolluk 

olarak üç kısımda toplamıştır. İdari kolluk, yasaların suç saydığı eylemlerin 

                                                                                                                                                                     
    Hususi zabıta    : Umumi zabıta haricinde kalan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül edip 
muayyen vazifeleri gören zabıta kuvvetleridir. 
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işlenmesinden önce kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden eylemlerin 

ortaya çıkması halinde harekete geçer ve etkili önlemler alır. Buna göre, idari 

kolluğun özellikleri; önleyici, caydırıcı, düzenleyici ve koruyucu niteliktedir 

diyebiliriz2. Bunların içinde de en önemli görülen özelliği önleyici nitelikte 

olmasıdır. İdari kolluğun, kamu düzeni için tehlike teşkil eden eylemlerin 

varlığı halinde harekete geçmesi bu özelliğini ortaya koyar. Bu sebeple idari 

kolluğa, bazı kaynaklarda önleyici kolluk da denmektedir (Günday, 2011: 290 

vd.). 

Klasik anlayışa göre idari kolluğun kamu düzenini sağlamasındaki kastı; 

genel olarak kamu güvenliği, dirlik ve esenlik (kamu huzuru) ve kamu 

sağlığının korunmasıdır. Modern anlayışta bunların dışında;  genel ahlak, 

kamusal estetik, insan onuru ve bireylerin kendilerine karşı korunması gibi 

yeni unsurlara da yer verilmiştir (Gözler, 2005: 466 vd.). 

İdari kolluk görev açısından kamu düzenini sağlamak ve korumak 

amacıyla bireylerin suç teşkil etmeyen davranışlarını kısıtladığı için temel hak 

ve özgürlüklerle çok yakından ilgilidir. Adli kolluk ise suç şüphesinden sonra 

harekete geçer. İdari kolluk ile arasındaki ana ayrılma noktası suçun 

varlığıdır, suçun işlenmiş olduğuna ilişkin şüphedir. Buna göre adli kolluğun 

görevleri; suçluları ve delilleri aramak, ortaya çıkarmak, yakalamak ve yargı 

organına teslim etmektir. Bu nedenle, idari kolluğun önleyici niteliğine karşın, 

adli kolluğun bastırıcı niteliği öne çıkmaktadır. 

Adli kolluk ve idari kolluk arasında birçok farklılıklar mevcuttur. İdari 

kolluk idari makamların (mülki makamlar; vali, kaymakam), adli kolluk ise adli 

makamların (Hâkim, Cumhuriyet Savcısı) emri altındadır. İdari kolluk 

görevlileri görevleriyle ilgili işledikleri suçtan suçlardan dolayı 4483 sayılı 

kanun3  hükümlerine tabi iken, Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine CMK 

165’inci madde gereği idari kolluk görevlileri, adli kolluk görevi yerine getirir 

ve Cumhuriyet Savcısı tarafından doğrudan doğruya soruşturulur (Günday, 

2011: 293). 

                                                           
2
  Bu özellikler PVSK Ek Madde 9/A Fıkrasında belirtilmiştir. 

3
  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 
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Ülkemizde adli kolluk ve idari kolluk olarak birbirinden ayrılmış 

teşkilatlar bulunmamaktadır. Görevleri ve amaçları yönünden farklılık arz 

eden idari ve adli kolluk, teşkilat ve görevlileri bakımından aslında aynıdır. 

Yani en kolay şekilde polis ve jandarmanın kendi görevleriyle ilgili kanun 

maddelerine baktığımızda burada hem idari hem de adli kolluk görevlerinin 

yer aldığını görmekteyiz4. Dolayısıyla her iki kolluğunda ayrı örgütleri yoktur. 

Bu sebepten zaman zaman her iki kolluk görevlerinin de iç içe girmesi 

mümkündür. Örneğin yollarda trafiğin düzenlenmesiyle ilgilenen bir idari 

kolluk görevlisinin o esnada işlenen bir trafik suçunun tutanağını düzenlerken 

adli kolluk olarak görev yapması gerekir (Günday, 2011: 294). 

                                                           
4
 2559 sayılı PVSK madde 2, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu 

madde 7. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

ÜLKEMİZDE YASAL ANLAMDA İSTİHBARAT YETKİSİ 

1982 Anayasasını incelediğimizde içeriğinde istihbarat faaliyetlerine 

doğrudan yetki veren bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak hukuk devleti 

olmanın bir gereği olarak kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin korunmasının 

yanında, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak, iç ve dış 

tehditlere karşı ülkenin korunması ve bireylerin kişisel güvenliklerinin 

sağlanması gerekmektedir. Devletin, bu yöndeki sorumluluklarını yerine 

getirebilmek amacıyla istihbarat eylem ve işlemlerinde bulunması kaçınılmaz 

bir sonuçtur (Çınar, 1997: 102). Bu sebeple Anayasada dolaylı bir istihbarat 

yetkisinin varlığından söz etmek mümkündür. 

 

1. DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT 

TEŞKİLATI KANUNU 

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilat Kanunu devlet 

istihbarat hizmetlerinin düzenlendiği temel kanundur. Söz konusu Kanunun 

4’üncü maddesi istihbarat görevlerini açıklamaktadır. 4’üncü maddenin, “a” 

fıkrasına göre MİT, ülke bütünlüğüne ve anayasal düzene karşı içten ve 

dıştan gelebilecek bütün faaliyetler hakkında ülke genelinde istihbarat 

faaliyetleri yürütebilir1.      

Buradaki tanıma göre, mili istihbarat; Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve 

milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, anayasal 

düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve 

dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında yapılan 

                                                           
1
 Madde 4 - Milli İstihbarat Teşkilatının görevleri şunlardır; 

a) Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, 
güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı 
içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını 
Devlet çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay 
Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak. 
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istihbarattır. Mili güvenlik istihbaratı ve devlet istihbaratı kavramlarının 

içeriklerinin de milli istihbaratla aynı olduğu ve kavram olarak aynı anlamı 

karşıladığını söyleyebiliriz. 

4’üncü maddenin diğer fıkralarında da belirtildiği üzere, MİT’in istihbarat 

görevleri şöyledir; 

 Milli istihbaratı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak, 

 Devletin güvenliği ile ilgili, sınır ötesi görevler hariç olmak üzere ilgili 

planların hazırlanması ve yürütülmesinde; Cumhurbaşkanı, Başbakan, 

Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili 

bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karşılamak, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin 

yönlendirilmesi için Milli Güvenlik Kurulu ve Başbakana tekliflerde bulunmak, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve istihbarata karşı koyma 

faaliyetlerine teknik konularda müşavirlik yapmak ve koordinasyonun 

sağlanmasında yardımcı olmak, 

 Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek 

haber ve istihbaratı, yapılacak protokole göre Genelkurmay Başkanlığına 

ulaştırmak, 

 Milli Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri yapmak, 

 İstihbarata karşı koymak,  

 Dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda 

Bakanlar Kurulunca verilen her türlü görevi yerine getirmek, 

 Dış istihbarat, milli savunma, terörle mücadele ve uluslararası 

suçlar ile siber güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insan 

istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve 

veri toplamak, kaydetmek ve analiz etmek, 
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 İstihbarat kapasitesini, niteliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla, 

yabancı istihbarat teşkilatlarının kullandığı usul, yöntem, imkân ve 

kabiliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip etmek, uygun görülenleri temin 

etmek, kullanmak veya uygulamaktır. 

Kanunda, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından önem 

taşıyan bir başka düzenleme ise 5’inci maddedeki istihbarat maksadıyla MİT 

dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yüklenen ödev ve 

sorumluluklardır. Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet 

istihbaratına ilişkin görevleri kendi konularında görevlerinin gerektirdiği 

istihbaratı oluşturmak, MİT tarafından istenecek haber ve istihbaratı elde 

etmek, istihbarata karşı koymak ve elde ettikleri milli güvenliğe ilişkin haber 

ve istihbaratı anında MİT'e ulaştırmaktır. 

Kanun kapsamında MİT mensuplarına karşı hizmetlerinin yerine 

getirilmesi sırasında ülkedeki bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruşları 

gereken her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. Ayrıca 

bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yukarıda belirtilen görev ve 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili koordinasyonun sağlanması ve 

istihbarat çalışmalarının yöneltilmesinde, temel görüşleri oluşturmak üzere, 

Başbakanın başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) 

kurulmuştur. 

Kurul, üç ayda bir; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri veya 

Yardımcısı, Genelkurmay İstihbarat Başkanı veya Yardımcısı, bakanlıkların 

müsteşarları, kurum ve kuruluşların yetkili amirleri, MİT'in ilgili başkanları ile 

Başbakanın çağıracağı diğer kamu görevlilerinin iştirakiyle toplanır. 

Kanunun 5’inci maddesini şu şekilde özetlemek mümkündür. Devlet 

çapında yapılacak istihbarat faaliyetlerinin tamamı, hangi bakanlık, kurum ya 

da kuruluş tarafından yapılırsa yapılsın, genel olarak kontrol ve koordine 

MİT’in gözetimindedir. Asli sorumlu mercii MİT’tir.  
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2005 yılında kabul edilen 5397 sayılı kanunla2, 2937 sayılı DİH ve MİT 

Kanunu’nun 6’ncı maddesine istihbarat faaliyetleri konusunda bazı fıkralar 

eklenmiştir. Bu fıkralara göre MİT; bakanlıklar, kamu hizmeti veren 

kuruluşların yöneticileri ve istihbarat hizmetlerinden sorumlu kişileri ile 

istihbaratın tevcihi, istihsali ve istihbarata karşı koyma konularında doğrudan 

ilişki kurabilir, uygun şekilde koordine eder. Ayrıca bu kuruluşların 

arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim alt yapısından 

kendi görev sahasına giren konularda gerekçeli şekilde yazılı talepte 

bulunursa yararlanabilir. 

Diğer kurum ve kuruluşlar kendi görev alanlarının gerektirdiği istihbarat 

faaliyetlerini yürütürken, MİT hem ülke içindeki iç istihbarattan hem de ülke 

dışında yürütülen dış istihbarattan sorumludur. Bu yönüyle MİT’in istihbarat 

konusunda diğer kurumlara göre yetki ve sorumlulukları daha fazladır. 

İç İstihbarat; devletlerin yönetim biçimini bozmak, rejimi değiştirmek, 

fertler arasına düşmanlık sokmak, hükümete olan güveni sarsmak, halk 

arasında etnik, din, mezhep, tarikat ayrılıkları veya ideolojik ayrılık yaratmak 

amacıyla yapılan faaliyetleri ortaya çıkarıp zararsız hale getirmek ve 

casuslukla mücadele etmek amacıyla yürütülen istihbarat faaliyetidir (Acar ve 

diğerleri, 2007: 209). Dünya genelinde iç istihbarat teşkilatları, iç güvenlikle 

ilgili bilgi toplamak ve değerlendirmekle görevlidir. İç istihbarat devlet 

güvenliği başta olmak üzere; toplumun teröre, espiyonaja, sabotaja, 

aşırıcılığa, organize suçlara, uyuşturucu ile ilgili suçlara karşı korunmasına 

yönelik çalışmaktadır (Köseli, 2011: 160). İç istihbaratı yürüten teşkilatlar 

faaliyetlerini istihbarata yetki veren kanunlar çerçevesinde yürütmekle 

sorumludurlar. İç istihbaratta dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta özel 

hayatın korunması, yürütülen faaliyetlerin kişi hak ve özgürlüklerini 

kanunların verdiği yetki dışında kısıtlamamasıdır. Dış istihbarat faaliyetleri ise 

iç istihbarat faaliyetlerinin aksine herhangi bir yasal mevzuatla 

düzenlenmemişken 17.04.2014 tarihinde MİT Kanunu’nda 15 maddelik 

                                                           
2
 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No. 5397 Kabul Tarihi: 

3.7.2005 
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değişiklik yapıldı ve Kanunun 4’üncü maddesine eklenen yeni fıkra ile MİT’in 

yurt dışı istihbarat faaliyetlerine yasal yetki verilmiştir. 

Dış istihbarat; hedef olan devletin, topyekûn gücünü, kabiliyetini ve 

niyetini ortaya çıkarmak için yürütülen faaliyetlerdir. Dış istihbaratın içine, 

casusluk, propaganda, psikolojik harekât ve sabotaj faaliyetleri girer (Acar ve 

diğerleri, 2007: 209). Dış istihbarat teşkilatlarının; dış güvenlikle ilgili bilgi 

toplama ve değerlendirme görevi vardır. Bu amaçla yabancıların niyetleri, 

kapasiteleri ve faaliyetleri hakkında gerekli bilgileri toplamaktadır (Köseli, 

2011: 160). 

Anayasanın 2’nci maddesinde belirtilen temel niteliklere ve demokratik 

hukuk devletine yönelik ciddi bir tehlikenin varlığı halinde Devlet güvenliğinin 

sağlanması, casusluk faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, Devlet sırrının 

ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin önlenmesine ilişkin olarak, hâkim 

kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde MİT Müsteşarı veya 

yardımcısının yazılı emriyle telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit 

edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir 

(Burada MİT’e verilen yetki daha herhangi bir suç oluşmamışken suç 

öncesinde suçu önleme maksatlı verilen bir yetkidir). Yine iletişimin tespiti 

maksatlı yapılacak olan işlemler, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı adı 

altında kurulan ve bu konuda yetki verilen kurum tarafından yerine getirilir. 

Dünyada gelişmiş ülkeler olarak sayılan Amerika, Almanya, İngiltere, 

Fransa, Rusya ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkede iç istihbarat ve dış 

istihbarat faaliyetleri birbirinden bağımsız iki farklı kurum tarafından 

yürütülürken, ülkemizde her iki istihbarat faaliyetinin de MİT tarafından 

yürütülmesi düşünülmesi gereken bir konudur. Ayrıca 5397 sayılı Kanun 

hükümlerince MİT kanunun altıncı maddesinde istihbarata karşı koyma (bir 

başka söylenişle “karşı istihbarat”) faaliyetlerinin MİT’e verilmiş olması 

yeniden değerlendirilmelidir. 
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2. POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU 

1934 yılında yürürlüğe giren 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet 

Kanunu, polisin görev ve yetkilerini belirlemiştir. Kanunun istihbarat ile ilgili 

hükümlerine batığımızda yasa genelinde en önemli husus istihbarat 

yetkilerinin verildiği Ek 7’nci maddedir. Ek madde 73, 1985 yılında 3233 sayılı 

kanunla yasa metnine eklenmiştir. Bu madde ile polise, devletin bütünlüğünü 

korumak, anayasal düzeni ve genel güvenliği sağlamak, emniyet ve asayişi 

temin etmek maksadıyla ülke genelinde istihbarat yapma yetkisi verilmiştir. 

2005 yılında ise, Ek 7’nci maddeye, 5397 sayılı kanun tarafından yeni 

fıkralar eklenerek polisin istihbarat yetkileri genişletilmiştir. Eklenen bu fıkra 

hükümlerince polis; suçların önlenmesi amacıyla hâkim kararı veya 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü veya 

İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı emriyle iletişimi denetleyebilmektedir4. 

Ayrıca polis yine suçların önlenmesi maksadıyla ve hâkim kararı 

alınmak koşuluyla teknik araçlarla izleme yapabilmektedir5. Bu yetki aslında 

adli kolluk yetkisidir, ancak PVSK’ da polise suçların önlenmesi yani önleyici 

                                                           
3
   Ek Madde 7 - (Ek madde: 16/06/1985 - 3233/7 md.) 

    Polis Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel 
güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak üzere, 
ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili 
mercilere veya kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği 
yapar. 

 
4

 (Ek fıkra: 03/07/2005-5397 S.K./1.mad) Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine 
getirilmesine yönelik olarak, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, 
casusluk suçları hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı 
suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı emriyle, 
telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri 
değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı 
emir, yirmi dört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç 
yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi 
halinde tedbir derhal kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün 
içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek 
üzere muhafaza edilir.  
 
5
   (Ek fıkra: 03/07/2005-5397 S.K./1.mad) İstihbarat faaliyetlerinde, bu maddede belirtilen 

suçların önlenmesi amacıyla ve hâkim kararı alınmak koşuluyla, teknik araçlarla izleme 
yapılabilir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların ihtiyaç 
duyulan bilgi ve belgelerinden yararlanabilmek için gerekçesini de göstermek suretiyle yazılı 
talepte bulunulabilir. Bu kurum ve kuruluşların kanuni sebeplerle veya ticari sır gerekçesiyle 
bu bilgi ve belgeleri vermemeleri halinde ancak hâkim kararı ile bu bilgi ve belgelerden 
yararlanılabilir.  
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bir yetki olarak tanınmıştır. Teknik araçlarla izleme PVSK’ da değil, sadece 

CMK’ da yer almalıdır. 

Polis, PVSK 5’inci maddeye6 göre, kimlik tespiti, suçun önlenmesi veya 

yürütülmekte olan soruşturma ve kovuşturma kapsamında maddî gerçeğin 

ortaya çıkarılması amacıyla kişilerin parmak izlerini ve fotoğraflarını alabilir, 

kaydedebilir. 

PVSK 9’uncu maddeye 7  göre polis, suç işlenmesinin önlenmesi 

amacıyla sulh ceza hâkiminin kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan 

                                                           
6
    Madde 5 - (Değişik madde: 02/06/2007-5681 S.K./2.mad) 

    Polis;  
a) Gönüllü, 
b) Her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge 

almak için başvuruda bulunan, 
c) Başta polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi ya da özel güvenlik görevlisi 

olarak istihdam edilen, 
ç) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan, 
d) Sığınma talebinde bulunan veya gerekli görülmesi halinde, ülkeye giriş yapan sair 

yabancı,  
e) Gözaltına alınan, kişilerin parmak izini alır. 

    Birinci fıkraya göre alınan parmak izi, ait olduğu kişinin kimlik bilgileri ile birlikte, ne zaman 
ve kim tarafından alındığı belirtilmek suretiyle, bu amaca özgü sisteme kaydedilerek saklanır. 
Ancak, parmak izinin hangi sebeple alındığı sisteme kaydedilmez.  
    Olay yerinden elde edilen ve kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen parmak izleri, kime 
ait olduğu tespit edilinceye kadar, ilgili soruşturma dosya numarası ile birlikte sisteme 
kaydedilir.  
    5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 81 inci maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınan 
parmak izleri de bu sisteme kaydedilir. 
    (a) bendi hariç birinci fıkra ile dördüncü fıkra kapsamına giren kişilerin ayrıca fotoğrafları 
alınarak, ikinci fıkrada belirlenen esaslara uygun olarak parmak izi ile birlikte sisteme 
kaydedilir.  
    Bu sistemde yer alan bilgiler, kimlik tespiti, suçun önlenmesi veya yürütülmekte olan 
soruşturma ve kovuşturma kapsamında maddî gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla 
mahkeme, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve kolluk tarafından kullanılabilir.  
    Kolluk birimleri, kimlik tespiti yapmak ya da olay yerinden alınan parmak izini 
karşılaştırmak amacıyla doğrudan bu sistemle bağlantı kurabilir.  
    Sistemde kayıtlı bilgilerin hangi kamu görevlisi tarafından ve ne amaçla kullanıldığının 
denetlenebilmesine imkân tanıyan bir güvenlik sistemi kurulur.  
    Sistemde yer alan kayıtlar gizlidir; altıncı ve yedinci fıkralarda belirlenen amaçlar dışında 
kullanılamaz.  
    Sisteme kayıtlı olan parmak izi ve fotoğraflar, kişinin ölümünden itibaren on yıl ve her 
halde kayıt tarihinden itibaren seksen yıl geçtikten sonra sistemden silinir.  
    Parmak izi ile fotoğrafların sistemde kaydedilmesi ve saklanması ile bu kayıtlardan 
yararlanmaya ilişkin diğer esas ve usûller, İçişleri Bakanlığı tarafından Adalet Bakanlığının 
görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

 
7
     Madde 9 - (Değişik madde: 02/06/2007-5681 S.K./3.mad) 

    Polis, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usûlüne göre verilmiş sulh 
ceza hâkiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan 
hâllerde mülkî âmirin vereceği yazılı emirle; kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kâğıtlarını ve 
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hallerde mülki amirin vereceği yazılı emirle kişilerin üstlerini, araçlarını, özel 

kâğıtlarını ve eşyasını arar; ancak konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık 

olmayan işyerlerinde ve eklentilerinde önleme araması yapamaz.  

PVSK ile polise verilen yetkileri kısaca sıraladığımızda; 

 Ülke genelinde istihbarat yapma yetkisi, 

 Hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı emriyle 

önleme maksatlı iletişimin denetlenmesi, 

 Hâkim kararı alınmak koşuluyla teknik araçlarla izleme, 

 Kişilerin parmak izlerini ve fotoğraflarını alma ve kaydetme, 

 Konut, yerleşim yeri ve kamuya açık olmayan işyerleri ve 

eklentileri dışında, sulh ceza hâkiminin kararı veya gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde mülki amirin vereceği yazılı emirle kişilerin üstlerini, 

araçlarını, özel kâğıtlarını ve eşyasını arayabilmektedir. 

 

3. JANDARMA TEŞKİLAT GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU 

1983 yılında yürürlüğe giren 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve 

Yetkileri Kanunu, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını 

sağlayan silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvveti olan jandarmanın 8 

görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği, PVSK’ ya benzer şekilde 

hazırlanmış bir kanundur. Kanunu istihbarat yetkileri bakımından 

incelediğimizde polise tanınan geniş istihbarat yetkisinin jandarmaya 

verilmediğini görmekteyiz. Öncelikle kanun koyucu 1985 yılında PVSK’ya 

eklediği Ek 7’nci madde ile polise ülke genelinde istihbarat yapma yetkisi 
                                                                                                                                                                     
eşyasını arar; alınması gereken tedbirleri alır, suç delillerini koruma altına alarak 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemleri yapar.  
    Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun gerekçeleriyle birlikte 
gösterilmesi gerekir.  
 

8
 Madde 3 - Türkiye Cumhuriyeti Jandarması emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin 

korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren silahlı, 
askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir. 
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tanırken, jandarma için böyle bir düzenleme yapmamıştır. “Birçok konuda 

jandarmanın PVSK’ ya atıfta bulunarak yetkilendirilmiş olması, PVSK Ek 7’nci 

maddenin jandarma için de geçerli olduğu sonucu çıkarılabilir mi?” sorusu 

akla gelebilir. Kolluk faaliyetlerinin temel unsurları olan polis ve jandarmanın 

görev ve yetkilerinde paralellik olması doğal bir sonuçtur. Ancak istihbarat 

faaliyetlerinin özel hayata olan müdahalesi bakımından jandarma içinde 

geniş yorumlanma durumu hukukun özüne aykırı bir durumdur. Zaten Kanun 

koyucu aynı istihbarat yetkilerini jandarma içinde düşünmüş olsaydı, PVSK 

Ek 7’nci madde benzeri bir hükmü 2803 sayılı kanun içinde düşünebilir ve 

istihbarat gibi özel bir konuda tereddüde düşülecek boşluk bırakmazdı. 

Bu durumun aslında aynı hizmeti veren iki kolluk kuvveti arasında eşit 

olmadığı görülmektedir. Bunun sebepleri günümüz koşullarında değil 

kanunun çıktığı dönemde ortam ve şartlara bakmak suretiyle 

değerlendirilmelidir. 

Kanun koyucu 2005 yılında kabul ettiği 5397 sayılı yasa ile Jandarmaya 

da açık bir şekilde görevlerini yerine getirirken önleyici ve koruyucu tedbirler 

almak üzere istihbarat yetkisi vermiştir9. Ancak polise ülke genelinde tanıdığı 

                                                           
9
 MADDE 2. — 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 

Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 5. — Jandarma, bu Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendine ilişkin görevleri 
yerine getirirken önleyici ve koruyucu tedbirleri almak üzere, sadece kendi sorumluluk 
alanında 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları 
hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların 
işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Jandarma Genel Komutanı veya istihbarat başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon 
yoluyla yapılan iletişimi tespit edebilir, dinleyebilir, sinyal bilgilerini değerlendirebilir, kayda 
alabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde 
yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. 
Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. 
Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir 
tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Bu 
işlemler, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci 
maddesinin onuncu fıkrası hükmüne göre kurulan merkez tarafından yürütülür. 5271 sayılı 
Kanunun 135 inci maddesi kapsamında yapılacak dinlemeler de bu merkez üzerinden 
yapılır.  

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan kolluk biriminin bulunduğu yer itibariyle 
yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır 
ceza mahkemesinin üyesidir.  

Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim 
aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren 
kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını 
gerektiren nedenler belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu süre aynı usûlle üçer 
ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti 
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yetkiyi jandarma için sadece kendi sorumluluk alanında tanımıştır. Ayrıca 

verilen yetki, istihbarat faaliyetlerinden birisi olan telekomünikasyon yoluyla 

iletişimin tespiti ve dinlenmesi olup bu faaliyetin ismi belirtilerek verilmiştir. 

Genel manada istihbaratın diğer faaliyetleri burada yazılı olarak 

belirtilmemiştir. Ancak jandarma bu yetkiyi kendi sorumluluk alanında 

istihbarat faaliyetlerinde bulunabileceği şeklinde değerlendirmektedir. 

 

                                                                                                                                                                     
çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç 
aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir. 
Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün 
içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek 
üzere muhafaza edilir. 

Bu maddede belirtilen suçların önlenmesi amacıyla ve hâkim kararı alınmak 
koşuluyla, teknik araçlarla izleme yapılabilir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
hizmeti veren kuruluşların ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerinden yararlanabilmek için 
gerekçesini de göstermek suretiyle yazılı talepte bulunulabilir. Bu kurum ve kuruluşların 
kanuni sebeplerle veya ticari sır gerekçesiyle bu bilgi ve belgeleri vermemeleri halinde ancak 
hâkim kararı ile bu bilgi ve belgelerden yararlanılabilir. 

Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, 
birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların 
saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket 
edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet 
savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 

Hâkim kararları ve yazılı emirler, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı 
görevlilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın 
kimliği bir tutanakla saptanır.  

Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği 
kişi veya komisyon tarafından yapılır. 

Bu maddede belirlenen usul ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz 
ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
hükümlerine göre işlem yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma 
bakanlıklarının görüşü alınarak Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

ĠDARĠ KOLLUĞUN ÖZEL HAYATA MÜDAHALESĠ 

Devlet suçların işlenmesini önlemek ve kamu düzenini korumaya 

yönelik olarak aldığı önlemleri ve bu amaçla yaptığı faaliyetleri idari kolluk 

tarafından yerine getirir. İdari kolluk faaliyetleri, devletin temel amaçları 

açısından kamu düzeninin bozulmasını önlemeye yönelik olması nedeniyle 

kolluğun en önemli ve öncelikli görevidir. Genel olarak, emniyet ve asayişle 

ilgili planların (yardım, koruma ve müdahale harekâtı planları) hazırlanması 

ve uygulanması, bulaşıcı hastalıklar, kuduz ve deli sevki ile ilgili görevler, 

izinsiz açılacak yerlere ilişkin uygulanacak işlemler, ateşli silahlar ile avda ve 

sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarına izin verilmesi 

ve denetimi, küçüklerin bazı kamuya açık yerlere girmelerinin ve gürültünün 

yasaklanması, bir spor karşılaşmasında, törende, toplantıda, gösteri 

yürüyüşünde çıkması muhtemel olayları önlemek için önceden önlem 

alınması, yol araması yapılması, parmak izi ve fotoğraf alma işlemlerinin 

yapılması, pasaport ve ikamet tezkeresi işlemlerinin yapılması, derneklerin 

denetlenmesi, fuhuşla mücadele edilmesi, grev ve lokavt ilan edilen yerlerde 

güvenlik önlemlerinin alınması, suç işlenmesini önlemek amacıyla bilgi 

toplanması vb. görevler kolluğun önleyici görevleridir. İdari kolluk faaliyetleri 

kamu düzenini sağlamak ve korumak amacıyla bireylerin suç teşkil etmeyen 

davranışlarını kısıtladığı için temel hak ve özgürlüklerle çok yakından ilgilidir 

(Yenisey, 2012: 1).  

Ceza muhakemesinin ilk evresi olan soruşturma evresi, suç fiilinin 

Devletin soruşturma makamı olan Cumhuriyet Savcılığı tarafından 

öğrenilmesi ve ilk araştırma işlemlerinin yapılması ile başlar (Kunter, Yenisey, 

Nuhoğlu; 2010: 709). Fakat bazı durumlarda, suç fillinin işlenip işlenmediği 

açıkça belli değildir. Bu gibi hallerde inceleme yapılması gerekir. İncelemenin 

bir yönü olarak günümüzde gelişen teknoloji, bireylerin toplumda 

sergiledikleri davranışları kayıt altına alma imkânı sunduğundan dolayı, 

ileride işlenebilecek suçların delillerini önceden tespit etmek şeklinde, ön alan 

araştırması yapmak yöntemlerini ortaya çıkarmıştır. 



96 
 

 Suç öncesi kolluk araştırmaları, yani suç fiili henüz oluşmadan önce 

yapılan araştırmalar, yeni bir kavramdır. Bunun için bilgi edinme, bilgileri 

saklama ve daha sonra da analiz etme yetkileri doğmuştur. Bu alan suç 

öncesi henüz suçun olmadığı  “beyaz” alan ile suçun hazırlık aşamalarını 

içeren “gri” alanı kapsadığı için gizlidir. “Soruşturma öncesi araştırma 

evresi”1, aynı zamanda kolluğun istihbarat yetkilerini de ifade eder (Yenisey, 

2012: 10). Polis ve Jandarmanın idari kolluk faaliyetleri de buradadır ve idari 

kolluk faaliyetleri ile birlikte suç önlenmesi maksadıyla kendilerine tanınan 

istihbarat yetkilerini de kullanmaktadırlar. 

Diğer kurumlarla birlikte kolluğa verilen bir diğer istihbarat yetkisi de 

2937 sayılı MİT Kanununun 5/a maddesinden kaynaklanmaktadır. Buna göre 

kolluk kendi konularında; 

 Görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturmak, 

 MİT tarafından istenecek haber ve istihbaratı elde etmek, 

 İstihbarata karşı koymak konularında istihbarat faaliyetleri 

yapabilecektir. 

Kolluk hukukuna baktığımızda, Polis PVSK 1’inci madde 2  ve 2’nci 

madde/ a fıkrası 3  hükmüne göre idari kolluk faaliyetlerinde bulunur. 

Jandarma ise JTGYK 7’nci madde/ a fıkrasında 4  belirtildiği şekliyle idari 

kolluk faaliyetlerinde bulunur. 

                                                           
1
 Özbek, soruşturma evresinin başlaması için, “başlangıç şüphesinin” varlığının gerektiğini, 

somut emarelerin bulunmasının şart olduğunu vurgulamakta ve “soruşturma öncesi 

araştırma evresi” veya “ön alan” adını verdiği bu aşamada, suçun önlenmesi ve gelecekte 

işlenecek suçların takibatı için önlem almak olarak anlaşılması gerektiğini belirtmektedir 

(Özbek, 2006:159). 

2
 Madde 1 - Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. 

Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. 
    Yardım istiyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve 
nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar. 
 
3
 Madde 2 - ( Değişik madde: 16/07/1965 - 694/2 md.) 

    Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır. 
    A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun 
olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak, 

4
 JTGYK Madde 7 - Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri şunlardır. 
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İdari kolluğun özel hayata müdahalesi kapsamında suç öncesi suçu 

önleyici maksatlı istihbarat yetkileri; vatandaşı durdurma ve kimlik sorma, 

parmak izi ve fotoğrafların kayda alınması, önleme maksatlı arama yapmak 

ve önleme maksatlı telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, 

dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması, mülakat, 

gözlem, haber elemanı kullanma ve açık kaynak istihbaratı yapmaktır. 

 

1. VATANDAġI DURDURMA VE KĠMLĠK SORMA 

Çalışmamızın ikinci bölümünde istihbaratın bilgi ve haberle olan 

ilişkisinden bahsetmiştik. İdari (önleyici) kolluk faaliyetleri kapsamında 

istihbarat için temel teşkil eden bilginin (veri) elde edilmesi için kolluğun 

görevlerinden birisi de vatandaşı durdurma ve kimlik sormaktır.  

Kolluk suçun önlenmesi maksadıyla birtakım bilgilere ihtiyaç duyabilir ve 

vatandaşı durdurma ve kimlik sorma yöntemiyle bazı kontroller yapabilir, kişi 

tespitinde bulunabilir. Durdurma ve kimlik sorma ayrı iki faaliyet olarak 

düşünülse de birbirinin devamında gelen işlemlerdir. 

 

a. Durdurma 

Kolluk kişileri ve araçları yaya halde veya hareket halindeyken; bir 

suçun işlenmesini önlemek ya da kişilerin hayatı veya vücut bütünlüğü 

bakımından topluma yönelik bir tehlikeyi önlemek maksadıyla durdurabilir.5 

                                                                                                                                                                     
    a) Mülki görevleri; 

    Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, 
takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, 
ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak. 

 
5

 PVSK   Madde 4/A- (Değişik madde: 02/06/2007-5681 S.K./1.mad) Polis, kişileri ve 
araçları;  
   a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, 
   ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik 
mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabilir. 
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Durdurmanın bazı şartları mevcuttur. Öncelikle vatandaşı durdurmak 

için makul bir sebep bulunmalıdır, keyfi olarak kimse durdurulamaz. Kolluk 

önce kendisini tanıtır ve durdurmanın ne amaçla olduğu bildirilir. Durdurma 

amacı gerçekleştiği andan itibaren daha fazla bekletme yapılmaz. Vatandaş 

üzerinde veya aracında bir tehlike oluşturacak bir alet şüphesi varsa gerekli 

tedbirler alınabilir. Kanun maddesindeki bu ibarenin ucu açıktır. Burada iki 

durumun yapılmaması konusunda belirtme yapılmıştır. Bunlar da vatandaşın 

elbisesinin çıkartılmaması veya arabasının dışarıdan bakınca görülmeyen 

bölümlerinin açılması istenemez. 

 

b. Kimlik Sorma 

PVSK madde 4/a6 kapsamında kolluk birimleri vatandaşı durdurduktan 

sonra öncelikle kendi kimliğini belirterek kimlik sorabilir, bu surette kişinin 

                                                                                                                                                                     
    Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için polisin tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan 
edindiği izlenime dayanan makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiilî 
durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz. 
    Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular 
sorabilir; kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir.  
    Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için 
zorunlu olan süreden fazla olamaz.  
    Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin 
verilir. 
    Polis, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir 
eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına 
zarar verilmesini önlemek amacına yönelik gerekli tedbirleri alabilir. Ancak bu amaçla kişinin 
üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen 
bölümlerinin açılması istenemez.  
 
6
  PVSK Madde /A- (Devamı)    Polis, görevini yerine getirirken, kendisinin polis olduğunu 

belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, kişilere kimliğini sorabilir. Bu kişilere kimliğini 
ispatlamaları hususunda gerekli kolaylık gösterilir. 
    Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı 
beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak 
durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde 
anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar 
verme yetkisi ve usûlü bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri 
uygulanır.  
    Kimliğinin tespiti amacıyla tutulan kişiye, kimliği tespit edildikten sonra ve talepte 
bulunması halinde, bu amaçla tutulduğuna ve tutulma süresine dair bir belge verilir. Kişinin 
kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline 
derhal son verilir. 
    Nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kişilerin nüfusa kayıtlarının temini için 
gerekli işlemler yapıldıktan sonra, 5 inci maddeye göre fotoğraf ve parmak izi tespit edilerek 
kayda alınır.  
    Kimliği tespit edilemeyen kişinin yabancı olduğunun anlaşılması halinde, 5682 sayılı 
Pasaport Kanunu ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında 
Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 
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açık kimliğini tespit eder. Kimlik belgesi vatandaşın yanında bulunmadığı 

durumlar olabilir. Bu durumda kolluk birimleri tarafından gerekli kolaylık 

gösterilir. Kendi kimliğini gizlemesi ve yalan beyanda bulunması halinde 

vatandaş tutulur ve kimliği doğrulanıncaya kadar gözaltında bulundurulur. 

Eğer vatandaş nüfusa kayıtlı değilse ve bundan dolayı kimlik tespiti 

yapılamıyorsa nüfus kaydı için gerekli işlemler yapılmasının ardından parmak 

izi ve fotoğrafları alınmak suretiyle kayıt altına alınır. 

 

2. PARMAK ĠZĠ VE FOTOĞRAFLARIN KAYDA ALINMASI 

Parmak izleri ve fotoğraflar kişinin kendine özel bir durumdur ve kayıt 

altında tutulması kolluğun suç oluştuktan sonra suçun aydınlatılması için 

yaptığı istihbarat çalışmalarına büyük kolaylık sağlar. Özellikle suç sonrası 

çalışmalarda faydalanılan bu veriler suç sonrasında kayıt altına alınabileceği 

gibi suç öncesinde de idari kolluk çalışmalarında kayıt altına alınabilir. 

Kolluk her vatandaşın parmak izi ve fotoğraflarını almamaktadır. PVSK 

5’inci maddede 7  belirtildiği üzere; vatandaştan gönüllü olarak bu verilerin 

alınabileceği gibi silah ruhsatı, sürücü belgesi ve pasaport almak için 

                                                                                                                                                                     
 
7
  PVSK   Madde 5 - (Değişik madde: 02/06/2007-5681 S.K./2.mad) 

    Polis;  
   a) Gönüllü, 
   b) Her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge 
almak için başvuruda bulunan, 
   c) Başta polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi ya da özel güvenlik görevlisi 
olarak istihdam edilen, 
   ç) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan, 
   d) Sığınma talebinde bulunan veya gerekli görülmesi halinde, ülkeye giriş yapan sair 
yabancı,  
    kişilerin parmak izini alır. 
    Birinci fıkraya göre alınan parmak izi, ait olduğu kişinin kimlik bilgileri ile birlikte, ne zaman 
ve kim tarafından alındığı belirtilmek suretiyle, bu amaca özgü sisteme kaydedilerek saklanır. 
Ancak, parmak izinin hangi sebeple alındığı sisteme kaydedilmez.  
    (a) bendi hariç birinci fıkra ile dördüncü fıkra kapsamına giren kişilerin ayrıca fotoğrafları 
alınarak, ikinci fıkrada belirlenen esaslara uygun olarak parmak izi ile birlikte sisteme 
kaydedilir.  
    Sistemde yer alan kayıtlar gizlidir; altıncı ve yedinci fıkralarda belirlenen amaçlar dışında 
kullanılamaz.  
    Sisteme kayıtlı olan parmak izi ve fotoğraflar, kişinin ölümünden itibaren on yıl ve her 
halde kayıt tarihinden itibaren seksen yıl geçtikten sonra sistemden silinir.  
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başvuruda bulunanların da parmak izleri ve fotoğrafları alınarak sisteme 

kaydı yapılır. Bunun dışında, genel ve özel kolluk ve özel güvenlik görevlisi 

için istihdam edilenlerle, Türk vatandaşlığına başvuru da bulunanlar ve 

sığınma talebinde bulunan ve gerektiğinde ülkeye giriş yapan yabancı 

kişilerin de parmak izi ve fotoğraf kaydı alınır. 

 

3. ÖNLEME ARAMASI 

İdari kolluğun özel hayata müdahale yöntemlerinden bir diğeri de 

önleme maksatlı arama yapmasıdır. Önleme araması;  millî güvenlik ve kamu 

düzeninin, genel sağlık ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve 

hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya 

bulundurulması yasak olan her türlü silâh, patlayıcı madde veya eşyanın 

tespiti amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 

mülkî âmirin yazılı emriyle ikinci fıkrada belirtilen yerlerde (d fıkrasında 

aramanın yapılacağı yerler belirtilmiştir), kişilerin üstlerinde, aracında, özel 

kâğıtlarında ve eşyasında yapılan arama işlemidir8. 

Genel olarak arama konusunda AİHM, İHAS’a taraf devletlerin bazı 

suçlar hakkında fiziksel delil bulmak için bir kimsenin evinde, iş yerinde, 

üzerinde veya eşyasında arama yapılmasının gerekebileceğini kabul 

etmektedir. Ancak yapılan aramanın; 

 İç hukuka uygun olarak yapılmasını, 

 Meşru bir amaç gütmesini, 

 Demokratik bir toplum için gerekli olmasını, 

 Elde edilmek istenen amaçla orantılı olmasını aramaktadır. 

 Aslında AİHM’in üzerinde durduğu esas konu, ulusal yasalarda keyfiliği 

önleyecek yeterli güvencelerin bulunup bulunmadığı ve uygulamalarda 

gerekli özenin gösterilip gösterilmediğidir (Çiçek, 2009: 16). 

                                                           
8
 Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Madde 19. 
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Önleme aramaları, suç işlenmesini önlemek amacıyla gerçekleştirilen 

bir tedbirdir. Ancak temel hak ve özgürlüklere müdahale niteliği taşımaktadır. 

Temel hak ve özgürlüklere müdahale edilebilmesi için Anayasa’nın 13’üncü 

maddesi gereğince bu müdahalenin kanunla düzenlenmiş olması 

gerekmektedir. Önleme araması için kanuni yetki 2559 Sayılı Kanunun 

9’uncu maddesi ile getirilmiştir (Akalan [web], 2007). 

Polis, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne 

göre verilmiş sulh ceza hâkiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak 

gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde mülkî âmirin vereceği yazılı emirle; 

kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kâğıtlarını ve eşyasını arar; alınması 

gereken tedbirleri alır, suç delillerini koruma altına alarak 5271 Sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemleri yapar.9 Buna göre; 

aramanın yapılabilmesi için öncesinde sulh ceza hâkiminin yazılı kararı veya 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirden alınmış bir yazılı emir 

gerekmektedir. 

Jandarma; gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda, il sınırları içinde 

valinin, ilçe sınırları içinde kaymakamın somut olay ve gereksinimler için her 

seferinde yeniden bulunacağı istemi üzerine, kanunlara göre el konulması 

gerekli araç, gereç ve eşyaların bulundurulup bulundurulmadığının 

saptanması, suçla ilgili kişileri ele geçirmek amacıyla; kişilerin üstlerini, 

araçları, eşyaları ve özel taşıtları arar. Suç unsuru gördüklerine el koyar, 

soruşturma dosyası ile birlikte adli makamlara gönderir.10 

Kişilerin aranabilmesi için öncelikle durdurulması gerekir. Fakat 

hukuksal olarak arama öncesi durdurma için ayrı bir düzenlenme 

yapılmamıştır. Bu eksiklik adli ve önleme aramaları yönetmeliği (AÖAY) 

27’nci maddede adli amaçlı aramalar açısından giderilmiştir. Önleme amaçlı 

aramalar açısından ise hala önleme araması öncesi durdurmanın usul ve 

esasları ile ilgili bir düzenleme yoktur. Bize göre, kanun koyucu önleme 

amaçlı aramanın şartlarını önleme amaçlı durdurma için de geçerli olduğunu 

varsaymaktadır (Eryılmaz [web], 2011).  

                                                           
9
 2559 Sayılı PVSK Madde 9. 

10
 2803 Sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği Madde 32. 
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a. Aramanın Hukuki Niteliği 

Önleme amaçlı arama idari kolluğun bir önleme tedbiridir. Önleme 

amaçlı aramada suç olmamakla beraber suç işlenme tehlikesi vardır. Fakat 

bu tehlike ilk başta uzaktır. Önleme amaçlı arama suç işlenmeden önce 

kullanılan bir yetki olduğundan suç şüphesi üzerine başlayan adli arama ve 

bu konuyu düzenleyen ceza muhakemesi usulü ile bir ilgisi yoktur. Önleme 

araması tedbirine başvurma görünüşte haklı olmalıdır. Kişinin durdurulup 

aranması başkaları için tehlike oluşturabileceği düşüncesi ile olmalıdır. 

Başkalarının hak ve özgürlüklerinin, gerçekten tehlikede olup olmadığı suç 

düşüncesinin bir şekilde suç olarak ortaya çıkmasına bağlı olduğundan ve 

bunu da önceden bilmek mümkün olmadığından, hak ve özgürlüklerin 

gerçekten tehlikede olup olmadığına değil, durdurma ve aramanın görünüşte 

haklı olup olmadığına bakılır. Öte yandan arama tedbirinin uygulanması 

neticesi karşı tarafa verilecek zarar ile elde edilecek fayda arasında bir oran 

bulunmalıdır. Arama tedbirine başvurmadan veya daha az zarar veren bir 

tedbirle, aynı amaca ulaşılacaksa arama kullanılmamalıdır (Eryılmaz [web], 

2011). 

Arama yetkisinin kullanılmasının bir kanun hükmüne göre olması, haklı 

sebebe dayanması ve orantılılık hukuka uygunluk sebebidir. Bu nedenle bu 

şartlar yoksa arama sırasında kişilerin özel hayatına müdahale edilmesi 

sorumluluk doğurur. Örneğin Funke/Fransa davasında AİHM aramada 

keyfiliği önleyecek yeterli güvencelerin olmadığı sonucuna varmış ve özel 

yaşamın ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu sonuca ulaşırken AİHM’in dikkate 

aldığı öğelerden biri de Funke’ye herhangi bir suç yöneltilememesiydi.11 

                                                           
11

 Funke – Fransa davasında da benzer bir durum olmakla birlikte "hapsen tazyik" 
uygulanmamıştır. Funke mali polis tarafından yurt dışındaki serveti konusunda beyana davet 
edilmiş, cevap vermemesi üzerine evinde arama yapılmış, belge bulunmaması üzerine 
zorlayıcı gün para cezası ile birlikte hapsen tazyiki talep edilmiş ancak mahkeme sadece 
zorlayıcı gün para cezasına karar vermiştir. Funke doğru yargılama (AİHS m. 6) kendi 
aleyhine beyan ve kanıt sürmeye zorlanma ve konut dokunulmazlığı ihlali (AİHS m. 8) 
iddiasıyla Komisyona başvurur, Komisyon ihlal bulunmadığı sonucuna varır, ancak 
Mahkeme her iki maddenin de ihlal edildiğine karar verir. Mahkemeye göre gümrük polisi ve 
onun tespitiyle hareket eden yargı yeri Funke'nin bazı belgelere sahip olduğu halde bunları 
vermediği kanısıyla para cezası ile zorlama sonucuna ulaşmıştır. Dolayısyla 6’ncı madde 
ihlal edilmiştir. Oysa kanıtlara zanlı dışındaki yollar ile varılması gerekirdi. Arama mahkeme 
emrine dayanmadan ve yasal sınırları belirlenmeden yapıldığı için 8’inci madde ihlal 
edilmiştir (Akıllıoğlu [web], 2001). 
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b. Aramanın ġartları 

Önleme araması ile özel hayata müdahale edilmesinin belli şartları 

vardır. Bunlar; 

(1) Kolluğun arama yetkisi kanunla düzenlenmiş olmalıdır. 

(2) Kanunla yapılan düzenleme ile özel hayata getirilen sınırlamalar 

Anayasanın sözüne, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük 

ilkesine aykırı olmamalıdır.  

(3) Aramanın, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin 

önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak 

ve özgürlüklerinin korunması amaçlarından birisine hizmet etmesi gerekir. 

(4) Usulüne göre verilmiş sulh ceza hâkiminin yazılı kararı veya 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirden alınmış bir yazılı emir 

gerekmektedir. 

 

 

c. Arama Kararının Verilmesi 

Önleme araması 2001 Anayasa değişikliklerine kadar, idari bir işlem 

olarak kategorize edilmiş ve bu konudaki yetki ve sorumluluk tamamen mülki 

idare amirlerine verilmişti. Ancak, Anayasadaki 2001 değişiklikleri ile önleme 

aramaları için de hâkim kararı alınması şartı getirilmiştir. Aslında, önleme 

amaçlı aramalarda hâkim kararı alınmasını kural haline getirmek pek anlamlı 

değildir. Çünkü henüz üzerinde hukuki bir değerlendirme yapılması gereken 

ortada somut bir suç veya suç işleme şüphesi yoktur. Kanımızca, kanun 

koyucu, Anayasa 20’nci maddede sayılan sebeplerle önleme amaçlı 

aramaları da, hâkim kararına bağladığının farkına daha sonra varmıştır. 

Kanun koyucu, Türk Hukukunu Avrupa Birliği Hukuku ile uyumlu hale 

getirmek için İHAS’de yer alan ilgili hakları ve bu haklara ilişkin suçun 

önlenmesi dâhil bütün sınırlama sebeplerini Türk Hukukuna aynen aktarmak 

istemiştir. Bu amaçla, özel hayatın korunmasını düzenleyen, İHAS 8’inci 

maddedeki sınırlama sebepleri Anayasaya aynen aktarılmış, Anayasa 20’nci 
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maddede de, arama yolu ile özel hayata müdahale düzenlendiği için önleme 

aramalarının yapılması da farkında olmadan hâkim kararına bağlanmıştır 

(Eryılmaz [web], 2011). Her ne kadar Anayasada yapılan bu değişiklikle 

zımni olarak adli aramalar kastedilmek istense de önleme aramasının hâkim 

kararına bağlandığı açıkça ortadadır.  

 Şöyle ki; Anayasanın 20’nci maddesinde 2001 yılında yapılan 

düzenleme ile kanun koyucu, önleme aramasının gecikmesinde sakınca 

bulunan halde yapılabilmesi için kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri 

gerektiğini ve bu emrin yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına 

sunulması şartını koymuştur.  Kanun koyucu önleme aramaları bakımından 

bu yanlış uygulamayı 2007 yılında kabul edilen 5681 Sayılı Kanun ile PVSK 

9’uncu maddeyi tamamen değiştirerek 12  ve önleme aramasında 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amir tarafından verilen arama 

kararının yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulması şartını 

belirtmeyerek önlemek istemiştir. Zaten önleme aramasında maksat; suç 

işlenmesinden önce, kamu düzeni, genel güvenlik, genel sağlık gibi 

nedenlerle arama yapmaktır. Hükümet emirlerine, kanunlara, tüzüklere, 

yönetmeliklere ve kamu düzenine aykırı hareketlerin işlenmeden önce önüne 

geçmektir. Bu sebeple önleme araması kararının hâkim onayına sunulması 

gerekmemektedir (Çiçek, 2009:26).  

PVSK’da ilgili maddeye baktığımızda, yapılan değişikliğin Anayasadaki 

maddeye aykırı olduğunu görmekteyiz. Bu karışıklık uygulamaya da 

yansımakta ve genelde gecikmesinde sakınca bulunan hal sebebiyle yazılı 

karar vermekten kaçınılmakta ya da az da olsa verilen kararlar hâkim 

                                                           
12

 Maddenin değişiklik gerekçesi, “Çağdaş demokrasiler, temel hak ve hürriyetleri sağlamayı 
hedef alan çoğulcu, katılımcı düşünceye dayanan ve hoşgörü ortamında gelişen sistemlerdir. 
Çağımızda insan hakları ve temel hürriyetlerin tanınması, evrensel bir ilgi konusu olmakla 
kalmamış; bunların güvence altına alınarak aykırı uygulamalardan korunması ve daha ileri 
düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla bazı uluslararası kuruluşlar oluşturulmuş ve bu 
kuruluşlar bünyesinde çeşitli uluslararası belgeler kabul edilmiştir. Bu kuruluşların başında, 
hemen hemen tüm dünya ülkelerini kapsayan Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile demokratik 
Avrupa ülkelerinin siyasal birliği olan Avrupa Konseyinin geldiği bilinmektedir. Konuyla ilgili 
uluslararası belgelerden en önemlileri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 Aralık 1948 
tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile Avrupa Konseyi bünyesinde 
imzalanan ve kısaca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olarak anılan İnsan Hakları ve Ana 
Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme ve eki protokolleridir.” Şeklinde ifade olunmuştur 
(Çiçek, 2009:27).   
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onayına sunulmaktadır. Yeni Anayasada bu durumun düzeltileceği 

kanaatindeyiz. 

 Son haliyle önleme aramasının kararını sulh ceza hâkimi verir. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınan merciin yazılı 

emri üzerine arama yapılabilir. Bu hallerde, kolluk, amirleri önleme 

aramasının yapılmasına karar veremez. Kolluk, kamu düzenini korumak için 

PVSK’ da sayılan yerlerde muhtemel bir tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla bir 

arama yapmak istediğinde, aramanın gerekçelerini de belirterek, mahallin en 

büyük mülki amirine yazılı olarak başvurur. Gecikmesinde sakınca olan 

hallerde, mülki amir, talebi uygun bulursa yazılı arama emri verir (Sözlü 

olarak emir veremez) . Bu halde verilen yazılı arama emri, Anayasaya göre 

24 saat içinde, görevli hâkimin onayına sunulur, PVSK 9’uncu maddeye göre 

ise hâkim ya da mahkemenin onayına sunulmasına gerek yoktur.  

Kim tarafından verilirse verilsin her bir arama kararı belirli bir arama için 

bir defa geçerlidir. Arama kararları belirli bir durum ve belirli bir amaç için 

verilmelidir. Ancak, uygulamada; günlük, haftalık, aylık arama kararlarına 

rastlanmakta ve kolluk görevlileri “uygulama” ve “huzur operasyonları” adı 

altında genel aramalar gerçekleştirebilmektedir (Eryılmaz [web], 2011). 

Önleme araması için sulh ceza hâkiminden alınan arama kararının 

gerekli olmadığı durumlarda mevcuttur.13 Bu durumları belirtecek olursak; 

(1)   Devletçe kamu hizmetine özgülenmiş bina ve her türlü 

tesislere giriş ve çıkışın belirli kurallara tâbi tutulduğu hâllerde, söz konusu 

tesislere girenlerin üstlerinin veya üzerlerindeki eşyanın veya araçlarının 

aranmasında, 

(2)   5442 sayılı İl İdaresi Kanununun Ek 1’inci maddesi 

kapsamında bulunan, sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır 

kapılarında, binaların, uçakların, gemilerin ve her türlü deniz ve kara 

taşıtlarının, giren çıkan yolcuların X-ray cihazından geçirilerek, gerektiğinde 

üstünün ve eşyasının aranması ile buralarda görevli kamu kuruluşları ve özel 

kuruluşlar personelinin, üstlerinin, araçlarının ve eşyalarının aranmasında, 
                                                           
13

 Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Madde 25. 
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(3)   2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanununun 11’inci maddesi 

kapsamında, kişilerin üstünün, eşyalarının Olağanüstü Hâl Valisinin emriyle 

aranmasında, 

(4)   1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3’üncü maddesi 

kapsamında, konutların ve her türlü dernek, siyasî parti, sendika, kulüp gibi 

teşekküllere ait binaların, işyerlerinin, özel ve tüzel kişiliklere sahip 

müesseseler ve bunlara ait eklentilerin ve her türlü kapalı ve açık yerlerin, 

mektup, telgraf ve sair gönderilerin ve kişilerin üzerlerinin sıkıyönetim 

komutanının emriyle aranmasında, 

(5)   Kanunların, muhafaza altına alınmalarına olanak verdiği 

kişilerin, üst veya eşyalarının aranmasında, 

(6)   26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 

Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun çerçevesinde görevli kolluğun, aynı 

Kanunun 79’uncu maddesindeki silâh taşıma yasağı kapsamında, silâh 

taşıdığından şüphelenilen kişilerin üstlerinin ve eşyalarının aranmasında 

arama kararına gerek duyulmaz. 

 

d. Aramanın Yapıldığı Yer 

Kanun koyucu, kolluğun önleme araması yapabileceği yerleri tek tek 

saymıştır. 14  Aramayı haklı kılacak, kamu için potansiyel tehlike kaynağı 

oluşturabilecek yerlere işaret etmiştir.  

                                                           
14

 2559 Sayılı PVSK Madde 9. 

1. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren toplantı ve 

gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerde ve yakın çevresinde, 

2. Özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya 

sendikaların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresinde, 

3. Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde,  

4. Öğretim ve eğitim özgürlüğünün sağlanması için her derecede öğretim ve eğitim 

kurumlarının ve 20.maddenin ikinci fıkrasının (A) bendindeki koşula uygun olarak 

girebilecek üniversite, bağımsız fakülte veya bağlı kurumların içinde, bunların yakın 

çevreleri ile giriş ve çıkış yerlerinde, 

5. Umumi veya umuma açık yerlerde veya öğrenci yurtlarında veya eklentilerinde, 
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Bir istisna olarak önleme maksadı ile konutta, yerleşim yerinde ve 

kamuya açık olmayan özel işyerlerinde ve eklentilerinde arama yapılamaz. 

Umuma açık veya açık olmayan özel işletmelerin, kurumların veya 

teşebbüslerin girişlerinde özel cihazlarla önleme aramaları yapılabilmektedir. 

Bu arama buralara girmek isteyen kimselerin rızasına bağlıdır. Aramaya rıza 

göstermeyenler bu gibi yerlere giremezler. Bu gibi yerlerde arama, esas 

itibari ile özel güvenlik görevlilerince yerine getirilir. Ancak, bu yerlerin ve 

toplantı veya gösteriye katılanların taşıyabilecekleri özel niteliklere göre, 

önleme aramaları kolluk görevlileri tarafından da yapılabilir (Eryılmaz [web], 

2011).  

Önleme aramasının kişiler bakımından da istisnası yoktur. İster avukat, 

ister hâkim, savcı, milletvekili veya başka bir kamu görevlisi olsun herkes bu 

aramanın konusunu oluşturur. Hâkimler, savcılar ve avukatlarla ilgili kanun ve 

diğer bu tip özel kanunlar, statülerini düzenledikleri kişiler bakımından sadece 

adli aramalar için aranma muafiyeti getirmektedir (Eryılmaz [web], 2011). 

 

4. ÖNLEME MAKSATLI ĠLETĠġĠMĠN DENETLENMESĠ 

 

a. Genel 

Özel haberleşme hürriyeti ve gizliliği diğer temel hak ve hürriyetler gibi 

devletin yasama, yürütme ve yargı erklerine karşı Anayasanın 22’nci 

maddesinde koruma altına alınmıştır. Ancak haberleşme özgürlüğü sınırsız 

ve mutlak surette dokunulmaz değildir. AİHM, sözleşmenin 8’inci maddesi ile 

haberleşme özgürlüğünü bir hak olarak güvence altına almakla birlikte, 

devletlerin kendi egemenlik alanları içinde kişilerin haberleşme özgürlüğüne 

dokunabileceğine, kesin ve sınırsız olmadığına önemle vurgu yapmıştır. 

Devletler, İHAS ve AİHM tarafından genel hatları belirtilen ölçüler içerisinde 

                                                                                                                                                                     
6. Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında, 

7. Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt araçlarında, önleme amaçlı durdurma ve 

arama yapabilir.  
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özel hayatın ve haberleşme hürriyetinin gizliliğine dokunabilme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

AİHM’in 6 Eylül 1978 yılında verdiği Klass ve Diğerleri- Federal 

Almanya Kararı’nda; casusluğun ve terörizmin oldukça gelişmiş biçimlerinin 

tehdidi ile karşı karşıya kalan devletlerin, bu tür tehditler ile etkin bir şekilde 

mücadele edebilmek için; devletlerin kendi egemenlik alanları içinde faaliyet 

gösteren yıkıcı unsurları gizli izlemeye almasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle 

Mahkeme, ulusal güvenliğin sağlanması, suç ve düzensizliğin önlenmesi 

amacıyla istisnai koşullar altında, mektup, posta ve telekomünikasyon 

üzerinde gizli izleme yetkileri veren bir kanunun demokratik bir toplumda 

gerekli olduğuna karar vermiştir.  

 Aynı şekilde, AİHM 15.06.1992 tarihli İsviçre'ye karşı Lüdi kararında, 

özel hayatın gizliliği ve korunması kapsamında kalan muhaberat hürriyetinin 

bir kullanım türü olan telefon konuşmalarının, İHAS m. 8/2'de gösterilen, 

meşru amaçlardan en az birisi yolu ile denetlenmesi, dinlenmesi ve kayda 

alınmasına istisnai olarak izin veren yasal düzenleme ve uygulamaların 

hukuka uygun olduğuna/olacağına karar vermiştir (Çolaker [web], 2014). 

Günümüzde modern teknoloji, özellikle kişiler ve kitleler arasında 

iletişim konusunda neredeyse sınırsız imkânlar sunmaktadır. Önceleri posta 

yoluyla yapılan iletişim, şimdilerde sinyaller üzerinden kablosuz şekilde 

yapılır hale gelmiştir. Hiç şüphesiz bu teknolojik imkânlar, gizlilik için her yolu 

deneyen suç örgütleri tarafından da yakından takip edilmekte ve örgüt 

üyelerinin birbirleri ile iletişimlerinde kullanılmaktadır. Bu sebeple, arama, el 

koyma, yakalama gibi klasik ceza muhakemesi tedbirleri ile organize suç 

örgütlerinin ve kamu güvenliğini tehdit eden diğer unsurların ortaya 

çıkarılması klasik anlamda önleyici kolluk görevinin yerine getirilmesiyle 

mümkün olmamaktadır. Terör ve çıkar amaçlı organize suçlar çoğunlukla 

belirli bir mağduru bulunmayan suçlardır. Bu suçlar bakımından, gerekli 

istihbaratı toplamak ve suç işlenmeden, henüz tasarlama aşamasında iken 

bu illegal oluşumlardan bir adım önde olarak suçun işlenmesi ve kamu 

düzeninin bozulmasına ancak ileri teknolojik imkânlar kullanılmak suretiyle 

engel olunabilir (Birtek [web], 2010). 
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Önleme maksatlı iletişimin denetlenmesi tedbirinin amacı, devletin 

demokratik varlığına, bireylerin hak ve hürriyetlerine ve bir bütün olarak 

toplumun güvenliğine karşı vuku bulabilecek tehdit unsurlarının tespit 

edilmesi olarak görülebilir. Bu noktada, hukukun öngördüğü sınırlar içerisinde 

devletlerin, demokratik toplum düzenini korumak amacıyla, önleme maksatlı 

iletişimin denetlenmesi tedbirine yer vermesinin, AİHM’e göre de birtakım 

kısıtları söz konusudur. 

AİHM Huvig ve Kruslin Fransa davasında, Fransız sisteminin 

dinlemelerle ilgili hiçbir garanti sunmadığını, dinleme yapacak kişilerle ilgili bir 

kategori oluşturulmadığını, dinleme yapılacak suçlarla ilgili bir niteliğin ortaya 

konulmadığını, bir hâkim tarafından verilecek dinleme kararlarıyla ilgili 

şartların neler olduğunun belirtilmediği, elde edilen bilgilerin yazılması ve 

tercüme edilmesi şartlarının belirtilmediği, dinlenen kişinin bilgilendirilmesine 

ilişkin bir düzenlemenin olmadığı, ayrıca kayıtların iadesi veya imhasıyla ilgili 

bir açıklık olmadığı ve Fransız kanunlarında dinlemede keyfiliği önleyici 

mekanizmalar bulunmadığından dolayı 8’inci maddenin ihlal edildiği kararını 

vermiştir (Charier, 2005’ten aktaran Taşkın 2011: 260). Ağaoğlu Türkiye 

kararında ise 1412 sayılı CMUK’un 91 ve 92’nci maddelerine göre 

gerçekleştirilen iletişimin dinlenmesi tedbirinin söz konusu yasa maddelerinde 

iletişimin denetlenmesi yetkisinin anlaşılamadığı, bu yetkiyi veren hükümlerin 

açık olması gerektiği kanaatiyle Sözleşmenin 8’inci maddesini ihlal ettiğine 

karar vermiştir. 

AİHM’e göre, haberleşme hürriyetine ilişkin sınırlamanın hukuka uygun 

olarak kabul edilebilmesi için; öncelikle sınırlamanın kanun ile yapılması,  

İHAS 8’inci madde kapsamında sayılan meşru amaçlar gözetilerek yapılması, 

demokratik bir toplumda gerekli olması, sınırlama ile ulaşılmak istenen amaç 

arasında orantılılık bulunması ve keyfi uygulamalara izin vermeyecek nitelikte 

olması ve kanunun bireyler tarafından öngörülebilir olması ve yeterli açıklıkta 

olması gerekmektedir (Gürakar, 2004:448 ).  

Avrupa Birliği ülke temsilcileri 10–12 Mart 1994 tarihleri arasında 

İtalya’nın Osima kentinde düzenlenen “Haberleşmenin Dinlenmesi Kuralları” 

konulu kongrede bir araya gelmişlerdir. Bu kongrede, başta haberleşmenin 
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denetlenmesi olmak üzere kişi hak ve hürriyetlerine müdahale niteliği taşıyan 

her türlü gizli bilgi toplama teknikleriyle ilgili olarak, üye ülkelerin yapacağı 

yasal çalışmalara esas teşkil edebilecek bazı temel noktalar üzerinde 

durulmuştur (Coşkun, 2000: 143-145). Bunlar; 

(1) Telefon dinlemelere ilişkin yasal mevzuat oluşturulmalı; bu tedbire 

başvuru koşulları belirlenmeli, aykırı işlemlerin yolları kapatılmalıdır. 

(2) Telefon dinlemelerin kimler ve hangi suçlar hakkında uygulanacağı 

yasalarda açıkça tespit edilmelidir. Telefon dinlemeler her tür suç hakkında 

değil, sadece ağır suçluluk durumlarında uygulanmalıdır. 

(3) Telefon dinlemelere ancak hakkında tedbir uygulanan kişinin 

suçluluğunu ispatlayıcı deliller elde etmek amacıyla başvurulmalıdır. 

(4) Özel hayata saygı gösterilmelidir. Karşılaşılan sorun ile özel 

hayatın ihlal edilmesi arasında denge sağlanmalıdır. 

(5) Telefon dinlemelerde mesleki sırrın korunması güvence altına 

alınmalıdır. 

(6) Telefon dinleme kararı sadece hâkim tarafından verilmelidir. 

Hâkim kararını gerekçeli olarak vermeli ve bu gerekçede iznin nedenleri 

açıkça belirtilmelidir. 

(7) Telefon dinlemelere sadece son aşamada ve diğer yöntemlerle 

ispat etmenin çok zor veya imkânsız olduğu durumlarda başvurulmalıdır. 

(8) Telefon dinlemeler için makul ve kesin süreler tespit edilmelidir. 

(9) Yasal olmayan yollarla yapılan telefon dinlemeleri sonucu elde 

edilen veriler mahkemelerde delil olarak kullanılmamalıdır. 

(10) Telefon dinlemelerine ilişkin her türlü bilgi, belge ve diğer 

materyal mutlaka suç dosyasında muhafaza edilmelidir. 

(11) Konut bireyin özel hayatının en önemli noktasıdır. Konutun 

dinlenebilmesi için ek ve çok daha kesin güvenceler getirilmelidir, şeklindeki 

hususlar üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

 

b. Yasal Düzenlemeler: 

Türkiye’de yasal olarak 1999 yılına kadar olan dönemde iletişimin 

denetlenmesi tedbirini açık bir şekilde düzenleyen herhangi bir kanun ve 
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kanun hükmü yoktu. Bu tedbir 1999 yılı öncesinde 1412 sayılı Ceza 

Muhakemeleri Usul Kanunu’nun (CMUK) 91’inci maddesi 15  yorumlanmak 

suretiyle uygulanıyordu. Bu maddede geçen “maznuna gönderilen mektuplar 

vesair mersule ve telgrafların posta ve telgraf hanede zaptı”, sözlerindeki 

“vesair mersule”  kavramı genişletilerek, telefon gibi iletişim vasıtalarını da 

kapsadığı değerlendiriliyordu. Ancak, daha sonra AİHM’in bu konuda vermiş 

olduğu kararlar dikkate alınmak suretiyle, 1999 yılından itibaren adli ve 

önleme amaçlı iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması hakkında 

mevzuat bu hususlara uygun olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda, iletişimin 

denetlenmesi tedbirine ilk önce 1999 yılında çıkarılan 4422 sayılı Çıkar 

Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun 2’nci maddesinde yer 

verilmiştir. Ancak bu maddedeki düzenleme sadece adli amaçlarla iletişimin 

denetlenmesine izin vermiştir ve 2005 yılına kadar iletişimin tespiti bu kanun 

doğrultusunda yerine getirilirken özellikle önleme dinlemesi konusu tam 

olarak yasal çerçeveye oturtulamamıştır (Geleri, 2010:18). Bu sebeple 4422 

Sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde, varsa yapılan önleme amaçlı 

dinleme ve tespitler hukuka aykırıdır (Şen, 2011: 64).  

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun’un 18/d maddesi 

ile 4422 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra adli 

maksatlı iletişimin denetlenmesine ilişkin olarak 5271 Sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunu’nun 135’inci maddesi uygulanmaya başlanmıştır.  

Ancak, önleme maksatlı iletişimin denetlenmesi tedbiri konusunda, 5271 

Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında herhangi bir düzenlemeye yer 

verilmediği gibi 5271 Sayılı Kanunun 135/7’nci maddesinde, adli amaçlı 

iletişimin tespiti dışında hiçbir amaçla (suç önleme amacı dâhil) haberleşme 

hürriyetine müdahale edilemeyeceğine yer verilmiştir. Bu hüküm ile önleme 

                                                           

15
 CMUK Madde 91 - Maznuna gönderilen mektuplar vesair mersule ve telgrafların posta ve 

telgrafhanede zaptı caizdir. 

Maznun tarafından veya ona hitaben gönderildiği bazı hallerden anlaşılan ve tahkikat noktai 
nazarından münderecatının ehemmiyeti haiz olduğu tayin edilen mektuplar vesair mersule 
ve telgrafların dahi bu yerlerde zaptı caizdir. 
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maksatlı iletişimin denetlenmesi imkânı kanun ile ortadan kaldırılmıştır (Birtek 

[web], 2010, Taşkın, 2011: 66).  

2005 yılına gelinceye kadar, önleme maksatlı dinleme yasal olarak 

düzenlenmemiş olup, önleme maksatlı dinlemeler hiçbir kanuni altyapısı 

olmayan ve sadece ilgili kanunlarda (2559 Sayılı PVSK m.1 ve 7/1, 2803 

Sayılı JTGYK m. 3 ve 7-a ve 2937 Sayılı MİT Kanunu m. 4/a) yer alan, genel 

güvenliğin korunması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması, 

ülkenin bütünlüğünün, bağımsızlığının ve anayasal düzeninin korunması, 

amaçlarının gerçekleştirilmesi için genel bilgi toplama ve istihbarat 

faaliyetinde bulunmayı düzenleyen ve güvenlikten sorumlu belli kamu 

kurumlarının görevlerini belirleyen kanunların genel nitelikteki hükümleri 

yorumlanmak suretiyle uygulanmaktaydı (Birtek [web], 2010). Anayasa 

hükümlerine göre ise bu türlü bir uygulama uygun değildi. Çünkü 

Anayasamızın 13’üncü maddesine göre temel hak ve hürriyetler, özlerine 

dokunulmaksızın yalnızca ilgili maddelerinde belirtilen özel sebeplerle ve 

ancak kanunla sınırlanabilmekteydi. 

Öte yandan 5271 Sayılı CMK’ nın 135/7’nci maddesi ile genel bilgi 

toplama ve istihbarat elde etme yetkisi veren önleme dinlemesinin ortadan 

kalkması, kolluğun suç ve suçlulukla mücadelesini ve kamu güvenliğinin 

sürdürülebilirliğini zorlaştırmıştır. Ülkede her geçen gün yeni ve sansasyonel 

terör eylemlerinin ortaya çıkması neticesinde ise 03.07.2005 tarihinde 5397 

Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edilmiş ve 

aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile önleme maksatlı dinleme yetkisi ilk 

kez kanuni bir zemine oturtulmuş ve AİHM tarafından istenilen özel hayata 

müdahalenin, kanun ile düzenlenmesi şartı sağlanmıştır (Birtek [web], 2010). 

5397 Sayılı Kanun İHAS’ın 8’inci maddesinde koruma altına alınan 

haberleşme özgürlüğünün sınırlandırılmasına ilişkin koşulları belirleyerek 

ülkemizde çok önemli bir yasal boşluğu doldurmuştur (Taşkın, 2011:66). 

2005 yılından sonra önleme maksatlı dinlemeler için kolluğa yetki veren 

yasal dayanak 5397 Sayılı Kanun olurken, aynı şekilde adli maksatlı 

dinlemeler için kolluğa yetki veren yasal dayanak ise CMK’nın 135’inci 

maddesidir.  
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c. Bazı Ülkelerde Önleme Maksatlı ĠletiĢimin Tespiti 

ABD’de uluslararası güvenlik, terörizm ve casusluk ile ilgili önleyici 

amaçlı dinlemeler yapılmaktadır. Bu tür dinlemeler Dış Güvenlik İstihbarat 

Yasası’na (Foreign Intelligence Act) göre ve bu yasayla oluşturulan özel bir 

mahkeme (Foreign Intelligence and Surveillance Court) tarafından verilen 

izne göre yapılmaktadır. Dinlemelerde süre otuz gündür ve gerekli hallerde 

her defasında otuz gün süreyle uzatılabilmektedir. Avukat ve rahip gibi 

koruma kategorisinde bulunanların dinlenmesi yasaktır. Ayrıca dinlemeden 

sonra orijinal kayıt ve çözümlerin mahkemeye teslim edilmesi zorunlu 

tutulmuştur (Geleri; [web], 2010). 

Almanya’da ise demokratik temel düzeni tehlikelere karşı korumak 

amacıyla önleyici olarak haberleşmenin denetlenmesi tedbirine 

başvurulmaktadır. 13 Ağustos 1968 tarihli Mektup, Posta ve 

Telekomünikasyon Gizliliğinin Sınırlanması hakkındaki kanun, Alman 

Anayasası’nı Koruma Makamları ile Alman İstihbarat Teşkilatı tarafından; 

mektup ve postanın açılabileceği ve incelenebileceği, kısa mesajların 

okunabileceği, telefon konuşmalarının dinlenebileceği ve kaydedilebileceği 

tedbirlerini getirmiştir. Ancak bu önlemlere, devletin barış ve güvenliğine, 

demokratik düzene, dış güvenliğe ve müttefik silahlı kuvvetlerin güvenliğine 

karşı işlenecek suçlarda veya böyle bir suçun işleneceğine dair emarelerin 

varlığı halinde başvurulabileceği de hükme bağlanmıştır. Yani bu yasayla, 

ulusal güvenlik çerçevesinde uygulanacak önleme dinlemeleri düzenlenmiştir 

(Geleri; [web], 2010). 

Alman Parlamentosu, Anayasanın 13’üncü maddesinde bir değişiklik 

yaparak, polisi özel mülkiyetler de dâhil olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlere 

teknik izleme cihazları yerleştirmekle yetkili kılınmıştır. Ayrıca Polis Kanunları 

suç öncesi önleme dinlemesi yapabilmesi konusunda da yetki vermektedir. 

Federal yapıya sahip olan Almanya’da, bütün Federe Devletlerin 

uygulamalarında bir örneklik sağlamak amacıyla hazırlanan Çerçeve Polis 

Kanunu’nun 8c maddesi, 12 Mart 1986 tarihinde değiştirilmiştir. Bu 

doğrultuda olmak üzere, kişinin hayatı tehlikede ise; bu tehlikeyi önlemek 

veya ortadan kaldırmak için kaçınılmaz olduğu hallerde, devletin güvenliği 
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açısından ortaya çıkan ve halen mevcut olan bir tehlike vukuunda, evin 

içindeki karşılıklı konuşmalar dâhil, bütün haberleşmelerin dinlenmesi 

konusunda polise yetki vermişlerdir (Taşkın, 2011:43). 

Fransa’da İletişimin Denetlenmesi konusunda 646 sayılı Yasanın 2’nci 

başlığı altında önleme amaçlı dinlemelerin temel esasları belirlenmiştir. Bu 

düzenlemeye göre; Fransa’nın ulusal güvenliği, ekonomik ve bilimsel 

potansiyelinin önemli unsurlarının korunması, suç örgütlerinin kurulması yada 

terör faaliyetlerinin önlenmesi için gizli dinleme yapılabilir. Dinleme emri, 

Başbakan tarafından ya da onun özel olarak bu konuda görevlendireceği 

hükümet üyelerinden birisi tarafından yazılı olarak verilir. Emrin süresi dört 

aydır. Ancak şartlar devamı halinde bu süre yenilenebilir. Bu dinlemelerin 

öngörülen amaca ve usule uygun yapılıp yapılmadığı, Güvenlik 

Müdahalelerini Denetleme Ulusal Komisyonu ismi altında kurulan bağımsız 

bir idari kurum tarafından denetlenmektedir (Geleri; [web], 2010). 

 

d. Önleme Amaçlı ĠletiĢimin Denetlenmesine ĠliĢkin Esaslar 

 

(1) Denetlemenin Amacı 

Önleme amaçlı iletişimin denetlenmesinin amacı kısaca işlenmesi 

muhtemel suçların önceden tespit edilerek önüne geçilmesidir. 5397 Sayılı 

Kanun ile, PVSK Ek 7’nci maddesinde, JTGYK Ek 5’inci maddesinde, MİT 

Kanunun 6’ncı maddesinde önleme maksatlı dinlemenin amaç yönünden 

çerçevesi çizilmiş ve bu önleme dinlemesinde elde edilen kayıtların kanunda 

saydığı amaçlar dışında kullanılamayacağına hükmedilmiştir. Bu kapsamda; 

devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve anayasal düzenin 

güvenliğine karşı tehditlere yönelik koruyucu tedbirler almak, ülke 

seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunmak, bilgi toplamak, elde edilen 

bilgileri diğer istihbarat kuruluşları ile paylaşmak ve yetkili makamlara 

ulaştırmak amacıyla önleme dinlemesi yapılabilir.  
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Polis ve jandarma tarafından casusluk suçları hariç CMK 250’nci 

maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların 16 

önlenmesi için, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından ise 2937 sayılı kanunun 

4’üncü maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesi ve 6’ncı maddede 

yer alan özellikle devlet güvenliğinin sağlanması, casusluk faaliyetlerinin 

ortaya çıkarılması, devlet sırrının ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin 

önlenmesi amacıyla önleme dinlemesine başvurulabiliyordu. Ancak 

05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı kanun ile CMK 250’nci 

madde hükümlerine son verilmiştir. Sonrasında 21.02.2014 tarihinde 

yürürlüğe giren 6526 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi 

Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile CMK 

mülga 250’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren suçlar ile TMK 

10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamına giren suçlara yapılan atıflar 

TCK’da yer alan;  

(a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı 

madde imal ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini 

aklama suçuna, 

(b) Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir 

örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlara, 

(c) İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci 

bölümünde tanımlanan suçlara (305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332’nci 

maddeler hariç) yapılmıştır. 6526 Sayılı Kanunu’nun 1’inci maddesinde 

yapılan bu atıflar, TMK’ya “Geçici Madde 14” olarak eklenmiştir. Bu sebeple 

TMK Geçici 14’üncü maddede yazılı suçların önlenmesi ve MİT Kanunu’nun 

4’üncü maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesi ve 6’ncı maddede 

                                                           

16
 CMK Madde 250 - (1) Türk Ceza Kanununda yer alan; 

a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti suçu, 

b) Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 
cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar, 

c) İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar 
(305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci Maddeler hariç),  
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yer alan özellikle devlet güvenliğinin sağlanması, casusluk faaliyetlerinin 

ortaya çıkarılması, devlet sırrının ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin 

önlenmesi amacıyla önleme dinlemesine başvurulabilir. 

 

(2) Denetlemenin Uygulanabileceği Suçlar 

Önleme amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbiri, ileriye dönük olarak bir 

suçun işlenmesi tehlikesinin bulunduğu durumlarda ve henüz suç işlenmeden 

önceki dönemde uygulanabilecek bir tedbirdir. AİHM Prado Bugallo - İspanya 

Kararı’nda 17  telefon dinlemeye imkân veren kanunun kötüye kullanmaya 

karşı yeterli güvenceleri barındırması gerektiğine; telefon dinleme tedbirinin 

hangi suçlar için uygulanabileceğinin ve uygulama süresinin kanunda açıkça 

belirtilmesi ve bunlarla ilgili açık raporlar düzenlenmesi gerektiğine karar 

vermiştir (Selçuk, 2004: 240).  

Denetlemenin uygulanabileceği suçlar; 3713 Sayılı TMK’ya, 6526 Sayılı 

Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenen Geçici 14’üncü maddede 

belirtilmiştir. Bu suçlar Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından 

kovuşturulan ciddi ve çoğunluğu suç örgütleri kapsamında işlenebilecek olan 

suç tipleridir. 6526 Sayılı Yasa ile, önleme amaçlı iletişimin denetlenmesi 

tedbirine başvurulabilecek suçların sınırlı bir biçimde sayılmış olması AİHM 

içtihatlarıyla da örtüşmektedir. 

Ancak, 05.07.2012 tarihinde, kamuoyunda “Üçüncü Yargı Paketi” adı ile 

bilinen 6352 sayılı kanunun18 yürürlüğe girmesiyle, bu kanunun geçici 2’nci 

maddesiyle 19  CMK 250’nci madde ile görevli ve yetkili mahkemeler 

                                                           
17

 Prado Bugallo – İspanya davası 23 Ekim 2003 tarihli karar. 

18
 KANUN NO: 6352 

Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve 
Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun  
Kabul Tarihi: 2 Temmuz 2012 
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 5 Temmuz 2012 - Sayı: 28344 
 
19

 GEÇİCİ MADDE 2 
(4) Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlükten kaldırılan 250 nci maddesinin birinci 

fıkrasına göre görevlendirilen mahkemelerde açılmış olan davalara, kesin hükümle 
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kaldırılmış ve aynı kanunun 105’inci maddesine 20  göre de CMK 250’nci 

maddenin tüm hükümlerinin yürürlülüğüne son verilmiştir. Bu konuda TMK 

10’uncu maddeye atıfta bulunulmuştur. 21.02.2014 tarihinde ise yürürlüğe 

giren 6526 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu İle 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile TMK 10’uncu madde 

yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla polis ve jandarma yönünden PVSK Ek 

Madde 7/2 ve JTYK Ek Madde 5/1 tarafından önleme dinlemesine yasal 

dayanak olarak gösterilen CMK 250’nci madde birinci fıkra (a), (b) ve (c) 

bentleri de yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece önleme dinlemesinin 

uygulanabileceği suçlar yönünden yasal dayanak boşluğu oluşmuştur. 

Anayasamızın 22’nci maddesinde haberleşme hürriyetine yönelik 

sınırlamalar düzenlenmiştir. Anayasa 22’nci maddede düzenlenen 

haberleşme hürriyetini sınırlamaya yönelik her türlü uygulamanın; AİHS 8/2 

maddesine göre ve Anayasanın 13’üncü maddesi uyarınca kanunla 

düzenlenmesi gerektiğinden idari kolluğun önleme dinlemesi yapabilmesi bu 

durumda büyük bir engelle karşılaşmıştır. Bu yasal boşluk MİT yönünden 

sorun teşkil etmemektedir. Çünkü MİT Kanununun 6’ncı maddesinin ikinci 

fıkrası, PVSK ve JTYK’ dan farklı olarak CMK 250’nci maddeye atıf 

yapmamıştır (Şen; 2013: 39-40). 

 

(3) Denetlemede Suç ġüphesi 

Bu tedbire başvurulabilmesi için PVSK Ek 7’nci maddede, TMK Geçici 

14’üncü maddede sayılan suçların önlenmesi maksadıyla kuvvetli şüphenin 

varlığı ve klasik bilgi toplama ve suç önleme metotlarının uygulanıp 

uygulanmadığı ya da uygulanması halinde yetersiz kalacağına ilişkin bir 

                                                                                                                                                                     
sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerce bakmaya devam olunur. Bu davalarda, 
yetkisizlik veya görevsizlik kararı verilemez. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun l0 uncu maddesinin kovuşturmaya ilişkin hükümleri bu davalarda da 
uygulanır. 

(7) Mevzuatta Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına 
göre kurulan ağır ceza mahkemelerine yapılmış olan atıflar, Terörle Mücadele Kanununun 
10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ağır ceza mahkemelerine yapılmış sayılır. 
 
20

 MADDE 105 – Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır: 
6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250, 251 ve 252 

nci maddeleri, 
 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5271.htm#250


118 
 

değerlendirme bulunmamaktadır. Kanaatimizce kanun koyucu bu konuyu 

iletişimin denetlenmesine karar verecek hâkimin takdir yetkisine bırakmıştır. 

Bir başka bakış açısıyla da konunun belirtilmemiş olmasından dolayı sadece 

basit şüphenin varlığı yeterli görülmüştür diyebiliriz. 

Birtek’e göre; adli dinleme tedbirine baktığımızda, CMK kapsamında, 

işlenmiş olan suçlar bakımından; katalog suçlardan birisini işlediği yönünde 

kuvvetli şüphe sebebi bulunan kimselerin iletişimleri denetlenmekte iken; 

henüz daha işlenmemiş olan ve gelecekte işlenme ihtimali bulunan bir suçun 

önlenmesi amacıyla iletişimin denetlenmesine karar verilirken basit şüphenin 

yeterli sayılması adli dinleme ve önleme dinlemesi karşılaştırıldığında iletişim 

özgürlüğüne orantılı bir müdahale olmadığı gibi hukuki açıdan da birbiri ile 

çelişkili düzenlemeler olarak görülebilmektedir (Birtek [web], 2010). 

Önleme maksatlı dinlemede yasa (bizimde yukarıda çelişki olarak 

gördüğümüz), sadece basit bir şüpheyi yeterli sayarken öte yandan 5397 

sayılı yasanın 1’inci maddesinde önleme amaçlı iletişimin denetlenmesi 

tedbirine ilişkin yazılı emir veya kararda; hakkında tedbir uygulanacak kişinin 

kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim 

bağlantısını tespite imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, 

kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenlerin 

belirtilmesi gerektiği hükmü, uygulamanın hassasiyeti ve keyfi uygulamaların 

önüne geçmesi bakımından AİHM içtihatlarında yer alan prensiplere uygun 

düşmektedir. Ancak uygulamada önleme maksatlı iletişimin denetlenmesi 

kararlarının kimlik bilgileri yerine kod isimleri belirtilerek alındığı 

görülmüştür.21 Özel hayatın gizliliğinin korunması bakımından taviz içeren bir 

uygulamadır. Bu konuda da tedbir alındığı görülmüştür. 

Kolluk görevlileri açısından diğer bir sorun ise günümüzde suç örgütü 

içinde faaliyet gösteren şahısların başkalarının üzerine çıkarılmış olan hatları 

kullandıkları ve aldıkları bu açık hatları 20-30 gün gibi kısa süre aralıklarıyla 

değiştirmeleridir. İlgili GSM şirketinin bahse konu hattı sisteme tanımlaması 

ve dolayısıyla TİB’in sisteminde kimlik bilgilerinin yer alması yaklaşık bir aylık 

                                                           
21

 MİT’in kod isimle dinleme kararı aldığına dair haber (http://www.baroturk.com/kod-isimle-
dinleme-izni-alinamaz-280h.htm. 
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bir süre içerisinde olduğu düşünüldüğünde, kolluk istihbarat birimlerinin bu 

numarayı takibe alması neredeyse imkânsız hale gelmektedir. 

 

(4) Denetlemeye BaĢvurabilecek Merciler 

5397 sayılı yasa gereğince sırasıyla kolluk (polis, jandarma) ve MİT 

tarafından önleme maksatlı dinleme tedbirine hangi makamların kararıyla 

başvurulabileceği açıkça belirtilmiştir. 

(a) Emniyet TeĢkilatı birimleri tarafından; uygulanacak 

olan önleme maksatlı iletişimin tespiti Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi 

hâkimlerinin heyetinin oybirliğiyle kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan 

hallerde22 Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı 

emriyle, 

 

(b) Jandarma TeĢkilatı birimleri tarafından; uygulanacak 

olan önleme maksatlı iletişimin tespiti Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi 

hâkimlerinin heyetinin oybirliğiyle kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan 

hallerde Jandarma Genel Komutanı veya İstihbarat Başkanının yazılı emriyle, 

 

(c) Milli Ġstihbarat TeĢkilatının birimleri tarafından; 

uygulanacak olan önleme maksatlı iletişimin tespiti Ankara 4’üncü Ağır Ceza 

Mahkemesi hâkimlerinin heyetinin oybirliğiyle kararı veya gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde MİT Müsteşarı veya yardımcısının yazılı emriyle 

telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal 

bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. 

                                                           
22

 Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 4’üncü maddede,”Gecikmesinde sakınca 
bulunan hâl”: 

b) Önleme aramaları bakımından; derhâl işlem yapılmadığı takdirde, millî güvenlik ve kamu 
düzeninin, genel sağlık ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin 
korunmasının tehlikeye girmesi veya zarar görmesi, suç işlenmesinin önlenememesi, 
taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silâh, patlayıcı madde veya eşyanın 
tespit edilememesi ihtimâlinin ortaya çıkması ve gerektiğinde hâkimden karar almak için vakit 
bulunmaması hâlini, ifade etmektedir. 
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Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmi dört 

saat içinde yetkili ve görevli hâkim heyetinin onayına sunulur. Hâkim heyeti, 

kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya heyet 

tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. 

6352 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte önleme dinlemesi 

tedbiri kararını vermeye yetkili yargı mercii yönünden bir karışıklık 

oluşmuştur. Önleme dinlemesinde karar verecek yargı makamı bakımından, 

adli dinlemede olduğu şekilde bir netlik bulunmamaktadır. Önleme 

dinlemesinin usul ve esaslarının düzenlendiği PVSK Ek Madde 7/3 ve JTYK 

Ek Madde 5/2 ye göre, yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan kolluk 

biriminin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250’nci 

maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesi olan 

hâkimdi. Ancak 6352 sayılı kanun CMK 250’nci madde ile kurulan özel yetkili 

mahkemeleri kaldırmış ve konuyla ilgili olarak 6352 sayılı kanunun geçici 

2’nci maddesinin yedinci fıkrasında, TMK 10’uncu maddesinin birinci 

fıkrasında belirtilen ağır ceza mahkemelerine atıfta bulunmuştur. Bu atıf 

itibariyle 6352 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 05.07.2012 tarihinden bu 

güne kadar TMK 10’uncu madde ile yetkili ağır ceza mahkemeleri hâkimleri 

önleme dinlemesi kararını vermekteydiler. Bu konuda da değişikliğe gidilmiş 

ve 21.02.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6526 Sayılı Terörle Mücadele 

Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile önleme dinlemesinin kararını Ankara Ağır Ceza 

Mahkemelerinin vereceği belirtilmiştir. HSYK ise bu görevi Ankara 4’üncü 

Ağır Ceza Mahkemesine vermiştir.23 Bu konuda verilecek kararlar hâkimler 

tarafından oy birliği ile verilecektir. 

                                                           

23
 Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, HSYK tarafından önleme dinlemesi ve iletişimin tespiti 

taleplerini değerlendirmekle görevlendirildi. 

HSYK 1. Dairesi, bir süre önce yürürlüğe giren Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza 
Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 
önleme dinlemesi ve iletişimin tespiti taleplerini değerlendirme ve karara bağlama görevini 
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine verdi. 

Bu yöndeki taleplerin kabulü için mahkeme heyetinin oy birliğiyle karar alması gerekecek. 
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Uygulamada geçmiş yıllardaki denetlemelerde yerel mahkeme 

hâkimlerinin kimi dinlediği konusunda fikirleri bile yoktu. 2008 yılında kendi 

numarasının da içinde yer aldığı kararı onaylayan hâkim bile görülmüştür.24 

Günümüzde bu konuda yukarıda da belirttiğimiz gibi (hâkim heyetinin oy 

birliği ile karar vermesi) sıkı düzenlemeler getirilmiştir. 

 

(5) Denetlemenin Süresi ve Sona Ermesi 

Önleme maksatlı iletişimin denetlenmesine 6526 Sayılı Yasa gereğince 

yapılan düzenlemeye göre Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hâkimleri 

heyeti karar vermektedirler. Ancak 5397 sayılı Kanuna göre gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde yukarıda belirttiğimiz idari yetkililer yazılı emir ile 

karar verir ve verilen karar metni yirmi dört saat içinde yetkili ve görevli 

mahkeme heyetinin onayına sunulur. Heyet kararını en geç yirmi dört saat 

içinde verir. Sürenin dolması veya heyet tarafından aksine karar verilmesi 

halinde tedbir derhal kaldırılır. Burada da yine kavram kargaşası mevcuttur. 

Burada sürenin dolması kavramıyla belirtilen süre hangi süredir? Bu süre; 

     Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde idari yetkililer tarafından 

verilen yazılı emri, yetkili ve görevli hâkime onaylatmaları için tanınan yirmi 

dört saatlik sürenin aşılması mı? 

      Normal hallerde hâkim heyetinin onayına sunulan denetleme 

talebinin heyet tarafından karar vermek amacıyla kullanılan yirmi dört saatlik 

sürenin aşılması mı? 

                                                                                                                                                                     
Öte yandan HSYK'nın verdiği görev nedeniyle Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi 
Adalet Komisyonu Başkanlığı, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine diğer mahkemelere göre 
dörtte bir oranında daha az iş verilmesinin uygun olacağını kararlaştırdı 
(http://www.aa.com.tr/tr/turkiye/303760--onleme-dinlemelerine-ankara-4-agir-ceza-karar 
verecek, Erişim 08.05.2014).  

 
24

 İzmir'de, adliyedeki rüşvet çarkını ortaya çıkaran "Yengeç" operasyonunda tutuklanan 
Özel Yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Asım Korkut ile 5 gün tutuklu kalan Özel 
Yetkili 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski vekil başkanı Erdem Yandımata'nın, 10 ay süren 
teknik takip sırasında, uzun dinleme listesini onaylarken, farkına varmadan kendi 
numaralarının dinlenmesine de izin verdikleri ortaya çıktı. Üstelik, teknik takip izinleri 
yenilenmesi gerektiğinden, hakimlerin aynı izni bir kez değil tam 10 kez verdikleri belirlendi 
(http://arsiv.sabah.com.tr/2008/12/16/haber,1BC4980DA2E8415CBE1849A9D4B3ECEC.ht
ml, Erişim 01.03.2014). 

http://arsiv.sabah.com.tr/2008/12/16/haber,1BC4980DA2E8415CBE1849A9D4B3ECEC.html
http://arsiv.sabah.com.tr/2008/12/16/haber,1BC4980DA2E8415CBE1849A9D4B3ECEC.html
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     Gecikmesinde sakınca bulunan haller ve normal hallerde hâkim 

heyetinin onayına sunulan denetleme talebine heyet tarafından karar 

verdikten sonra, kararda belirtilen denetleme süresinin dolması mıdır?  

Burada üç farklı durum vardır. Konuyla ilgili yönetmeliğe baktığımızda, 

yönetmeliğin 11’inci maddesinde 25 , burada bahsedilen sürenin birinci 

durumda belirttiğimiz, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde idari yetkililer 

tarafından verilen yazılı emrin, yetkili ve görevli hâkim heyetine onaylatılması 

için tanınan yirmi dört saatlik sürenin aşılması olduğu belirtilmiştir. 

Bu durumda, tedbirin sona erme hallerinden birisi olan ve yönetmelik 

tarafından düzenlenen, yazılı emir hakkında 24 saat içinde hâkim heyetinin 

onayının alınamaması haline öğretide birtakım eleştiriler getirilmiştir. Buna 

göre idarenin kararı, bağımsız ve tarafsız bir organ tarafından denetimi 

olmadan, kısacası hâkim heyeti tarafından incelenmeden, yirmi dört saat 

yazılı emrin sunulması süresi ve yirmi dört saat de hâkimin onaylaması süresi 

olmak üzere toplam kırk sekiz saat içinde olsa kişinin haberleşme 

özgürlüğüne ve özel yaşamının gizliliğine müdahaleyi mümkün kıldığı 

gerekçesiyle eleştirilmektedir (Birtek [web], 2010). 

Kanun tarafından öngörülen 24 saatlik süre en üst sınırdır. 

Kanaatimizce, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetkili merciler 

tarafından verilmiş olan önleme amaçlı denetim kararları bakımından mutlak 

surette hâkim heyetinin onayına sunulma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu 

noktada yazılı emrin hâkim heyetinin onayına sunulması bakımından, yetkili 

mercilerin belirli bir süre (örneğin 14 saat) iletişim denetleme işlemi yaptıktan 

sonra heyetin onayına sunmak gibi bir takdir hakkı ve yetkisi 

                                                           
25

 Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25989 

TELEKOMÜNĠKASYON YOLUYLA YAPILAN ĠLETĠġĠMĠN TESPĠTĠ, DĠNLENMESĠ, 

SĠNYAL BĠLGĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE KAYDA ALINMASINA DAĠR USUL VE 

ESASLAR ĠLE TELEKOMÜNĠKASYON ĠLETĠġĠM BAġKANLIĞININ KURULUġ, GÖREV 

VE YETKĠLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 

MADDE 11- Hakim kararları ile yazılı emirler hakkındaki gelişmeler ilgili kurum tarafından 

derhal Başkanlığa bildirilir. 

Uygulanan tedbirin sona ermesi, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen 

yazılı emir hakkında hâkim tarafından aksine karar verilmesi ya da yazılı emir hakkında yirmi 

dört saat içinde hâkim onayının alınamaması hallerinde, kararın veya yazılı emrin 

uygulanmasına Başkanlık tarafından derhâl son verilir. 
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bulunmamaktadır. Ayrıca bu amaçtan hareketle, gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde düzenlenecek olan yazılı emrin muhtevasını düzenleyen 

Telekomünikasyon İletişim Yönetmeliğinin 6’ncı maddesine, 04.07.2007 tarih 

ve 26572 Say. R.G’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile  “Yazılı emrin 

verildiği tarih ve saatin” yazılı emirde bulunması gerektiği hükmü eklenmiştir. 

Bu hükümle birlikte hâkim heyeti, yazılı emri denetler iken, yazılı emrin 

verilmesi ile kendisine sunulması arasında geçen zamanı da denetleme 

imkânına sahip olacaktır.  Bu sebeple söz konusu düzenlemeden hareketle 

bu durumun keyfi uygulamaya yol açabilecek nitelikte olduğunu söylemek 

çokta doğru olmaz. Ancak her bir yazılı emrin görevli ve yetkili hâkim 

heyetinin onayına sunulup sunulmadığının etkin bir şekilde denetlenmesi ile 

muhtemel kötüye kullanımlara karşı etkin bir mekanizma oluşturulabilir.  Öte 

yandan yazılı emir ile başlanan iletişimin denetlenmesi, uygulaması 

bakımından heyetin, tedbir hakkında karar vermesi için öngörülen 24 saatlik 

süre en üst sınırdır. Aslında bu süre Anayasa’nın 22’nci maddesinde 48 saat 

olarak belirlenmiş iken, 5397 Sayılı Kanun ile 24 saate düşürülmüş ve iletişim 

özgürlüğünün korunması bakımından daha teminatlı bir uygulama biçimi 

benimsenmiştir. Hâkim heyeti, bu sürenin aşılıp alışmadığını ve tedbire 

müracaat için gereken şartların bulunup bulunmadığını ve bir bütün olarak 

yazılı emrin hukuka uygunluğunu denetlemeli ve vereceği ret veya onay 

kararını gerekçelendirmelidir (Birtek [web], 2010). 

Kanunda belirtildiği üzere, önleme amaçlı iletişimin denetlenmesi, en 

fazla üç ay için uygulanabilir; bu süre üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla 

üç defa uzatılabilir. Uzatmalar ile birlikte en fazla 12 aylık bir süre için 

iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulabilir. Ancak, terör örgütünün 

faaliyeti çerçevesinde her hangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Terör örgütü 

faaliyetleri kapsamında gerekli görülmesi halinde, hâkim heyeti üç aydan 

fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir. 

Karşılaştırmalı hukuk bağlamında, ulusal güvenlik sebepleri bile söz konusu 

olsa 12 aydan fazla iletişimin denetlenmesine izin veren bir sistem 

bulunmamaktadır. Ucu açık ve sınırsız olan bu düzenlemenin orantılı 

olmadığı açıktır. 
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(6) Denetlemenin Ġcrası ve Denetimi 

2005 yılında çıkarılan 5397 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunla Türkiye’de iletişimin denetlenmesi faaliyetlerinin 

tek elden yürütülmesini sağlamak ve denetlemek üzere Telekomünikasyon 

Kurumu (yeni adı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) bünyesinde, kurum 

başkanına doğrudan bağlı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) adlı 

yeni bir birim kurulmuştur. 

Hâkim heyeti ya da gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ilgili merci 

tarafından önleme maksatlı iletişimin denetlenmesine karar verilmesi ile 

birlikte başlayan denetleme işlemi tamamen Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı’nın kontrolü altında gerçekleşmektedir. Ancak teknik olarak 

iletişimin denetlenmesi işlevi yine talepte bulunan güvenlik birimleri (polis, 

jandarma ve MİT) tarafından yerine getirilmektedir. TİB, teknik olarak 

iletişimin denetlenmesi tedbirini doğrudan icra eden bir kurum olmayıp 

sadece iletişimin denetlenmesi işlemlerinin sağlıklı ve tek elden yürütülmesi 

sağlamak maksadıyla kurulmuş bir merkezdir.  

Bu kurumdan önceki dönemlerde MİT, Emniyet ve Jandarma, hâkim 

kararını alarak ilgili telefon şirketiyle doğrudan iletişim kurarak dinlemeyi 

kendisi yapmaktaydı. Ülke genelinde kimin, kimi, nasıl, ne zaman ve ne 

kadar süre ile dinleme yaptığı konusunda ortak, tam ve doğru bir bilgiye 

ulaşmak pek mümkün değildi. Özellikle 90’lı yıllardan itibaren güvenlik 

birimlerinin yasadışı, keyfi telefon dinlemeleri yaptığı yönünde endişe ve 

iddiaların olması ve bu kurumlar arasında koordinasyon ve denetimi 

sağlayacak bir yapının bulunmaması nedeniyle TİB sistemine ciddi anlamda 

ihtiyaç duyulmuştur. TİB, Ulaştırma Bakanlığı’nın ilişkili kuruluşu olan ve 

kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliği bulunan ve görevlerini yerine 

getirirken bağımsız olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bağlı bir 

başkanlıktır. Bu yeni düzenleme ile birlikte, Türkiye’de iletişimin denetlenmesi 

tedbiri uygulamalarındaki dağınıklığı gidermek, yasadışı uygulamaları 

önlemek ve bu yöndeki faaliyetleri tek elde toplamak amaçlanmış olup, 

mevcut çerçevede de bu amaca ulaşıldığı görülmektedir (Geleri; 2010: 29). 
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Ancak günümüzde TİB’in yasadışı uygulamaları önlemek konusunda 

güvenilirliği tartışılmaktadır.  

Bu başkanlıkta Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 

Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimlerinden birer temsilci 

bulundurulmaktadır. Verilen görevleri yerine getirmek üzere yeteri kadar da 

personel istihdam edilmiştir. Anayasa Mahkemesi, 29.01.2009 tarih ve E. 

2005/85, K. 2009/15 Sayılı Kararı ile; 

“Etkin bir otoriteye sahip olan ve gerektiğinde internet yoluyla yapılan 

yayınlara erişimin engellenmesi kararının verilmesi ve uygulanması 

konularında kamu düzeni ve kamu güvenliğiyle ilgili görevleri bulunan 

kurumun başkanının, önemli yetki ve sorumlulukları bulunması sebebiyle, üst 

düzey yönetimi kapsamında bulunduğu ve atanmasının Başbakan tarafından 

değil, müşterek kararname ile yapılması gerektiğine” karar vermiştir.  

Yukarıda da yer verildiği üzere TİB, doğrudan doğruya denetleme 

işlemini icra eden bir kurum olarak faaliyet göstermemektedir. TİB’in görevi, 

suç önleme ya da önleyici istihbarat amacıyla (ve aynı zamanda adli amaçlı) 

iletişimin denetlenmesine yönelik verilen kararların hukuka uygun bir şekilde 

icrasını sağlamaktır. 10.11.2005 tarihli Telekomünikasyon İletişim 

Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine göre; 

 “Hâkim kararları ve yazılı emirler işletmecilere gönderilmez. Kararlar ve 

yazılı emirler ile bunların içeriği Başkanlığın belirleyeceği şekilde elektronik 

ortamda ilgili kurumlar tarafından Başkanlığa gönderilir. Kararlar ile yapılan 

inceleme sonucunda bu Yönetmeliğe uygun olduğu tespit edilen yazılı emirler, 

ilgili kurum görevlilerince Başkanlığın koordine ve nezaretinde yerine getirilir. 

İşlemin başlatıldığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir 

tutanakla saptanır.  Bu Yönetmeliğe aykırı biçimde verilen yazılı emirler yerine 

getirilmez.”  

Söz konusu yönetmelik hükmü ile TİB, gerektiğinde hukuka aykırı 

gördüğü (yönetmeliğe aykırı) yazılı emirleri yerine getirmeme yetkisine sahip 

kılınmıştır. Önleme amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbiri bakımından, TİB’in 

yönetmelik hükümlerine aykırı gördüğü yazılı emirleri yerine getirmeme 

yetkisi bulunmakla birlikte, hukuka aykırı gördüğü hâkim kararlarına karşı 
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itiraz yetkisinin bulunmadığı öne sürülmektedir.  Ancak, Telekomünikasyon 

İletişim Yönetmeliği’nin, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın görevlerini 

düzenleyen 17’nci maddesinin c bendinde, önleme amaçlı iletişimin 

denetlenmesi ve adli amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbirleri bakımından: 

“…Taleplerin bu Yönetmeliğe ve diğer ilgili mevzuata uygun olup olmadığını 

incelemek ve gerektiğinde yetkili mercilere başvuruda bulunmak” hükmüne 

yer verilmiştir. Bu bağlamda TİB’in gerek hâkim kararlarına ve gerekse yazılı 

emirlere karşı itiraz hakkı bulunduğu açıktır. Uygulamada, özellikle itiraz 

süresi geçirilmek suretiyle kesinleşmiş olan hükümler bakımından, mevzuata 

aykırılık görülen durumlarda, kararı veren mahkeme veya hâkimden ek karar 

istenilmesi yoluna gidilmektedir (Birtek [web], 2010). 

 

(7) Denetlemeden Elde Edilen Deliller 

5397 Sayılı Kanuna göre denetlemeye son verilmesi veya denetlemenin 

süresinin sona ermesi halinde elde edilen kayıtlar on gün içerisinde imha 

edilir, durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz 

edilmek üzere muhafaza edilir. 

 Aynı kanunda iletişime müdahale edilerek elde edilen materyallerin suç 

önleme amacı dışında kullanılamayacağına açık bir biçimde yer verilmiştir 

(2559 SK./ Ek m. 7/6, JTGYK/ Ek m. 5/6, MİT Kanunu m. 6/7)26 Ancak kanun 

koyucu PVSK Ek Madde 7/6 da “kayıtlar birinci fıkrada belirtilen amaçlar 

dışında kullanılamaz” ibaresine yer verip, “kayıtlar delil olarak kullanılamaz” 

diye açıkça belirtmediğinden bahisle denetlemeden elde edilen verilerin delil 

olarak kullanabileceğini ileri sürenlerde vardır. Amaca bağlılık ilkesinden 

hareketle Türk Hukuku’nda önleme amaçlı iletişimin denetlenmesinden elde 

edilen materyallerin hiçbir şekilde, dinlemeye maruz kalan kişilerin icra etmiş 

oldukları fiiller ile ithamı veya bu fiillerin mahkemelerde ispatı için soruşturma 

                                                           
26

     (Ek fıkra: 03/07/2005-5397 S.K./1.mad) Bu madde hükümlerine göre yürütülen 
faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında 
kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi 
geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasında veya 
görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 
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veya kovuşturma sırasında delil olarak kullanılabilmesi mümkün değildir. Bu 

konuda Yargıtay Ceza Kurulu’nun vermiş olduğu bir kararda; silahlı terör 

örgütüne yardım ve yataklık suçundan hakkında önleme dinlemesi kararı 

verilmiş kişinin başka delil ve bulgular olmadığı halde sadece dinleme 

kayıtlarından yola çıkarak verilen ceza kararını bozmuştur.27 Kanun koyucu 

önleme amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbirinden elde edilen verileri bir delil 

aracı olarak değil suç önleme maksadıyla kullanımını öngörmüştür. Hükümde 

bu verilerin delil olarak kullanabileceğine olanak tanıyan bir kelimeye dahi yer 

verilmemiştir. Kanun koyucunun söz konusu hükümde, delil kelimesi yerine 

elde edilen kayıtlar terimini kullanmış olması, kanun koyucunun bu konuda 

tercihinin bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır. İletişimin 

denetlenmesinden elde edilen materyallerin, suç önleme amacından başkaca 

bir amaç (iddianameye dayanak oluşturması, suçun ispatı vs.) ile kullanılması 

amaca bağlılık ilkesi ile çelişecektir (Şen; 2013: 45). Kısacası önleme 

maksatlı dinlemeler delil olmaz. Delil başlangıcı olur ve CMK 135’inci madde 

kapsamında karar almak için kuvvetli şüphe olarak değerlendirilebilir. 

Ayrıca burada tesadüfen elde edilen delillerden bahsetmek mümkün 

değildir. Çünkü tesadüfen elde edilen delil kavramından sadece adli dinleme 

kapsamında CMK 135’inci madde içeriğinde bahsedilmiştir. Dinlemeden elde 

edilen kayıtların delil olamayacağı, önleme maksatlı dinlemede amaç delil 

elde etmek olmadığı açıktır. Önleme dinlemesi esnasında başka bir suçun 

işlenebileceğine karşın bilgi elde edildiğinde, kolluk personelinin durumu 

tutanakla tespit etmesi ve en kısa sürede Cumhuriyet Savcısına bilgi vermesi 

ve elde edilen bulguları gerekçe göstermek suretiyle adli maksatlı dinleme 

kararı alınması kanaatindeyiz.  

Kanaatimizce bu türden materyallerin/verilerin, takip edilen kimse 

hakkında, Cumhuriyet Savcısı tarafından takibe konu suçlar bakımından 

soruşturma başlatmak amacıyla kullanılması (basit başlangıç şüphesi olarak) 

mümkündür. Bu türden bir kullanımı yasaklayan hiçbir hüküm 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte, özellikle işlenmesi kolluk tarafından 

engellenememiş terör suçları ve ciddi organize suçlar bakımından, kanundaki 

                                                           
27

 T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2011/9-93 K. 2011/95 T. 17.5.2011 
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sınırlamanın kaldırılarak, bu suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda, 

şüpheliye/sanığa savunma hakkı sunulmak kaydı ile elde edilen materyallerin 

mahkemelerde delil olarak kullanılabilmesi yönünde bir kanun değişikliğinin 

yapılması gerekmektedir (Birtek [web], 2010). 

 

(8) Denetlemede Ġlgili KiĢinin Bilgilendirilmesi 

5397 Sayılı Kanun’un 1,2 ve 3’üncü maddelerinde, ilgili kişinin 

denetleme sonrasında bilgilendirilmesi hususunda; uygulanan tedbirin sona 

ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtların en geç on gün içinde 

yok edileceği, bu durumun bir tutanakla tespit edileceğini ve bu tutanağın 

denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edileceği hükmüne yer verilmiştir. 

Bunun dışında iletişimi denetlenen kimseler bakımından herhangi bir bildirim 

yükümlülüğü düzenlenmemiştir. Adli dinleme sonucunda ilgili kişiye bilgi 

verilmesi konusu düzenlenmişken, önleme dinlemesinde böyle bir durumun 

düzenlenmemesi bir eksiklik olarak eleştirilmektedir. Ancak önleme maksatlı 

iletişimin denetlenmesinin uzun vadeli amacı düşünüldüğünde, denetlemenin 

suç önleme yönünden etkinliği, denetlemenin gizliliğine ve denetlemeye 

maruz kalan kişilere bilgi verilmemesine bağlıdır. Burada önemli olan 

haberleşme hürriyetine hukuka uygun olarak müdahale edilmiş olmasıdır. 

Kanaatimizce denetlemenin hukuka uygun olarak yapıldığını denetleyen 

bağımsız bir kurulun oluşturulması bu konudaki eleştirilerin önüne geçecektir. 
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BEġĠNCĠ KISIM 

ADLĠ KOLLUĞUN ÖZEL HAYATA MÜDAHALESĠ 

Adli kolluğun görevi suç vuku bulduktan sonra başlar. Suç öncesi suçun 

olmadığı beyaz alan ile suçun ön araştırmasının yapıldığı gri alan olarak 

nitelenen haller adli kolluğun görev alanı dışında kalmaktadır. Aksine suç 

işlendikten sonraki soruşturma ve kovuşturma evrelerinin bulduğu siyah alan 

adli kolluğun faaliyet alanıdır.  

Devletin soruşturma evresini başlatabilmesi için, CMK 160/1’inci 

maddede belirtilen “başlangıç şüphesi”, yani Kanunun deyimi ile "suç 

işlendiği izlenimini veren bir hal" mevcut bulunması gerekir. Bununla birlikte 

Cumhuriyet savcısı emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin 

lehine ve aleyhine olan delilleri toplamalıdır. Somut bazı delillerin kriminalistik 

bilimler açısından değerlendirilmesiyle bir suçun işlenmiş olduğu izlenimi 

ortaya çıkmış olmalıdır. İşlenen bir suçtan sonra, bu suçun işlendiğini, suç 

işlendiği izlenimi yaratacak yoğunlukta öğrenen Cumhuriyet Savcısı, CMK 

160’ıncı maddeye göre ceza soruşturmasını başlatmak mecburiyetindedir. Bu 

konuda Cumhuriyet Savcısına bir takdir yetkisi verilmemiş, fakat belli bir 

değerlendirme yetkisi tanınmıştır. Ceza soruşturması başlatıldığı takdirde, 

gerektiğinde koruma tedbirlerine de başvurularak, Cumhuriyet Savcısının 

emri ve denetimi altında kamu davası açmaya yer olup olmadığına karar 

vermek üzere hemen işin gerçeğini öğrenmek üzere bir araştırma 

yapılacaktır (Yenisey, 2012: 11). 

 Adli kolluk faaliyetleri tamamen suç sonrası durum üzerine belirlenmiş 

görevlerdir. 02.06.2007 tarihinde kabul edilen 5681 sayılı kanunla1 PVSK’ da 

değişiklik yapılmış ve PVSK’ ya eklenen Ek Madde 62 ile kolluğun adli görev 

                                                           
1
 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No: 5681, Kabul Tarihi: 02.06.2007. 
 
2
 PVSK  Adli Görev ve Yetkiler Ek Madde 6-(Değişik madde: 02/06/2007-5681 S.K./5.mad) 

    Polis, bu maddede yazılı görevlerinin yanında, Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer 
mevzuatta yazılı soruşturma işlemlerine ilişkin görevleri de yerine getirir. 
    Polis, bir suça ilişkin olarak kendisine yapılan sözlü ihbar ve şikâyetleri ve görevi sırasında 
öğrendiği suça ilişkin bilgileri yazılı hale getirir. 
    Edinilen bilgi veya alınan ihbar veya şikâyet üzerine veya kendiliğinden bir suçla 
karşılaşan polis, olay yerinde kişilerin ve toplumun sağlığına, vücut bütünlüğüne veya 
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ve yetkileri belirlenmiştir. Kolluk birimlerinin bu maddede geçen ve CMK’ da 

belirtilen adli görev ve yetkilerinden özel hayata müdahaleyi gerektiren 

faaliyetlerine baktığımızda; durdurma ve kimlik sorma, parmak izi ve 

fotoğrafların kayda alınması, adli maksatlı arama ve el koyma, adli maksatlı 

telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla 

izleme, gizli soruşturmacı, bilgisayar kütüklerinde arama ve el koymadan 

bahsedebiliriz. 

 

1. DURDURMA VE KĠMLĠK SORMA 

Kolluk, PVSK 4/A maddesinde belirtildiği üzere; adli kolluk sıfatıyla suç 

işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak ve işlenen suç veya 

kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek amacıyla kişileri ve araçları 

                                                                                                                                                                     
malvarlığına zarar gelmemesi ve suçun delillerinin kaybolmaması ya da bozulmaması için 
derhal gerekli tedbirleri alır. 
    Bir suç işlendiği veya işlenmekte olduğu bilgisini edinen polis, olay yerinin korunması, 
delillerin tespiti, kaybolmaması ya da bozulmaması için acele tedbirleri aldıktan sonra el 
koyduğu olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhal Cumhuriyet savcısına 
bildirir ve Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli 
soruşturma işlemlerini yapar.  
    Yapılacak araştırma sonunda edinilen bilginin bir kabahate ilişkin olduğu hallerde, konu 
araştırılarak gerekli yasal işlem yapılır veya yapılması sağlanır. 
    Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan polis, bunların yapılmasına engel olan veya 
yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar ve 
gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder. 
    Polis, suçun delillerini tespit etmek amacıyla, Cumhuriyet savcısının emriyle olay yerinde 
gerekli inceleme ve teknik araştırmaları yapar, delilleri tespit eder, muhafaza altına alır ve 
incelenmek üzere ilgili yerlere gönderir. 
    Olay yeri dışında kalan ve o suça ilişkin delil elde edilebileceği yönünde kuvvetli şüphe 
sebebi bulunan konut, işyeri ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda yapılacak işlemler için 
Ceza Muhakemesi Kanununun arama ve el koymaya ilişkin hükümleri uygulanır. 
    Polis, olaydaki failin, gözaltına alınan şüpheli ile aynı kişi olup olmadığının belirlenmesi 
bakımından zorunlu olması halinde, Cumhuriyet savcısının talimatıyla teşhis yaptırabilir. 
    Tanıklıktan çekinebilecek olanlar, teşhiste bulunmaya zorlanamaz. 
    İşleme başlanmadan önce, teşhiste bulunacak kişinin faili tarif eden beyanları tutanağa 
bağlanır. 
    Teşhis işlemine tâbi tutulan kişilerin birden fazla ve aynı cinsten olması, aralarında yaş, 
boy, ağırlık, giyinme gibi görünüşe ilişkin hususlarda benzerlik bulunması gerekir. Teşhis için 
gerekli olması halinde, şüphelinin görünüşü ile ilgili gerekli değişiklikler yapılabilir. Teşhis 
işlemine tâbi tutulan kişilerin her birinde, teşhis sırasında bir numara bulundurulur. 
    Teşhiste bulunan kişi ile teşhis işlemine tâbi tutulan kişilerin birbirini görmemesi gerekir. 
    Teşhis işlemi en az iki kez tekrarlanır ve teşhiste bulunması istenen kişiye, şüphelinin 
teşhis edilecek kişiler arasında yer almıyor olabileceği hatırlatılır. 
    Teşhis işlemine tâbi tutulan kişilerin, bu işlem sırasında birlikte fotoğrafları çekilerek veya 
görüntüleri kayda alınarak, soruşturma dosyasına konur. 
    Şüphelinin fotoğrafı üzerinden de teşhis yaptırılabilir. Ancak tek bir fotoğraf veya aynı 
kişinin farklı fotoğrafları üzerinden teşhis yaptırılamaz. Değişik kişilerin fotoğraflarının aynı 
büyüklük ve özellikte olmaları gerekir. 
    Teşhis işlemi tutanağa bağlanır. 
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durdurabilir. Buradaki bir diğer maksatta hakkında herhangi bir suçtan dolayı 

yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmektir. 

     Polis, durdurduğu kişiye kendi kimliğini belli ettikten sonra öncelikle 

durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir. Bu 

sorgulamanın neticesinde ise kişiden kimliğini veya bulundurulması gerekli 

diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir.  

Anayasa 23’üncü maddede seyahat hürriyetinin suç soruşturma ve 

kovuşturması sebebiyle sınırlanabileceği açıktır. Öte yandan kişinin kimlik ya 

da kimliğinin tespit edilebilmesi için gerekli bazı belgelerin kontrol edilmesi 

kişinin özel hayatına müdahale edilmesi olarak görülebilir. Durdurma ve 

kimlik sorma tedbirine kolluk tarafından suçun önlenmesi maksadıyla da 

başvurulabileceğini dördüncü kısımda açıklamıştık. Burada ise suç sonrası 

seyahat halinde bulunan vatandaşın durdurulması ve kimlik kontrolü 

yapılması anayasada belirtilen özel hayat ve seyahat özgürlüğüne adli kolluk 

tarafından yapılan bir müdahale ve geçici olarak kullanılan bir sınırlamadır. 

 

2. PARMAK ĠZĠ VE FOTOĞRAFLARIN KAYDA ALINMASI 

Adli kolluk, PVSK 5’inci maddede belirtildiği üzere, suç sonrasında 

suçla ilişkili olarak gözaltına aldığı kimselerin parmak izleri alır. Her insanın 

parmak izi birbirinden farklı ve o kişiye özgü bir özelliktir ve özel hayatın 

gizliliği kapsamında gizli tutulması gerekir.  

Bu sebeple alınan parmak izi, ait olduğu kişinin kimlik bilgileri ile birlikte, 

ne zaman ve kim tarafından alındığı belirtilmek suretiyle sisteme 

kaydedilerek saklanır. Olay yerinden elde edilen ve kime ait olduğu henüz 

tespit edilemeyen parmak izleri ise, kime ait olduğu tespit edilinceye kadar, 

ilgili soruşturma dosya numarası ile birlikte sisteme kaydedilir.  

CMK 81’inci maddeye göre de üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis 

cezasını gerektiren bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın, kimliğinin teşhisi 

için gerekli olması halinde, Cumhuriyet savcısının emriyle fotoğrafı, beden 

ölçüleri, parmak ve avuç içi izi, bedeninde yer almış olup teşhisini 
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kolaylaştıracak diğer özellikleri ile sesi ve görüntüleri adli kolluk tarafından 

kayda alınarak, soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin dosyaya 

konulur. 

Adli kolluk tarafından suç sonrasında alınan ve sisteme kaydedilen bu 

veriler daha sonra istihbarat maksatlı kullanılabilmektedir. Özellikle suçun 

aydınlatılabilmesi için yapılacak istihbarat çalışmalarına yönelik bir veri tabanı 

özelliğindedir. 

 

3. ADLĠ ARAMA ve ELKOYMA 

 

a. Adli Arama 

Bir koruma tedbiri olarak, adli arama, bir suç tahkikatında, suç 

şüphelisinin yakalanması veya suç delilinin elde edilebilmesi amacıyla; 

şüphelinin üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerlerde yapılan 

araştırma işlemidir. Geçici bir tedbir olmasından dolayı, amaca ulaşıldığında 

arama kendiliğinden sona erer (Çiçek, 2009: 53). 

Adli aramanın düzenlendiği CMK’nın 116–134 maddelerinde aramanın 

tanımı yapılmamıştır. Adli aramanın tanımı AÖAY’de yapılmıştır. AÖAYnin 

5’inci maddesine göre adli arama; bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut 

yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan kimsenin, saklananın, 

şüphelinin, sanığın veya hükümlünün yakalanması ve suçun iz, eser, emare 

veya delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin özel hayatının ve aile 

hayatının gizliliğinin sınırlandırılarak konutunda, işyerinde, kendisine ait diğer 

yerlerde, üzerinde, özel kâğıtlarında, eşyasında, aracında 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunu ile diğer kanunlara göre yapılan araştırma işlemidir. 

Benzer bir tanımda Jandarma Teşkilat ve Görev ve Yetkileri Hakkında 

Yönetmeliğin, Jandarmanın Adli Göreve İlişkin Arama Yetkisi başlığını 

taşıyan 113/1 maddesinde yapılmıştır. Buna göre adli arama; adli göreve 

ilişkin olarak, jandarmanın kanun ve nizamlar çerçevesinde yapacağı; 

şüphelinin, sanığın ve delil olabilecek ya da zoralım konusu eşyaların elde 

edilmesi için yürütülen araştırma faaliyetleridir. 
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Arama, toplum menfaatleri ile bireyin menfaatlerinin karşı karşıya 

kaldığı bir durumda toplum menfaatlerinin korunması düşüncesiyle yapılan ve 

bireylerin bazı temel haklarının sınırlandırılmasına sebep olan bir faaliyettir. 

Aramada faaliyet esnasında özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı ve 

vücudun dokunulmazlığı gibi temel haklar sınırlandırılmış olur. Bu sebeple 

yasal mevzuata uygun şekilde yapılmalıdır, aksi halde hukuki, cezai ve idari 

yaptırımları bulunduğu gibi, elde edilen delillerin kullanılamaması gibi 

sorunlarla da karşılaşılabilir. 

 

(1) Aramanın Hukuki Niteliği 

Devletin temel varlık nedeni, insanların kendilerini güvende hissetme 

gereksinimi ve insan haklarının korunmasıdır. Bu nedenle devlet, ülkesinde 

huzur ve güven ortamını oluşturmak ve bu ortamın devamını sağlamak 

zorundadır. Bunun içindir ki devlet, suça giden yolları kapatmaya eğer bu 

yolları kapatamıyorsa işlenmiş olan suçları tespit edip suçluları 

cezalandırmaya çalışır. Devlet, almış olduğu tedbirlere rağmen suçun 

işlenmesine engel olamamışsa, düzeni bozanları tespit edip cezalandırma 

yoluna gidecektir. Devletin suç ve suçluyu tespiti ve cezalandırabilmesi, 

suçluların tespiti ve delillerin ispat edilmesine bağlıdır. İşte istihbarat her ne 

kadar suç öncesi yapılan bir faaliyet olarak görülse de, suç sonrasında suçun 

aydınlatılmasında da etkin bir araçtır. 

 Adli arama, bir takım temel haklara müdahale ederek, suçluların 

yakalanmasını ve delillerin elde edilmesini amaçlayan ve ceza 

muhakemesine hizmet eden bir araçtır. Özel hayata müdahalesi bakımından 

geçici süre sınırlama getiren bir ceza muhakemesi tedbiridir. Amacına 

ulaştığında veya ulaşma ihtimali kalmadığında sona erer. Aynı zamanda özel 

hayata müdahaleyi meşru kılan kanuni yetkinin bulunması hukuka uygunluk 

sebebidir. 

Suç sonrasında bazı delillerin ispatı için arama tedbirine başvurulması 

halinde elde edilecek fayda ihlal edilecek temel haktan daha önemli olması, 

daha doğru bir ifade ile ihlal edilecek temel hak ile elde edilecek fayda 
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arasında bir dengenin bulunması gerekir. Adli arama faaliyeti için, verilen 

arama kararında aranan kişinin veya eşyanın net olarak gösterilmesi ve 

böylece müdahalenin sınırlandırılması oranlılık ilkesi kapsamındaki 

güvencelerdendir. 

 

(2) Aramanın ġartları 

Adli yönden aramanın AÖAY’da yapılan tanımına baktığımızda burada 

iki amaç öngörülmektedir. Bunlar suç sonrasında suçlu şahsın yakalanması 

ve suça ait delillerin elde edilmesidir. Bu iki amacın yerine getirilmesindeki ön 

şart ise somut delillere dayalı kuvvetli şüphenin bulunmasıdır. Somut bir 

delilin varlığını gerektiren bu kavram öğretide farklı şekilde yorumlamalara yol 

açabilecek niteliktedir.  

Adli arama öncesinde somut delillere dayalı kuvvetli şüphenin oluşması 

için; 

 İhbar veya şikâyeti destekleyen delillerin var olması,  

      Arama sonunda belirli bir şeyin bulunacağını veya belirli bir kişinin 

yakalanacağını öngörmeyi gerektiren somut olguların bulunması, 

 Belirtilen konularda şüphenin somut olgulara dayanması, 

 Aramanın yapılacağı zaman, yer ve ilgili kişinin veya onunla birlikte 

olanların davranış tutum ve biçimleri, kolluk memurunun taşındığından şüphe 

ettiği eşyanın niteliği gibi sebepler göz önünde tutulması gerekmektedir. 

Adli aramada bu şartların dışında, önleme aramasında da olduğu gibi 

temel bazı şartların bulunması gerekmektedir. Kolluğun adli arama yetkisi 

kanunla düzenlenmiş olmalıdır. CMK 116-134’üncü maddelerinde adli arama 

düzenlenmiştir. Diğer bir şart ise arama kararının bulunmasıdır. Kanunla 

yetkili kılınmış merciler tarafından verilmiş arama kararı gerekli şartlar 

arasındadır.  
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(3) Arama Kararının Verilmesi 

Adli aramanın temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek nitelikte bir işlem 

olması nedeniyle, hâkim kararı şartı aranmıştır. Kısaca, aramaya karar 

vermek yetkisi hâkimindir. CMK 119’uncu maddede adli aramanın hâkim 

kararı ile yapılabileceği (AÖAY 4’üncü maddede belirtildiği üzere bu hâkim; 

yetkili sulh ceza hâkimi veya yetkili hâkimdir.), gecikmesinde sakınca bulunan 

hallerde ise bu yetkinin Cumhuriyet Savcısında olduğu belirtilmiştir. Burada 

bir ayrıntı olarak Cumhuriyet Savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk 

amirinin yazılı emriyle kolluk görevlilerinin arama yapabileceği belirlenmiştir. 

Kanun koyucu özel hayata müdahale olarak görülmesi sebebiyle; 

konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda yapılacak olan 

adli aramalar için verilecek arama kararında kolluk amirine yetki vermemiştir. 

Ancak saydığımız bu yerlerin dışında kolluk amiri de Cumhuriyet Savcısına 

ulaşılamaması durumunda arama kararı verebilir. Kolluk amirinin yazılı emri 

ile yapılan arama sonuçları Cumhuriyet Başsavcılığına derhal bildirilir. Aynı 

zamanda Cumhuriyet Savcısına ulaşılamayan hâllerde kolluk âmirinin yazılı 

emriyle gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemi üzerine; ilgili kolluk 

görevlilerince neden Cumhuriyet Savcısına ulaşılamadığı, Cumhuriyet 

Savcısının hangi vasıtalarla arandığını belirten ayrıntılı tutanak düzenlenerek 

ilgili soruşturma evrakına eklenir.3 

Arama kararı için bir talep gerekir. Kolluk, arama kararı alınması için 

makul şüphe sebeplerini belirten ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor hazırlar ve 

Cumhuriyet savcısına başvurur (AÖAY M. 7/1). Ancak neticede 

gecikmesinde sakınca bulunan hal yok ise arama kararını hâkim verir. Arama 

talep kararı veya emrinde; 

 Aramanın nedenini oluşturan fiil, 

 Aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi 

ya da eşya,  

 Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi,  

                                                           
3
 CMK M. 119. 
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 Aranılacak eşyanın elde edilmesi hâlinde el konulup 

konulmayacağı, açıkça gösterilir.  

Adli arama için herhangi bir arama kararı ya da emrinin gerekli olmadığı 

durumlarda mevcuttur. AÖAY 8’inci maddede bu haller açıkça belirtilmiştir.4  

 

 

 

                                                           

4 AÖAY 8’inci madde;  

1. Hakkında tutuklama kararı veya yakalama emri veya zorla getirme kararı bulunan 
kişi ile hakkında gıyabî tutuklama kararı verilen kaçak yakalandığında üstünde, yakalanması 
amacıyla konutunda, işyerinde, yerleşim yerinde, bunların eklentilerinde ve aracında 
yapılacak aramada, 

2. Hâkim kararı veya Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile veya kolluk tarafından 
doğrudan yakalanan kişinin, kendisine, başkalarına veya yakalama işlemini yapan kolluk 
görevlilerine zarar vermesini önlemek amacıyla yapılacak kaba üst aramasında, 

3. Gözaltına alınan kişinin, nezarethaneye konmadan önce yapılan üst aramasında, 

4. Herhangi bir sebeple hukuka uygun şekilde yakalandıktan sonra kolluk güçlerinin 
elinden kaçmakta olan kişilerin veya işlenmekte olan veya henüz işlenmiş olan veya pek az 
önce işlendiğini gösteren belirtilerin olduğu suçun failinin yakalanması amacıyla takibi 
sırasında girdikleri araç, bina ve eklentilerinde yakalanması amacıyla yapılacak aramalarda, 

5. a. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası 
kapsamında, kaçak eşya, her türlü silâh, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu 
maddelerin bulunduğu şüphe edilen her türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan 
diğer araçlarda hemen yapılan aramalarda, 

b. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası 
kapsamında gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından 
kuşkulanılan kişilerin gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranmasında;  

c. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası 
kapsamında, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince belirlenen 
kapı ve yollardan başka yerlerden gümrük bölgesine girmek, çıkmak veya geçmek 
ve bu yerlerde rastlanacak kişi ve her nevi taşıma araçlarının yetkili memurlar 
tarafından durdurulmasında ve bu kişilerin eşya, yük ve üzerleri ile varsa taşıma 
araçlarının aranmasında, 

6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 24 üncü maddesindeki kanunun hükmü ve âmirin 
emrini yerine getirme, 25 inci maddesindeki meşru savunma ve zorunluluk hâli ve 26 ncı 
maddesindeki hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası ile diğer kanunların öngördüğü hukuka 
uygunluk sebepleri ve suçüstü hâlinde yapılan aramalarda, toplum için veya kişiler 
bakımından hayatî tehlikeyi ortadan kaldırmak amacıyla veya kapalı yerlerden gelen yardım 
çağrıları üzerine, konut, işyeri ve yerleşim yeri ile eklentilerine girmek için herhangi bir emir 
ya da arama kararına gerek yoktur.  
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(4) Adli Arama Yeri 

Dördüncü kısımda önleme maksatlı arama konusunda konutta, yerleşim 

yerinde ve kamuya açık olmayan özel işyerlerinde ve eklentilerinde arama 

yapılamayacağı bu hususun kanunda açıkça belirtildiğini söylemiştik. Adli 

maksatlı aramada ise böyle bir istisnai durum söz konusu değildir. Adli 

aramanın şartları sağlandıktan sonra her yerde (konutta, araçta, kişi üzerinde 

ve eşyalarında, bilgisayarlarında, umuma açık yerlerde…) adli arama 

yapılabilir. Ancak, konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek 

için Cumhuriyet savcısı hazır bulunur ya da o yer ihtiyar heyetinden veya 

komşulardan iki kişi bulundurulur.   

Avukat bürolarının araması ise mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen 

olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının denetiminde yapılabilir. Baro 

başkanı veya onu temsil eden bir avukat aramada hazır bulundurulur (CMK 

M.130/1; AÖAY M.13). 

Askerî mahallerde yapılacak arama ise Cumhuriyet savcısının talep ve 

katılımı ile askerî makamlar tarafından yerine getirilir (CMK M.119/5; AÖAY 

M.14) 

 

(5) Adli Arama Zamanı 

Adli arama hazırlık soruşturmasının başlamasından itibaren 

kovuşturmanın kesin hükümle bittiği ana kadar uygulanabilen bir koruma 

tedbiridir. Hâkim kararı veya yazılı emir üzerine yapılacak aramalar kararda 

veya emirde belirtilen süre içerisinde yapılır ve her arama kararı, aksine bir 

hüküm içermiyorsa sadece bir kez arama yapma yetkisi verir (AÖAY M. 

31/1). Arama kararının verilmesinden itibaren çok uzun süre geçmesi 

durumunda karar anında var olan makul şüphenin aramanın icrası esnasında 

ortadan kalkabileceği düşünülerek arama kararı zamanla 

sınırlandırılmamıştır. Kanımızca arama kararı verildikten sonra yirmi dört saat 

süre içerisinde icra edilmesi makul bir süredir. 
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Aramanın amacını tehlikeye sokan acil bir durum yoksa arama gündüz 

yapılır (AÖAY md. 31/2). Yani kural aramanın gündüz yapılması, gece 

yapılmamasıdır. 5271 sayılı CMK’nın 118/1 maddesinde gece vakti konut, 

işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapılamayacağını düzenlemiştir. 

Kanun koyucunun gece arama yapılmasına müsaade etmemesi, gece evinde 

dinlenmeye çekilmiş kişilerin zorunlu haller dışında rahatsız edilmelerini 

önlemek ve kişilerin geceleri konutunda özel hayatına duyulan saygının 

gereğidir. Aramanın gece yapılması konusunda istisna durumlar ve zorunlu 

haller mevcuttur. Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile 

yakalanmış veya gözaltına alınmış olup da firar eden kişi veya tutuklu veya 

hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla yapılan aramalarda ve geceleyin 

herkesin girip çıkabileceği 2559 sayılı PVSK’ nın 7’nci maddesinde sayılan 

umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, gece adlî arama yapılabilir (CMK 

M. 118/2, AÖAY M. 31). Ayrıca aramanın gece yapılamaması demek 

aramaya gece başlanamaması demektir. Yoksa gündüz başlanan aramaya 

gece de devam edilebilir (JTGYY M.113). Ancak kolluğun bilerek arama 

süresini uzun tutup geceye kalmasını istemesi insan hakları ve özel hayata 

müdahale kapsamında etik olmaz. 

Adli aramada gündüz vaktinden ne anlaşılması gerektiği hususunda 

yönetmelikte ve CMK’da açık bir düzenleme yoktur. Ancak TCK’nın 6/e 

maddesinde gece vakti; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve 

doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman dilimidir. Dolayısıyla 

gündüz vakti güneşin doğmasından bir saat önce başlayan ve güneşin 

batmasından bir saat sonraya kadar devam eden zaman dilimidir. 

 

b. Postada Elkoyma 

El koyma adli kolluğun suç sonrasında başvurduğu ve özel hayata 

müdahalede bulunduğu tedbirlerden birisidir. Arama ve el koyma birbiri 

ardına gelen ve birbirini tamamlayan faaliyetler olması dolayısıyla CMK 

dördüncü bölümde “Arama ve El Koyma” başlığı altında düzenlenmiştir. 
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Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya 

çıkarılması için soruşturma ve kovuşturmada adliyenin eli altında olması 

zorunlu sayılıp, posta hizmeti veren her türlü resmî veya özel kuruluşta 

bulunan gönderilere, hâkimin veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 

Cumhuriyet Savcısının kararı ile el konulabilir (CMK m.129/1). 

El koyma işlemini yapan kolluk memurları, el konulan paket ya da 

zarfları açamazlar. El konulan gönderiler ilgili posta memurunun huzurunda 

mühürlenip derhal el koyma kararını veren hâkim ya da Cumhuriyet 

Savcısına teslim edilir. 

 

c.  Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma 

Avukat bürolarında arama ancak mahkeme kararı ile ve kararda 

belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının denetiminde aranabilir. 

Baro başkanı veya onu temsil eden bir avukat aramada hazır bulundurulur.5 

(CMK m.130/1). 

Arama sonucu el konulmasına karar verilen şeyler bakımından 

bürosunda arama yapılan avukat, baro başkanı veya onu temsil eden avukat, 

bunların avukat ile müvekkili arasındaki meslekî ilişkiye ait olduğunu öne 

sürerek karşı koyduğunda, bu malzeme ayrı bir zarf veya paket içerisine 

konularak hazır bulunanlarca mühürlenir ve bu konuda gerekli kararı vermesi, 

soruşturma evresinde sulh ceza hâkiminden, kovuşturma evresinde hâkim 

veya mahkemeden istenir. Yetkili hâkim el konulan malzemenin avukatla 

müvekkili arasındaki meslekî ilişkiye ait olduğunu saptadığında, el konulan 

malzeme derhâl avukata iade edilir ve yapılan işlemi belirten tutanaklar 

ortadan kaldırılır. Bu fıkrada öngörülen kararlar, yirmi dört saat içinde verilir.6 

                                                           
5
 CMK Madde 130/1. 

6
 CMK Madde 130/2. 
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Postada el koyma durumunda bürosunda arama yapılan avukat veya 

baro başkanı veya onu temsil eden avukatın karşı koyması üzerine ikinci 

fıkrada belirtilen usuller uygulanır.7 

CMK 130’uncu madde; avukat bürolarında arama, el koyma ve 

avukatlarla ilişkili postada yapılacak belge ve varakalara el koyma ile ilgili suç 

nedeniyle yapılacak işlemleri ayrı ve genel hükümlere göre farklı usullere ve 

özel hükümlere bağlamış bulunmaktadır. Böylece ayrı ve istisnai usuller 

getirilmesinin temel nedeni, savunma hakkını sağlam tutmaktır. Avukat ile 

müvekkilleri arasındaki ilişkilerin tam bir gizlilik içerisinde yürütülmesi, 

savunma hakkını sağlam tutmanın ve avukatın mesleki sırlarının 

korunmasının temel koşuludur. İşte bu nedenlerle özel hükümler meydana 

getirilmiştir (Çiçek, 2009: 69). 

 

d.  Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında Arama, Kopyalama 

ve El Koyma 

Bilgi ve teknoloji sınır tanımaz gelişimiyle yaşamımızın tüm alanına 

hâkim olmuştur. Özellikle bilgisayar hemen hemen hayatımızın her anında 

karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde yaşı, konumu, cinsiyeti ayrılmaksızın 

birçok kişi zamanının büyük kısmını bilgisayarların başında geçirmektedir. 

Bir şahsi bilgisayarı incelediğimizde, o bilgisayarı kullanan kişinin özel 

verilerine ulaşmamız kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla bilgisayarlar artık 

özel hayatın önemli bir unsuru niteliğindedir. Kullanıcının günlüğü, 

düşünceleri, fotoğrafları ve birçok özel verisinin depolandığı bilgisayarlar, 

işlenen bir suç ile ilgili önemli delilleri de tarafımıza sunabilir. Bu sebeple, 

bilgisayar programları ve kütüklerinde8 arama ve gizli verilerin ortaya 

çıkarılması sebebiyle, kişinin temel hak ve özgürlüklerine doğrudan 

                                                           

7
   CMK Madde 130/3. 

8
 CMK 134’üncü madde metninde geçen “bilgisayar kütükleri” ibaresi ile hard disk 

kastedilmemektedir. İngilizce “log” kelimesinin karşılığı olan kütükler daha çok internet servis 
sağlayıcılarının internet erişimi sağladıkları kullanıcılara ait IP (internet protokol) numaraları 
ve diğer erişim bilgilerini depoladıkları veri tabanlarıdır (Özbek, 2006:363). 
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müdahalede bulunularak bilgisayarında araştırma yapılmaktadır (Yavuzcan, 

[web] 2003). 

Daha önce yasalarda doğrudan düzenlenmeyen, ancak gelişen 

teknoloji ve imkânlar karşısında düzenlenmesi zorunluluk haline gelen, 

bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama ve el koyma 

düzenlemesi 5271 sayılı CMK’nın ceza yargılamasına kazandırdığı en önemli 

yeniliklerden biridir (Dolar, [web] 2009). 

 

(1) Yasal Düzenlemeler 

Daha önceden bilgisayarlarda arama ve el koyma konusunda 

mevzuatımızda açık bir düzenleme mevcut değildi. Tüm arama ve el 

koymalar  genel hükümlere göre yapılmaktaydı. 5271 Sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununda ilk defa bilgisayarlarda arama ve el koymaya ilişkin 

hükümler belirlenmiştir. Günlük yaşamda sıkça kullanılan bilgisayarda 

özellikle de internette yapılan her hareket her işlem iz bırakır söyleminin 

teknik olarak karşılığı bilgisayar kütükleridir. Zira bilgisayar veya internetteki 

işlemlerin hangi gün hangi saatte hangi bilgisayardan yapıldığı veya hangi 

bilgisayardan hangi bilgisayara ne tür verilerin iletildiği bilgilerinin kayıtlı 

olduğu yazılımlara bilgisayar kütüğü veya log diyoruz. Dolayısı ile delil 

ambarı olarak da niteleyebileceğimiz ve yargılama sürecine ciddi katkılar 

sağlayacak olan bilgisayar kütükleri kavramına CMK’da yer verilmesinin son 

derece isabetli olduğu açıktır (Dolar, [web] 2009).   

 Diğer taraftan uluslararası alanda internet suçları dolayısıyla 

bilgisayarların araç olarak kullanıldığı yeni suçlar ortaya çıkmıştır. Çocuk 

pornografisi, internet dolandırıcılığı, kırıcı(hacker) çeteleri,  bunların başında 

gelmektedir. Bu nedenle bazı uluslararası sözleşmeler yapılmıştır. Türkiye 

Kasım 2010’da bilişim suçları alanında önemli görülen Siber Suçlar 

Sözleşmesi’ni9 imzalamıştır.  Bu yönüyle CMK 134’üncü maddede, esas 

                                                           
9
 2004’te yürürlüğe girdi, 43 ülke imzaladı! 

Avrupa’da 6 yıldır yürürlükte olan, 43 ülkenin imzaladığı sözleşmeye, Türkiye 10 
Kasım 2010’da imza attı. Sözleşme, TBMM’nin onayından sonra yürürlüğe girecek ve 
İnternet konusundaki tüm mevzuat bu sözleşme hükümlerine göre yeniden düzenlenecek. 



142 
 

itibariyle Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi´nin 19’uncu maddesinde yer 

alan “Saklanan Bilgisayar Verilerinin Aranması ve Bunlara El Konulması” 

başlığı altındaki düzenlemenin iç hukuka uyarlanmış şeklini ifade eder 

(www.yarsav.org.tr/index.php?p=170). 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu´nun uygulandığı dönemde 

bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütükleri üzerinde arama için 

özel bir düzenleme yapılmamıştı. Sorun yasadaki genel arama ve el koyma 

hükümlerine göre çözülmüştü.  

1999 yılında düzenlenen 4422 sayılı ÇASÖMK ile de gelişen bilişim 

teknolojilerini kullanarak suç işleyenler ve örgütlü suçlarla mücadele 

amaçlanmıştır. Ancak kanun, getirilen tedbirin sadece çıkar amaçlı suç 

örgütlerinin işlediği suçların soruşturmasında uygulanmasını öngörmüştür. 

Ancak 5271 sayılı CMK’nın 134’üncü maddesinde yeniden düzenlenen tedbir 

tüm suçlar için uygulanabilir hale getirilmiştir. 

 

(2) Denetlemenin Uygulanabilme ġartları 

Öncelikle tedbire başvurulabilmesi için somut delillere dayanan kuvvetli 

şüphe sebeplerinin olması gerekmektedir. Kanun maddesinde kuvvetli şüphe 

derecesinden bahsedilmiştir. Tedbirin uygulanabileceği suçlar bakımından 

diğer denetleme tedbirlerinde olduğu gibi sayma yoluna gidilmemiş ve tüm 

suçlar için uygulanabilirliği öngörülmüştür.  

Maddenin birinci fıkrasında “bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada” 

denilerek tedbire suç soruşturması dışındaki bir amaç doğrultusunda örneğin 

                                                                                                                                                                     
Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan, siber suçlara ilişkin düzenlenen ilk belge olma 

özelliği taşıyan sözleşme, 23 Kasım 2001’de Macaristan’da imzaya açıldı ve 1 Temmuz 
2004’te yürürlüğe girdi. Sözleşmeyi şimdiye kadar 39’u AK üyesi olmak üzere toplam 43 ülke 
imzaladı. Bu ülkeler, Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna-
Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Estonya, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Litvanya, Lihtenştayn 
(Liechtenstein), Litvanya, Lüksemburg, Malta, Moldovya, Karadağ, Hollanda, Norveç, 
Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Makedonya, 
Ukrayna ve Britanya. Kanada, Japonya, Güney Afrika ve ABD de, Konsey üyesi 
olmamalarına rağmen sözleşmeyi imzaladı. 

48 maddeden oluşan Sözleşme, özellikle telif haklarının ihlalleri, bilgisayarlarla ilgili 
sahtekârlık eylemleri, çocuk pornografisi, ağ güvenliğine ilişkin suçları tanımlıyor ve bu 
suçlarla mücadele etmede işbirliğini öngörüyor (http://www.bilisimdergisi.org/s127). 

http://www.yarsav.org.tr/index.php?p=170


143 
 

bilgi toplamak veya disiplin soruşturmasına esas olmak üzere 

başvurulmasının yolu kapatılmıştır. Özel hayata doğrudan müdahale eden bu 

yönteme başvurulabilmesi için diğer tüm olanaklara başvurulmuş olması ve 

netice alınamaması durumunda son çare olarak zorunlu hallerde bu yola 

başvurulması gerekir.  

CMK 134/1’inci maddede geçen “başka surette delil elde etme 

imkânının bulunmaması halinde”  sözü bu maddenin uygulamasının son çare 

olduğunu göstermektedir. Gerçekten maddenin gerekçesinde de bu husus 

yazılıdır. Aslında Ceza Hukukuna göre ceza vermek de bir son çare yani 

“Ultima Ratio”10 dur (Ülgen ve Ersöz, [web] 2009). 

Tedbirden beklenen sonuç oranlılık ilkesine uygun olmalıdır. Yani 

beklenen yarardan çok zarar umuluyorsa gerekirse o koruma tedbirine 

başvurulmamalı veya imkân varsa daha hafif bir koruma tedbirine 

başvurulmalıdır.  

Tedbirin uygulanması açısından herhangi bir suç ayrımı yapmamış, 

ayrıca uygulamada kişi açısından da bir sınırlama getirilmemiştir.  

Oranlılık ilkesi gereği bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar 

kütüklerine el konulması ancak şifrelenmiş veya gizlenmiş bilgilere 

ulaşılamaması durumunda söz konusu olmaktadır (Dolar, [web] 2009).  

 

 

 

                                                           
10

 Aslında bir hukuk kuralı haline gelen ve tam olarak “Ultima Ragio Regum” olarak geçen 
söz Latince kökenli olup kralların son çaresi anlamına gelmektedir (www.uludagsozluk.com). 
 

Cervantes'in çağdaşı olan ünlü İspanyol sahne yazarlarından Pedro Calderon da la 
Barca, bütün Avrupa'da çok tutulan ve 'En la vida todo es verdad y todo mentira' (Hayatta 
herĢey sahidir ve herĢey yalan) adını taşıyan oyununda kahramanlarından birine savaşı 
“ultima raçon de reyes” (kıralların son çaresi/yöntemi) olarak tanımlatır. Bu tanım daha 
sonra kardinal olacak bulunan, Richelieu Dükası'nın pek hoşuna gider ve döktürdüğü 
topların namlularına bu ibareyi kazıtır: 'Ultima ratio regum' (kıralların son çaresi/metodu)... 

Otuz Yıl Savaşı'nda (1618-1648) Almanların ve İsveçlilerin üzerine ölüm kusan 
Fransız topları bu hesapca kralların başka çaresi kalmadığı için, yani 'mecburen' böyle 
yapıyorlardı. 

II. Frederik, ibareyi değiştirmiş ve 'Ultima ratio regis' haline sokmuştur, yani 'kralların' 
değil 'Kral'ın son çaresi…(Ülgen ve Ersöz, [web] 2009). 

http://www.uludagsozluk.com/
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(3) Denetlemeye Karar Verme Yetkisi 

Tedbirin konulmasına ancak hâkim tarafından karar verilebilir. Diğer 

koruma tedbirlerinden ayrılan temel bir özelliği de bu tedbirin 

uygulanabilmesine karar verme yetkisi sadece hâkimdedir. Gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde dahi savcının karar verme yetkisi 

bulunmamaktadır.11 

Hâkim tarafından verilmiş CMK 119’uncu madde kapsamındaki bir 

arama kararıyla şüpheliye ait bilgisayar, bilgisayar programları ve 

kütüklerinde arama yapılıp kopyalama ve el koyma yapılamaz mutlaka CMK 

134’üncü madde kapsamında karar alınmalıdır (“Bilgisayar Kütüklerinde 

Arama”, [web] 2013). 

 

(4) Denetlemenin Uygulanması 

Aramanın nasıl gerçekleştirileceği hususunda CMK’da bir açıklık yoktur. 

Denetlemenin uygulanmasında arama sırasında mevcut delillere zarar 

vermemek için arama  mahallinde bir takım kurallara uyarak bazı önlemlerin 

alınması gerekmektedir. Kanaatimizce hukuka uygun delil elde etme 

bakımından son derece isabetli olan bu hükmün pratikte uygulanması da bir 

o kadar zordur. Tek bir bilgisayardaki verilerinin yedekleme ve imajının 

alınması bile verilerin hacmine göre asgari bir saat sürdüğü düşünülürse çok 

sayıda veya yüksek kapasiteli bilgisayarda delil arama işleminin aramaya 

konu yerde yapılması oldukça zor olacaktır. Hele verilerin olay yerinde 

incelenip suçla ilgili olduğu düşünülen verilerin çıktılarının alınması günler 

sürebilecek bir çalışmayı gerektireceği açıktır. Birde yazdırma, yedekleme ve 

imaj alma ekipmanlarının devamlı arama mahalline taşınmasını 

gerektirecektir (Dolar, [web] 2009).  

Uygulamada kolluk güçleri arama sırasında el koydukları bilgisayar, 

bilgisayar programları ve kütüklerini karton kutulara doldurarak materyalleri 

kendi makamlarına götürüp üzerinde inceleme yapmakta ve bu şekilde 

tartışmalı bir delile ulaşılmaktadır. 
                                                           
11

 CMK Madde 134/1. 
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Ülkemizde adli bilişim uygulamaları tümüyle adli kolluk tarafından 

yapılmaktadır. Bu nedenle olay mahalline giden kolluk görevlilerinin adli 

bilişim konusunda uzman olması ve uygulamada özel hayatın korunmasına 

özen gösterilmesi gereklidir. Olay mahallinin fotoğrafları çekilmeli, tüm 

materyallerin yeri belirlenip çizilecek kroki üzerinde gösterilmelidir. Sayısal 

delillerin birebir yedeği alınmalı, bir örneği talep üzerine şüpheliye 

verilmelidir. Yedekleme işlemi asla bilgisayar kolluk biriminin bulunduğu 

mekâna getirilerek yapılmamalıdır. Bilgisayar ve donanımlarına yasanın 

emredici hükmü uyarınca şifreli olması, açılamaması gibi durumlar hariç el 

konulmamalıdır. Zorunlu nedenlerle el konulan materyaller ise iade 

edilmelidir.12 

 

(5) Hukuka Aykırılık 

Türk Anayasası’nda adil veya dürüst yargılanma hakkı ile ilgili 

03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı yasayla yapılan değişiklikle Anayasanın 

38’inci maddesinde “kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak 

kabul edilemez” hükmüne yer verilmiştir. Yasanın emredici hükümlerine 

aykırı yapılan arama sonucunda elde edilen deliller, Anayasa ve CMK’ya 

göre  yasa dışı delil olarak kabul edilir ve yargılamada hükme esas alınamaz. 

Yasa dışı elde edilen delillerle verilen karar adil yargılanmanın ihlali olarak 

kabul edilmiştir. 

Bugün hukuk ve ceza davaları bakımından sayısal delillerin öneminin 

ne kadar büyük olduğu ortadadır. Maddi veya şekli gerçeğin açığa 

çıkarılması açısından, bilgisayarlardaki kayıtların ceza ve hukuk davalarında 

delil, iz, eser ve emare oluşturacağı konusunda artık şüphe 

bulunmamaktadır. Bu sebeple hukuka uygun delil toplamak için bilgisayarlar 

ve diğer cihazlara usulüne uygun şekilde el koymak, adli bilişim kurallarına 

uygun şekilde yedek almak, alınan yedekleri incelemek, mahkemeye 

sunulacak şekilde hazırlamak ve uygun şekilde paketlemek, taşımak ve 

saklamak (yedeklemek) gerekmektedir.  

                                                           
12

 CMK Madde 134/2-5. 



146 
 

Kanımızca kolluğun adli bilişim konusunda uzmanlaşması ve 

denetlemeye imkân sağlayan CMK 134’üncü yeniden düzenlenerek 

uygulamadaki tereddütlerin  giderilmelisi gereklidir. 

 

e. Arama Veya Elkoyma Tedbirlerinde Tesadüfen Elde Edilen 

Deliller 

Arama veya elkoyma tedbirleri sırasında kararda belirtilen durumun 

dışında soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ancak diğer bir suçun 

işlendiği şüphesini uyandıracak bir delille karşılaşılması durumunda, tedbirin 

gereğini yerine getiren kolluk tarafından bu delil muhafaza altına alınır ve 

gecikmeksizin durum C.Savcılığına bildirilir. Alınan talimata göre hareket 

edilir.13 

 

5. TELEKOMÜNĠKASYON YOLUYLA YAPILAN ĠLETĠġĠMĠN 

DENETLENMESĠ (ADLĠ MAKSATLI DENETLEME) 

 

a. Genel 

Önceleri Telefon Dinleme olarak nitelendirilen Telekomünikasyon 

Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, araya bir vasıta sokulmak suretiyle 

gerçekleştirilen her türlü haberleşmenin gizlice dinlenmesi, buradan elde 

edilen bilgilerin kaydedilmesi ve değerlendirilmesi işlemlerini kapsamaktadır. 

Söz konusu tedbir, Almanya’da 1968, Avusturya'da 1974, İsviçre'de 1979, 

İngiltere'de 1985, İtalya'da 1988, Fransa'da 1991 yılından beri yasal 

düzenlemeye kavuşturulmuş bulunmaktadır. Bugün hemen tüm devletlerde 

ceza muhakemesinde kovuşturma organlarına telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin denetlenmesine olanak sağlayan yasal düzenlemelere yer 

verilmektedir (Erdem [web], 2012). 

                                                           
13

 CMK Madde 138-1. 
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AİHM Klass ve Diğerleri- Federal Almanya Kararı’nda14 Casusluğun ve 

Terörizmin oldukça gelişmiş biçimlerinin tehdidi ile karşı karşıya kalan 

devletlerin, bu tür tehditler ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek için; 

devletlerin kendi egemenlik alanları içinde faaliyet gösteren yıkıcı unsurları 

gizli izlemeye almasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle Mahkeme, ulusal 

güvenliğin sağlanması ve suç ve düzensizliğin önlenmesi amacıyla istisnai 

koşullar altında, mektup, posta ve telekomünikasyon üzerinde gizli izleme 

yetkileri veren bir kanunun demokratik bir toplumda gerekli olduğuna karar 

vermiştir. 

Günümüzde suç örgütleri, suç işleyebilmek ve işlenen suça ait izleri 

silmek için teknolojinin sunduğu telekomünikasyon araçlarından 

yararlanmaktadırlar. Bu sebeple önleyici kolluk faaliyeti olarak ve adli 

maksatla en fazla kullanılan tedbirin telefon dinleme ve iletişimin tespiti 

olduğu bilinen bir sonuçtur. 2005 yılında iletişimin denetlenmesi konusunda 

yürürlüğe giren yasal düzenlemelerle sağlanmak istenen durum iletişimin 

denetlenmesi tedbirinin meşru zemine oturtulmasıdır. Aynı zamanda yasadışı 

dinleme ve takiplere karşı bireyin özel hayatı ve haberleşme hürriyetinin 

korunması amaçlanmıştır. Bu amaçtan hareketle demokratik toplumlarda 

bireyin özel hayatının gizliliği ve korunması konusunda hukuka aykırı dinleme 

ve takiplerin önüne geçilmesinde adli makamların son derece dikkatli ve 

özenli davranması gerekmektedir (Şen, 2013:14).  

Telekomünikasyon araçları ile haberleşme, özellikle özel hayatın gizliliği 

bakımından müdahale edilmesi belli şartlara bağlı olduğundan, suç örgütleri 

tarafından çok sık kullanılmaktadır. Bu sebeple, adli kolluk birimleri tarafından 

telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenebilmesi, amacı maddi 

gerçeği ortaya çıkarmak olan ceza yargılaması için de bir gerekliliktir. Ancak 

bu işlem, keyfi uygulamalara yol açabilecek ve bu yönüyle, temel bir insan 

hakkı olan özel hayatın gizliliği ve haberleşme özgürlüğünü ihlal edebilecek 

bir mahiyettedir. İşte bu sebeple müdahalenin koşullarını kanun açıkça 

öngörmeli ve söz konusu hakka müdahale, devlete ait somut ve belirli bir 

menfaat için zorunlu olmalıdır (Görür [web], 2010).  

                                                           
14

 Klass ve Diğerleri – Federal Almanya, 6 Eylül 1978 tarihli karar (Özman, [web] 2013).  
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İletişimin denetlenmesinde; iletişimin dinlenmesi, iletişimin 

kaydedilmesi, iletişimin tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve mobil 

telefonun yerinin tespit edilmesi önemli yer tutmaktadır. Bu bağlamda 

iletişimin denetlenmesiyle ilgili bu kavramları tanımlamakta yarar 

bulunmaktadır.15 

 ĠletiĢimin dinlenmesi ve kayda alınması; telekomünikasyon 

yoluyla gerçekleştirilmekte olan konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması 

ile diğer her türlü iletişimin uygun teknik araçlarla dinlenmesi ve kayda 

alınmasına yönelik işlemleri, 

 ĠletiĢimin tespiti; iletişimin içeriğine müdahale etmeden, iletişim 

araçlarının diğer iletişim araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama, aranma, 

yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik işlemleri, 

 Mobil telefonun yerinin tespit edilmesi; şüpheli veya sanığın 

yakalanabilmesi için, hizmeti veren ilgili operatör tarafından baz istasyonları 

kullanılmak suretiyle bahse konu mobil telefonun yerinin tespit edilmesini, 

 Sinyal bilgisi; Bir şebekede haberleşmenin iletimi veya faturalama 

amacıyla işlenen her türlü veriyi, 

 Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi; İletişimin içeriğine müdahale 

niteliğinde olmayıp yetkili makamdan alınan karar kapsamında sinyal 

bilgilerinin iletişim sistemleri üzerinde bıraktığı izlerin tespit edilerek, 

bunlardan anlamlandırılan sonuçlar çıkarmak üzere gerçekleştirilen 

değerlendirme işlemlerini, 

 Telekomünikasyon; İşaret, sembol, ses ve görüntü ile elektrik 

sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin; kablo, telsiz, optik, elektrik, 

manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim 

sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasını, ifade etmektedir. 

                                                           
15

 14/01/2007 tarihli ve 26434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ceza Muhakemesi 
Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli 
Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 
Madde 4. 
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b. Yasal Düzenlemeler 

İletişimin denetlenmesi kararının alınabilmesi/verilebilmesi için de 

uluslararası bir sözleşme olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan 

şartların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Dikkate alınmayan 

bu hususların neticesinde var olan bir iletişimin denetlenmesi kararı, hukuksal 

olarak problemli ve bir o kadar da sakıncalı durumların oluşmasına neden 

olacaktır. Sonuçta bu istenmeyen durum, çözümlenmesi gereken hukuksal 

problemin aleyhte çözümsüzlüğüne neden olabilecektir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kararlarında, telekomünikasyon 

yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesinin Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 8’inci maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği hakkına 

müdahale niteliğinde olduğunu belirterek, istisnai de olsa ulusal güvenliğin 

korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suçların önlenmesi için 

haberleşmenin gizlice denetlenmesine olanak veren yasaların varlığını, 

tedbirin niteliği, kapsamı, süresi, tedbire başvurulmasını gerektiren sebepler, 

tedbirle ilgili emri veren, uygulayan ve denetleyen yetkili makamlar ve iç 

hukuk yollarının tanınması gibi konularda yeterli güvenceler içermeleri 

koşuluyla, demokratik bir toplumda zorunlu olabileceğini kabul etmektedir.16  

Özel haberleşmeye müdahale amaçlı gizli teknolojik aletlerin 

kullanılması özel hayatın kapsamına girmektedir. Ayrıca bu hüküm, yapılan 

telefon konuşmasının içeriği ne olursa olsun geçerlidir. 

AİHM A-Fransa davasında17 hükümet, bir cinayetin planlanmasıyla ilgili 

görüşmelerin kaydedilmesinin özel hayat kapsamına girmediğini iddia 

etmiştir. Komisyon, bir görüşmenin kamu çıkarını ilgilendirmesinin, 

görüşmenin özel olma özelliğini yitirmesine neden olmadığını belirtmiştir. 

Mahkeme de bu görüşü kabul etmiştir. Halford-Birleşik Krallık davasında18 da 

bu hakkın kapsamına, amacı iş ya da özel olsun, bütün telefon görüşmeleri 

                                                           

16
 AİHM, Klass ve diğerleri/Almanya, 6.9.1978 T., No: 5029/71; Malone/Birleşik Krallık, 

2.8.1984 T., No: 8691/79 
17

 A-Fransa davası, 23 Kasım 1993 tarihli karar. 

18
 Halford-Birleşik Krallık, 25 Haziran 1997 tarihli karar.  
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ve iş telefonlarının kullanılması sokulmuştur (Kilkelly, 2001: 20). Malone-

İngiltere davasında ise o tarihte İngiltere kanunlarında iletişimin denetlenmesi 

düzenlenmediğinden İHAS 8’inci maddesini ihlal kararı vermiştir (Tezcan ve 

diğerleri, 2004: 237). 

 AİHM Ağaoğlu-Türkiye Kararı’nda19 söz konusu tarihte Türk 

Hukuku’nda, telefon dinlemeye ilişkin açık ve yazılı bir hüküm bulunmadığı ve 

telefon dinlemeye ilişkin hâkim kararında, telefon, telgraf ve diğer mesajlara 

ilişkin el koyma tedbirine kıyasen telefon dinleme tedbirinin uygulanmasına 

karar verildiği (iletişimin denetlenmesi tedbirine son çare olarak karar 

verilmediği) dolayısıyla bu durumun Sözleşmeye aykırı olduğu ortaya 

konulmuştur. 

İletişimin denetlenmesi tedbirine yasal dayanak kapsamında 

baktığımızda ülkemizde adli maksatlı iletişimin denetlenmesine yönelik 

hükümler sadece 5271 Sayılı CMK 135-138’inci maddeler arasında 

düzenlenmiştir.20  

                                                           
19

 Ağaoğlu-Türkiye 6 Aralık 2005 tarihli karar (“Ağaoğlu”, [web] 2014).  

20
  CMK 135’inci Madde: 

1. Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin 
somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde 
edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, ağır ceza mahkemesi veya gecikmesinde 
sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın 
telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal 
bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl mahkemenin onayına sunar ve 
mahkeme, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya mahkeme 
tarafından aksine karar verilmesi hâlinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl 
kaldırılır. Bu fıkra uyarınca alınacak tedbire ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle karar 
verilir. İtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi için de oy birliği aranır.  

2. Talepte bulunulurken hakkında bu madde uyarınca tedbir kararı verilecek hattın veya 
iletişim aracının sahibini ve biliniyorsa kullanıcısını gösterir belge veya rapor eklenir. 

3. Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda 
alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar 
derhâl yok edilir. 

4. Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir 
uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını 
tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir kararı en çok iki ay 
için verilebilir; bu süre, bir ay daha uzatılabilir. (Ek cümle: 25/05/2005-5353 S.K./17.mad) 
Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, 
mahkeme yukarıdaki sürelere ek olarak her defasında bir aydan fazla olmamak ve toplam üç 
ayı geçmemek üzere uzatılmasına karar verebilir.  
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5. Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, ... mobil telefonun yeri, hâkim veya 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit 
edilebilir. Bu hususa ilişkin olarak verilen kararda, ... mobil telefon numarası ve tespit 
işleminin süresi belirtilir. Tespit işlemi en çok iki ay için yapılabilir; bu süre, bir ay daha 
uzatılabilir. 

6. Bu Madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan işlemler, tedbir süresince gizli 
tutulur. 

7. Bu Madde kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin 
değerlendirilmesine ilişkin hükümler ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir:  

a. Türk Ceza Kanununda yer alan; 

1) Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (Madde 79, 80), 

2) Kasten öldürme (Madde 81, 82, 83), 

3) İşkence (Madde 94, 95), 

4) Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, Madde 102), 

5) Çocukların cinsel istismarı (Madde 103), 

6) Nitelikli hırsızlık (Madde 142) ve yağma (Madde 148, 149), 

7) Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti (Madde188), 

8) Parada sahtecilik (Madde 197), 

9)  (Ek alt bend: 25/05/2005-5353 S.K./17.mad) *1* Fuhuş (Madde 227, fıkra 3), 

10) İhaleye fesat karıştırma (Madde 235),  

11) Rüşvet (Madde 252), 

12) Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (Madde 282), 

13) Silahlı örgüt (Madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (Madde 315), 

14) Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (Madde328,329, 330, 331, 333, 
334, 335, 336, 337) suçları.  

b. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah 
kaçakçılığı (Madde 12) suçları. 

c. (Ek bend: 25/05/2005-5353 S.K./17.mad) Bankalar Kanununun 22 nci 
Maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, 

d. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren 
suçlar. 

e. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü Maddelerinde 
tanımlanan suçlar. 

8. Bu Maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının 
telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz. 
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Manisa 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi CMK 135’nci maddenin 

değiştirilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunu’nun 135’inci maddesinin, 25.5.2005 günlü, 5353 sayılı 

Yasa’nın 17’nci maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrası ile (3) numaralı 

fıkrasının Anayasa’nın 20’nci ve 22’nci maddelerine aykırılığı savıyla iptalini 

istemiştir. CMK’nın 135/1’inci maddesindeki düzenlemenin haberleşmenin 

gizliliğini ihlâl ettiğini savunmuştur.  

Örneğin, A isimli kişinin iletişiminin tespitine mahkemece karar verilmiş 

olsun, bu kararda ve uygulamada A çıkışlı iletiler tespit edilmekte, 

dinlenmekte ve fakat dinleme kapsamı yasanın Anayasa’ya aykırı ve yanlış 

düzenlenmesi nedeniyle haklarında dinleme kararı bulunmayan 3 üncü 

kişileri de hukuka aykırı biçimde dinleme kapsamına alacak şekilde 

genişletilmektedir. Örnekten hareketle sadece A mahreçle - çıkışla yapılan ve 

gelişen iletilerin dinlenip, sinyal bilgileri değerlendirilip, tespit ve kayda alınma 

işlemleri yapılması gerekirken, bununla kalınmayıp hakkında dinleme kararı 

bulunmayan 3 üncü kişi B şahsından çıkış ve mahreçli başlayan ve A’ya 

ulaşan iletilerde kayıt ve tespit altına alınmaktadır. Hâlbuki ilk olarak B ile 

başlayan ve A’ya ulaşan ve fakat hakkında dinleme kararı bulunmayan B 

isimli şahsın telefonu bu şekilde yasaya aykırı olarak dinlenmektedir. 

Dolayısıyla böyle gelişen dinlemelere bilinen tabiri ile “Dolaylı Dinleme” 

denmekte, B hakkında dinleme izni olmadığı halde haberleşme gizliliği ihlal 

edilerek dinlenmekte, iptali istenen yasa maddesi buna cevaz vermektedir. B 

çıkışlı dinlemede dinlenen aslında B olup, hakkında dinleme kararı yoktur, 

iletisinin hakkında karar bulunan A’ya ulaşıp ulaşmaması önemli değildir. B 

burada dolaylı yasa dışı dinlenen konumundadır. Hakkında izin bulunmayan 

B’nin sosyal veya beşeri münasebet kapsamında ya da herhangi bir nedenle 

dinleme izni olan A’yı aramasının dinleme yapan merciiye usulsüz dinleme 

hakkı vermeyeceği açıktır. Aynı şey bu çerçevede yasal dinlenen A’yı arayan 

C, D, E vs. kişileri içinde söz konusudur. 

Bu şekilde dinleme paranoyası içinde, şizofrenik bir toplum 

yaratılmakta, insanlarımız sürekli “ya aradığım kişinin telefonu dinleniyorsa” 
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düşüncesi ile dinleme fobisi ve saplantısı içinde “Biri Bizi Gözetliyor Evi’nde” 

gibi yaşamını idame ettirmektedir. 

Ancak Anayasa Mahkemesi’ne göre, 135’inci maddenin itiraz konusu 

(1) numaralı fıkrasının, haklarında dinleme kararı verilmeyen üçüncü kişilerin 

dolaylı olarak dinlenmesine olanak sağlaması nedeniyle Anayasa’nın 20’nci 

ve 22’nci maddelerine aykırı olduğu savı yerinde değildir. İtiraz konusu kural 

ile iletişimin denetlenmesi kararının ancak şüpheli ya da sanık hakkında 

verilebileceği vurgulanmıştır. İletişimin denetlenmesi kapsamında başvurulan 

tedbirlerden en önemlisi, telefonların dinlenmesi ve görüşmelerin 

kaydedilmesidir. Dinleme kararı her ne kadar şüpheli ya da sanık hakkında 

verilmiş olsa da telefonla yapılan iletişimin, en az iki kişi arasında 

gerçekleştiği dikkate alındığında, uygulamada iletişimi yasal olarak dinlenen 

kişi ile iletişim kuran üçüncü kişilerin iletişimlerinin de dolaylı olarak 

dinlenmesi kaçınılmaz olmaktadır.  

İletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulmasını gerektiren suçların 

niteliği, özellikle örgütlü suçların organize bir şekilde işlenmesi dikkate 

alındığında, iletişiminin dinlenmesine ve kayda alınmasına karar verilen 

şüpheliyi/sanığı arayan kişi ya da kişilerle, şüpheli/sanık arasındaki iletişimin, 

tamamen özel hayatı ilgilendirdiğinin ve suçla ilgisi olmadığının, dinleme 

sırasında bir anda tespit edilmesi mümkün değildir. Ayrıca bu görüşmelerin 

kolluk kuvvetleri tarafından değerlendirilerek özel hayatın gizliliği kapsamında 

kaldığı gerekçesiyle kayda alınmaması, delillerin bizzat Cumhuriyet Savcısı 

ya da hâkim tarafından maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engelleyebilir. 

Suçla ilgisi olmayan üçüncü kişilere ait görüşmelerin dinlenmesi ve 

kaydedilmesiyle ortaya çıkan bu durumun telafisi, bu görüşmelerin ancak 

Cumhuriyet Savcısı ya da hâkim tarafından değerlendirilmesinden sonra, 

suçla ilgisi olmadıklarının tespit edilerek imhasına karar verilmesi ile mümkün 

olacaktır. Bu nedenle, haklarında dinleme kararı verilmeyen üçüncü kişilerin 

iletişimlerinin dolaylı olarak dinlenmesi, itiraz konusu kuraldan değil, iletişimin 
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dinlenmesi tedbirinin uygulanmasıyla ilgili bir zorunluluktan 

kaynaklanmaktadır. Bu sebeple itiraz reddedilmiştir.21 

c. Adli Denetlemenin ġartları 

5271 sayılı CMK’nın 135’inci maddesine göre telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişimin denetlenmesi kavramının içerisine dört adet işlem 

girmektedir. Bu işlemler; iletişimin tespiti, iletişimin dinlenmesi, iletişimin 

kayda alınması ve son olarak da sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi 

şeklindedir. Burada iletişimin tespiti işlemi hariç diğer üç işlem için yani 

iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin 

değerlendirilebilmesi için CMK 135/6’ncı madde gereğince katalog suçun 

varlığı zorunlu görülmüştür. Ayrıca 5353 sayılı kanunun 17’nci maddesi ile 

yapılan değişiklikle, iletişimin tespiti usulü katalog suçlar kapsamından 

çıkarılıp, tüm suçlar bakımından uygulanabilir hale getirilmiştir. HTS22 raporu 

olarak da bilinen iletişimin tespiti, telefon konuşma ve içeriğine ulaşılmaksızın 

kimin kiminle, hangi yerde, hangi saatte konuştuğuna ve konuşmanın 

süresine yönelik kayıtlardan ibarettir (Şen, 2013: 29).  

 Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi kişi 

özgürlüklerine yapılan ağır bir müdahaledir. Çünkü hakkında bu tedbir 

uygulanan kişi bunu bilmemektedir, ama örneğin arama tedbirine maruz 

kalan kişi arandığını bilmektedir. Bu durum bile ağırdır, çünkü burada kişinin 

en özeli denetlenmektedir. Bu nedenle de CMK’nın 135’inci maddesinde 

sayılan bu dört işlemin yerine getirilebilmesi için üç şart gerekmektedir 

(Erdağ, 2011: 37). 

 

(1) SoruĢturmanın BaĢlamıĢ Olması 

 CMK’nın bu yeni koruma tedbirine ancak bir suç dolayısıyla yapılan 

soruşturma ve kovuşturma kapsamında müracaat edilebilecektir. Kanun 

koyucunun bu düzenlemesinden açıkça anlaşılmaktadır ki, telekomünikasyon 

                                                           
21

 Anayasa Mahkemesi Esas Sayısı: 2009/1 Karar Sayısı: 2011/82 Karar Günü: 18.5.2011 
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 Historical Traffic Search: Geçmişe yönelik telefon trafiğinin araştırılması sonrası 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor. 
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yoluyla yapılan iletişim adli anlamda ancak ve sadece bir suçun işlendiği 

kuşkusu üzerine “bastırıcı” olarak denetlenebilir (Erdağ, 2011: 37). 

 Tedbirin uygulama zamanı ise, CMK m. 2, (1) e ve f’ ye göre; yetkili 

mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesiyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine 

kadar devam eden süreçtir. 

 

(2) Suç ĠĢlendiğine Yönelik Kuvvetli ġüphenin Varlığı 

 CMK 135/1’inci maddede adli yönden denetlemenin yapılabilmesi için, 

bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine 

ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı olmasının 

gerektiği belirtilmektedir. Şüphe konusunda ise, mevcut delillerle yapılacak 

muhakeme sonunda sanığın mahkûm olması ihtimali kuvvetle muhtemel ise 

“kuvvetli şüpheden” söz edilir diyebiliriz (Vatan, 2009: 70). 

 Kanun koyucu “somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin 

varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde” 

diyerek konuyu açıklamıştır. Burada belirtilmesi gereken bir konu da kanunda 

belirtilen “somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebi” nin “kuvvetli şüphe” 

olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğudur. Çünkü kuvvetli şüphe, makul 

şüpheyi aşan bir durum olup, kuvvetli şüphenin varlığından söz edebilmek 

için diğer delillerle desteklenmiş olması gerekir. Kuvvetli şüphe halinde zaten 

elde bir delilin var olduğu anlamı çıkmaktadır ve elde bir delil var iken de 

başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması şartı hiçbir zaman 

gerçekleşmeyecektir (Erdem [web] 2012). 

 ERYILMAZ’a göre; iletişimin denetlenmesi tedbirine karar verilebilmesi 

için somut delillere dayanan kuvvetli şüphe şartının aranması, hak ve 

özgürlüklerin keyfi olarak çiğnenmesinin önlenmesi adına yapılmış bir 

yanlışlıktır. Aslında iletişimin adli yönden denetlenmesinin, fail olarak 

yakalanması gereken kişilerin kimliklerini tespite yarayan, yakalama öncesi 

başvurulan tedbirler olduğunu, bu tedbirlere başvurabilmek için yakalamanın 

da ön şartı olan kuvvetli şüphe standardına ulaştıracak iz, belirti, emare veya 

delil kolluğun elinde olsa, zaten bu tedbire başvurmanın gerek olmayacağını 
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belirtmektedir. Bu nedenlerle iletişimin denetlenmesinde yakalama ve 

tutuklama standardında kuvvetli şüphe aranmasının yanlış olduğunu, makul 

şüphenin yeterli kabul edilmesi gerektiğini ifade etmektedir (Eryılmaz, 2006: 

224).   

(3) En Son Çare Olarak BaĢvurulması 

 Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135’inci maddesine göre; bir suç 

dolayısı ile yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut 

delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil 

elde edilmesi imkânının bulunmaması durumu en son çare olarak 

telekomünikasyon vasıtalarıyla iletişimin denetlenmesine başvurulmasını 

gerekli kılar. Bu sebeple, Cumhuriyet Savcısı bir suçu öğrendiğinde o suç ile 

ilgili olarak delil elde edebilmesinin imkânsız olması durumunda iletişimin 

tespitine, dinlenmesine, kayda alınmasına ve sinyal bilgilerinin 

değerlendirilmesine hâkim kararı ile ancak izin verebilmektedir. 

 Mevcut yasada adli yönden iletişimin denetlenmesinde bir taraftan 

somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesi sebepleri, diğer yandan da 

başka surette delil elde etme imkânının bulunmamasını öngörmektedir. Bu 

durum çelişkilidir. Bir suç işlendiği iddiasıyla önce somut delil aranıp hiç 

bulunamadığında mı, yoksa somut delil bulunduğu halde bunu desteklemek 

amacıyla mı telefon dinleme yoluna gidileceği net olarak ifade edilmemiştir. 

Kanımızca burada ikinci durum geçerlidir. Aksi durumda delilden şüpheli 

veya sanığa değil, şüpheli veya sanıktan delile gidilmiş olur (Şen, 2013:55). 

 

d. Adli Denetlemenin Uygulanabileceği Suçlar  

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişiminin denetlenmesi tedbirinde 

kanunen yapılması mümkün olan dört işlemden iletişimin tespit edilmesi 

dışındaki üçü, yani dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin 

değerlendirilmesi tedbirleri ancak CMK’nın 135’inci maddesinin yedinci 

fıkrasında sayılan suçlar bakımından uygulanabilir. Kanun koyucu hangi 

suçlarda bu tedbire başvurulabileceğini sınırlı bir biçimde saymak yoluna 
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gitmiştir (Erdağ, 2011:38). Kanun koyucunun adli dinleme, kayda alma ve 

sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirlerini belli suçlarla sınırlandırmış 

olması, İHAS’nin bu konudaki çalışmalarının özüne uygun düşmektedir. 

İletişimin tespit edilmesi ise daha öncede belirttiğimiz gibi 5353 sayılı 

kanunun 17’nci maddesi ile yapılan değişiklikle, iletişimin tespiti usulü katalog 

suçlar kapsamından çıkarılıp, tüm suçlar bakımından uygulanabilir hale 

getirilmiştir. Tüm suçlar yönünden uygulanabilir olması, tüm kişiler yönünden 

uygulanabileceği anlamına gelmemektedir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 

verdiği kararda23; “….işlendiği iddia olunan hırsızlık suçu yönünden iletişimin 

tespiti kararı verilmesi olanaklı ise de; hakkında tedbir kararı verilen kişiler 

yönünden tedbir kararının isabetli olup olmadığının belirlenmesi 

gerekmektedir. İletişim tespiti ancak, şüpheli ve sanık hakkında uygulanabilir. 

Haklarında iletişimin tespiti tedbiri talep edilen kişiler, baz istasyonundan 

hizmet alan üçüncü kişiler olup, şüpheli veya sanık sıfatına sahip 

olmadıklarından haklarında iletişimin tespiti tedbirine başvurulması olanağı 

yoktur.” demiştir.  

Kanun koyucunun katalog suçlar olarak adlandırdığı bu suçlar, işleniş 

şekilleri bakımından iletişimin denetlenmesi tedbirine en çok ihtiyaç 

duyulacak suçlar olarak belirlenmiş olduğu düşünülebilir. Ancak sayılan 

suçlar arasında özellikle iletişim araçlarının kullanılması suretiyle işlenen 

şantaj, tehdit, hakaret, cinsel taciz, telefon hırsızlığı gibi suçlara yer 

verilmemesinin önemli bir eksiklik olduğu ve sınırlı sayıda belirlenen suçlara 

bu suç tiplerinin de eklenmesi suretiyle katalog suçların genişletilmesi de 

önerilmektedir (Şen, 2007:110). 

21.02.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6526 Sayılı Terörle Mücadele 

Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile CMK’nın 135’inci maddesinin yedinci fıkrasında, 

suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçunun katalog suçlar arasından 

çıkarıldığı görülmektedir. Değişiklikten önce bir bakıma “torba hüküm” niteliği 

taşıyan bu husus, telefonların dinlenmesi konusunda adli makamlara geniş 
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 T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2011/6-140 K. 2011/222 T. 15.11.2011 
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imkânlar sağlamakta ve bu yolla kişilerin özel hayatı amacının ötesinde bir 

sınırlamaya maruz kalabilmekteydi. Bu yolla maksat ve çıkarının ne olduğuna 

bakılmaksızın suç işleme amacıyla kurulan örgütlere üye olduğu iddia edilen 

herkesin telefonu kolaylıkla dinlenebilmekteydi (Şen, 2013:101). Bu sebeple 

düzenleme özel hayatın korunması bakımından yerinde olmuştur. 

 

e. Adli Denetlemeye Karar Verme Yetkisi 

Anayasa’nın 22’nci maddesinde haberleşme hürriyetinin 

sınırlanabilmesi için hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan 

hallerde yasa ile yetkili kılınmış merciin yazılı emrinin bulunması gerekli bir 

şart olarak belirtilmiştir. Adli denetleme tedbirinin düzenlendiği CMK 135’inci 

madde uyarınca tedbir kararı suçun işlendiği yerdeki ağır ceza mahkemesi 

tarafından veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde24 C.Savcısı 

tarafından verilecektir. C.Savcısının karar vermesi halinde bu kararın derhal 

ağır ceza mahkemesi onayına sunulması gerekmektedir.  

Kanun koyucu adli maksatlı iletişimin denetlenmesi kararında asıl 

yetkiyi ağır ceza mahkemesine tanımıştır. Burada C.Savcısının durumu 

sadece gecikmesinde sakınca bulunan hal olarak istisnai bir durum içindir. 

Bu sebeple asıl olan mahkeme onayının bulunmaması halinde yapılan işlem 

hukuki olmaktan uzaktır. Mahkeme, gelen talebe en geç 24 saat içerisinde bir 

karar vermek durumundadır. Mahkemenin onay kararı vermemesi veya 24 

saatlik sürenin aşılması halinde iletişimin denetlenmesi tedbirinin 

durdurulması gerektiği de anılan madde hükmünde açıkça düzenlenmektedir. 

Ayrıca Anayasa’da hâkimin karar verme süresi 48 saat olarak 

belirlenmiş olmasına rağmen, CMK 135’inci maddede bu süre en fazla 24 

saatle sınırlı tutmuştur. 

                                                           
24

 Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Madde 4’ te,”Gecikmesinde sakınca bulunan 
hâl”: 
a) Adlî aramalar bakımından; derhâl işlem yapılmadığı takdirde suçun iz, eser, emare ve 
delillerinin kaybolması veya şüphelinin kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi ihtimalinin 
ortaya çıkması ve gerektiğinde hâkimden karar almak için vakit bulunmaması hâlini, ifade 
etmektedir. 
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Öğretide, kanun koyucunun mahkemenin karar verme süresini 24 saat 

olarak belirlerken, C.Savcısının kararını mahkemeye sunma süresi olarak 

“derhal” ibaresini kullanması tartışılmaktadır. Kimilerine göre “derhal” ibaresi 

net bir süre belirlemediği için C.Savcısı kararını üç gün sonra da mahkeme 

onayına sunması mümkün görülmektedir. (Erdem [web], 2012). Ancak bu 

görüşe katılmamaktayız. Buradaki “derhal” sözü kısa bir zaman dilimine 

işarettir. Kanımızca üç günlük süre bir tarafa, 24 saatlik süreden bile daha az 

bir zamanı işaret etmektedir. 

 

f. Denetlemenin Süresi ve Uzatılması 

Adli dinleme için verilen kararda isnat edilen suçun türü, hakkında tedbir 

uygulanacak kişinin kimliği, tedbirin türü, telefon numarası veya iletişim 

bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin kapsamı ve süresi belirtilir. 

Tedbir kararı en çok iki ay için verilebilir, bu süre bir ay daha uzatılabilir. 

Ancak örgüt faaliyeti içinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi 

halinde, mahkeme bu sürelere ek olarak her defasında bir aydan fazla 

olmamak ve toplam üç ayı geçmemek üzere uzatılmasına karar verebilir.25 

21.02.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6526 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 

ve Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun ile tedbir süresi üst limit olarak altı ay ile sınırlandırılmıştır. 

Değişiklik yapılmadan önceki dönemde örgüt suçları kapsamında 

denetleme sürelerinde müteaddit defalar uzatılma koşulu vardı. Bu durum 

Anayasanın 20’nci ve 22’nci maddelerine aykırılık koşulu öne sürülerek 

itirazlara sebep olmaktaydı. Anayasa Mahkemesi; özellikle teknolojinin 

sağladığı olanaklardan yararlanarak kamu düzenini ağır bir şekilde ihlal eden 

ve demokratik toplum düzeninin sürekliliğini tehlikeye sokan örgütlü suçların 

ve faillerinin ortaya çıkarılmasına yönelik tedbirlerin nihai bir süre ile 

sınırlandırılmamasının bu suçların niteliği dikkate alındığında Anayasal bir 

sorun oluşturmayacağını, öte yandan tedbir süresinin uzatılmasına hâkim 

tarafından karar verilecek olmasını, özel hayatın gizliliği hakkının ve 
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 5271 sayılı CMK Madde 135/4. 
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haberleşme hürriyetinin Anayasal çerçevede sınırlandırılması bakımından 

önemli bir güvence olduğu gerekçesiyle itirazları reddetmekteydi.26 

Değişiklikle birlikte süre sınırı getirilmiş ve itirazların önü kesilmiştir.  

Tedbir kararı için verilecek süre iki ay olacak diye bir kasıt yoktur. 

Hükümde geçen “en çok” ibaresi bu konuya açıklık getirmektedir. Ayrıca 

hâkim (ağır ceza mahkemesi hâkimleri), denetim kararları üzerinde yerindelik 

denetimi yapmaya yetkili olmasından dolayı süre konusunda Cumhuriyet 

Savcısının talebiyle bağlı değildir (Sezer ve diğerleri, 2012:139). 

Değişiklik öncesinde özel hayata müdahale kapsamında adli dinleme 

tedbirine baktığımızda, önleme maksatlı dinlemeden farklı olarak “örgüt 

faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar” kavramıyla dinlemenin kapsam alanı 

genişletilmiş ve süre sınırı getirilmemişti. Bu konu hakkında Manisa 4’üncü 

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesine itirazda 

bulunulmuş ancak kabul edilmemişti.27 Yinede bu şekilde süre sınırı 
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 Anayasa Mahkemesi Esas Sayısı: 2009/1 Karar Sayısı: 2011/82 Karar Günü: 18.5.2011 

27
 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESĠ KANUNU'NUN 135. MADDESĠNDE DEĞĠġĠKLĠK 

YAPILMASI HAKKINDA KARAR 

Resmi Gazete Tarihi: 18 ġubat 2012 Resmi Gazete Sayısı: 28208 

CMK’nun 135/3. maddesinde genellikle mahkemelerce “A’nın kullanımında bulunan 
… nolu telefon için ilk kez 3 ay süre ile iletişimlerin dinlenmesi, tespiti, kayda alınması ve 
sinyal bilgilerinin değerlendirilip tespit edilmesi” şeklinde karar verilmekte bu süre bir defaya 
mahsus 3 ay uzatılabilmekte, akabinde birer aylık periyotlarda müteaddid defalar ek süre 
verilebilmektedir. Burada sorun, yasanın dinleme süresini belirtmemiş ve bir kişiyi ilânihaye 
10 yıl ya da 20 yıl veya ömrünün sonuna kadar dinleyebilmenin önünü açmış olmasıdır; 

Yasa koyucunun burada dinleme periyotlarını belirledikten sonra “Her halükarda bu 
süreler 3 yıldan fazla olamaz” gibi dinleme süresi ile ilgili nihai bir ölçü koyması gerekir. 
Dolayısıyla bu hüküm de süresiz dinleme izni verilebilmesine imkân vermiş olması nedeniyle 
Anayasa’nın 20. ve 22. maddelerindeki Özel Hayatın Gizliliği ve Haberleşme Hürriyeti ve 
Gizliliği ilkelerine aykırıdır.” 

135. maddenin (3) numaralı fıkrasında da birinci fıkra hükmüne göre verilen tedbir 
kararında, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının 
türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, 
kapsamı ve süresinin belirtileceği ifade edilerek, uygulanacak tedbirin yoruma gerek 
kalmayacak şekilde açık olmasını sağlayacak bilgilerin kararda yer alması koşulu getirilmiş; 
tedbir kararının en çok üç ay için verilebileceği, bu sürenin bir defa daha uzatılabileceği, 
ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, 
sürenin hâkim kararıyla bir aydan fazla olmamak üzere müteaddit defalar uzatılabileceği 
hükme bağlanarak, tedbir süresinin üst sınırı ve ihtiyaç duyulması halinde bu sürenin 
uzatılmasıyla ilgili esaslar belirlenmiştir. Buna göre, yasakoyucu telekomünikasyon yoluyla 
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tanımayan bir düzenlemenin anayasada güvence altına alınan haberleşme 

hürriyetine aykırı olduğu görülmekteydi. 

Diğer bir husus ise denetlemeye ilişkin olarak verilen kararda iki aylık 

sürenin ne zaman başlayacağıdır.  14 Şubat 2007 tarihli Yönetmelikte, 

sürenin kararın TİB’de sisteme tanıtıldığı tarihten itibaren başlayacağı 

belirtilmiştir.28 Fakat Danıştay Onuncu Dairesinin 22.10.2010 tarihli ve Esas 

No. 2007/2795, Karar No. 2010/1399 sayılı kararı ile yönetmeliğin bu fıkrası 

iptal edilmiştir. Dolayısıyla adli dinleme için süre başlangıcını belirleyen 

başka bir hukuki düzenleme bulunmadığından iki aylık yasal denetim 

süresinin kararın verildiği tarihten itibaren başlamasının kabul edilmesi 

gerekmektedir. 

Adli dinleme kararının verilmesiyle, kişilerin iletişim özgürlüğünün yasa 

gereği sınırlandırıldığı tedbir uygulanmaya başlamış olmaktadır. Kurumlar 

arasındaki idari gecikme veya yetkili mercilerin tedbiri, kararın alınmasından 

itibaren hemen uygulamaya başlamamasının bir önemi yoktur. Sıkı koşullara 

bağlı olan adli dinleme tedbirinin uygulanmasındaki gecikme, yetkili 

mercilerin tedbiri uygulama amacını sekteye uğratır (Meran, 2009:132-133). 

Ayrıca sürenin, kararın uygulanmasına başlandığı tarihten itibaren işlemeye 

başlayacağı kabul edilirse, tedbiri uygulama durumunda olan kolluğun 

tedbirin süresini istediği zamandan itibaren başlatabilmesine ve böylece 

tedbirin uygulamada kötüye kullanılmasına olanak sağlanmış olur.  

                                                                                                                                                                     
yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirinin, özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyetine 
müdahale niteliği taşıması nedeniyle tedbir süresinin üst sınırını altı ay olarak belirlemiş, 
ancak örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak bu sürenin bir aydan fazla 
olmamak üzere hâkim kararıyla müteaddit defalar uzatılabileceğini kabul etmiştir. Özellikle 
teknolojinin sağladığı olanaklardan yararlanarak kamu düzenini ağır bir şekilde ihlal eden ve 
demokratik toplum düzeninin sürekliliğini tehlikeye sokan örgütlü suçların ve faillerinin ortaya 
çıkarılmasına yönelik tedbirlerin nihai bir süre ile sınırlandırılmaması bu suçların niteliği 
dikkate alındığında Anayasal bir sorun oluşturmaz. Öte yandan tedbir süresinin uzatılmasına 
hâkim tarafından karar verilecek olması da özel hayatın gizliliği hakkı ve haberleşme 
hürriyetinin Anayasal çerçevede sınırlandırılması bakımından önemli bir güvence teşkil 
etmektedir. 

28
 Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan 

ĠletiĢimin Denetlenmesi, Gizli SoruĢturmacı Ve Teknik Araçlarla Ġzleme Tedbirlerinin 
Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik 
MADDE 12- (4)

 
Dinleme veya mobil telefonun yerinin tespiti kararlarında süre, kararın 

Başkanlıkta sisteme tanıtıldığı andan itibaren başlar.  
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Adli dinleme tedbirinin süresi ancak ağır ceza mahkemesi kararıyla 

uzatılabilir. Bu konuda Cumhuriyet Savcısının karar vermesine imkân 

bulunmamaktadır çünkü uzatma kararında gecikmesinde sakınca bulunan bir 

halden bahsedilemez (Sezer ve diğerleri, 2012:140). 

İki aylık denetleme süresinin uzatılmasına karar verilebilmesi için, tedbir 

kararının verildiği zamandaki gerekli koşulların hâlen mevcut olması gerekir. 

Başka bir görüşe göre, tedbirin süresinin uzatılabilmesi için denetleme 

kararının ilk defa verilmesi için gerekli olan koşullardan daha ağır koşullar da 

aranabilmelidir. Şöyle ki, iki aylık bir sürede iletişimin denetlenmesine rağmen 

suçluluğa dair herhangi bir delil elde edilememişse hakkında tedbir 

uygulanan kişi hakkındaki şüphe yoğunluğunun aynen devam ettiği 

söylenemez. Bu durumda tedbirin uygulanabilmesi için gerekli şüphenin 

varlığını gösterir yeni somut olgular aranmalıdır (Keklik [web], 2006). 

 

g. Denetlemenin Sona Ermesi ve Ġçeriklerin Ortadan Kaldırılması 

Adli dinleme tedbiri aşağıdaki durumlar sonucunda sona ermektedir. 

(1) Adli dinleme kararında mahkemenin verdiği sürenin sona 

ermesi durumunda, 

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısının 

talimatı ile tedbirin uygulanması halinde mahkeme tarafından ret kararı 

verilmesi durumunda,  

(3) Mahkemenin yirmi dört saatlik süre içerisinde karar vermediği 

durumlarda, 

(4) Adli dinleme devam ederken, dinlemeyi gerektiren koşullardan 

bir ya da birkaçının ortadan kalkması durumunda tedbir sona erer. Tedbirin 

uygulanmasında artık bir menfaat kalmamışsa kararda belirtilen sürenin sona 

ermesine kadar uygulanması şartı yoktur (Sezer ve diğerleri, 2012:149). Özel 

hayatın korunması kapsamında bu hususa özen gösterilmesi yerinde olur. 
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Adli maksatlı iletişimin denetlenmesi kararı suç şüphelisi hakkında 

verilmektedir. Bu sebepten dolayı iletişim aracının şüpheli tarafından 

kullanılıyor olması gerekmektedir. Aksi durumda tedbire son verilmelidir. 

Ancak şüpheli tarafından kullanılan telefonun başka birisine ait olması 

durumunda iletişimin denetlenebilmesi mümkündür. Bu tür durumlarda 

telefon sahibinin açık kimliğinin kararda belirtilmesi gerekir (Sezer ve 

diğerleri, 2012:154-155). 

Tedbire son verilmesinde yetki Cumhuriyet Savcısındadır. Burada 

mahkeme kararına lüzum yoktur. Cumhuriyet savcısı kolluğa talimat vererek 

tedbirin kaldırılmasının derhal Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına 

bildirilmesini isteyebilir.29 

Adli dinleme tedbirine son verilmesi halinde yapılan tespitler ve 

denetlemeye ilişkin kayıtlar C.Savcısının denetimi altında en geç on gün 

içinde yok edilerek durum tutanakla tespit altına alınır30. Yasada öngörülen 

on günlük süre çok kısa bir biçimde düzenlenmiştir. Çünkü kovuşturmaya yer 

olmadığına dair karara karşı on beş gün içinde C.Savcısının görev yaptığı 

ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi nezdinde itiraz yolu 

açıktır. İtirazın kabul edilmesi durumunda soruşturma devam edecek ancak 

elde edilen bulgular yok edilmiş olacaktır (Birtek [web], 2010). Kovuşturmaya 

yapmaya artık gerek duyulmadığı hallerde, kayıtların yok edilmesi hususunda 

bir düzenlemeye Avrupa ülkelerinde yer verilmemiştir. Ülkemizde özel 

hayatın korunması bakımından bu konuda daha ileri bir adım atıldığı 

söylenebilir (Hakeri [web], 2005). 

Denetlemede iletişim içeriklerinin (konuşma ya da mesaj kayıtlarının) bir 

kısmının kişiyi şüpheli durumuna düşüren suçla ilgili olmayıp özel konuşma 

ve hayatın gizli alanına ilişkin olduğu bahsiyle silinip yok edilmesi yasal 

olarak mümkün değildir. Nitekim CMK’da elde edilen kayıtlar hakkında 

                                                           
29

 Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan ĠletiĢimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin 

Değerlendirilmesi Ve Kayda Alınmasına Dair Usul Ve Esaslar Ġle Telekomünikasyon 

ĠletiĢim BaĢkanlığının KuruluĢ, Görev Ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik Madde 15/1-2. 

 
30

 CMK Madde 137/3. 
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“önemli ya da önemsiz”, “suçu ya da özel hayatı ilgilendiren” şeklinde bir 

sınıflandırma yapılmamıştır (Meran, 2009:149-150). Kanaatimizce mahkeme 

kararıyla başlatılan iletişimin denetlenmesinin, kanunda öngörülen bir suç için 

başlatıldığı, tedbirin özel hayata müdahalesinin kanunla ve hukukun getirdiği 

sınırlamalar dâhilinde yapıldığı düşünülse de, özel hayatın korunması 

kapsamında böyle bir sınıflandırmaya gidilmesinde yarar vardır. İletişimin 

denetlenmesi tedbirinin kişiye değil, suça yönelik olması dolayısıyla denetim 

sırasında suçla ilgili olmayan özellikle de kişilerin özel yaşamının 

mahremiyetini ilgilendiren tutanak ya da bilgilerin derhal imhası gerekir (Şen, 

2008:100). 

 

 

h. Ġlgililere Haber Verilmesi 

Anayasanın 36’ncı maddesinde, hukuksal korunma güvencesinin etkili 

olarak gerçekleşmesi, denetleme tedbirin uygulanmasından sonra ilgiliye, 

hakkında tedbir uygulandığı konusunda bilgi verilmesini gerekli kılmaktadır. 

Gerçekten çoğu açık biçimde uygulanan geleneksel koruma tedbirlerinden 

farklı olarak, bu tedbire ilişkin karar ve işlemler gizli yürütüldüğü için, ilgili, 

tedbirin uygulanmasından önce veya uygulandığı sırada hakkında böyle bir 

tedbire başvurulduğunu bilememekte; bu durum, onun hukuksal korunma 

güvencesinden de fiilen yararlanamaması sonucuna yol açmaktadır (Erdem 

[web], 2012). 

İletişimin denetlenmesi sona erdikten sonra, tespit ve dinlemeye ilişkin 

kayıtların imha edilmesinden sonra, en geç on beş gün içinde, 

C.Başsavcılığınca tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında 

ilgilisine yazılı olarak bilgi verileceği öngörülmüştür.31 İletişimin denetlenmesi 

gizli bir tedbir olduğu için hakkında tedbir uygulanan kişi bunu 

bilememektedir. İlgilisine bilgi verme yükümlülüğü sonradan da olsa bu 

tedbirin gizliliği ile haberleşme özgürlüğüne yönelik müdahalesi arasında bir 

denge niteliğine sahiptir (Görür [web], 2010). 
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İletişimin denetlenmesi tedbirinde hakkında karar verilen kişi ile birlikte 

aslında haklarında denetleme kararı verilmemiş olan üçüncü kişilerinde özel 

hayatlarının gizliliğine ve haberleşme hürriyetlerine müdahale edildiğinden, 

bu kişilerin de bilgilendirilmesi yerinde olur. Ancak bu şekildeki bilgilendirme 

çok fazla iş yükü getireceğinden ve gereksiz kırtasiye masraflarına sebebiyet 

vereceğinden dolayı, üçüncü kişilerin tümünden ziyade haklarında suç isnadı 

yapılabilecek kişilerin bilgilendirilmesi de düşünülebilir. 

Adli yönden iletişim denetlemesinin bitmiş olması kaydıyla hakkında 

denetim tedbiri uygulandığı kaygısını taşıyan herkesin, 4982 Sayılı Bilgi 

Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde denetimi yapan makamlardan bilgi 

isteyebilmesi bir gerekliliktir ve özel hayatın korunması bakımından anlamlı 

bir durumdur. 

AİHM, Klass ve Diğerler Almanya kararında; iletişimin denetlenmesi 

tedbiri tehlikeye düşme ihtimali yoksa denetlemeye maruz kalan ilgili kişiye 

sonradan haber vermenin önemini açıkça dile getirmiştir (Birtek [web], 2010). 

 

i. Denetlemede Elde Edilen Deliller 

İletişimin denetlenmesi tedbiri neticesinde elde edilen bulgular delil 

olarak kabul edilebilmektedir. Ceza Muhakemesi Hukukunda ise delil 

çeşitleri; beyan, belirti, belge olmak üzere üç türlüdür (Yenisey, 2007:660). 

Denetleme sonucunda elde edilen bulgular ise öğretide belirti delili olarak 

kabul edilmektedir (Birtek [web], 2010).  

Usulüne uygun olarak yapılan iletişimin denetlenmesi neticesinde elde 

edilen ve öğretide belirti delili olarak kabul edilen bulgular delil niteliği 

taşımakta ancak tek başına mahkûmiyet kararı verilebilmesine yeterli 

olmamaktadır. Bu delillerin başka somut delillerle desteklenmesi 

gerekmektedir (Öztürk, 2000:227).  

Adli denetleme esnasında kovuşturma veya soruşturmayla ilgisi 

olmayan bazı yeni delillerle karşılaşılabilir. Buna tesadüfen elde edilen delil 

denir. Bu durumda elde edilen delil CMK 136’ncı maddenin altıncı fıkrasında 
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belirtilen katalog suçlarla ilgili olup olmadığı değerlendirilir. Eğer delil bu 

suçlardan birisinin işlendiği şüphesini uyandırıyor ise, bu delil muhafaza 

altına alınır ve C.Savcılığına derhal bildirilir.32 Bu kapsamda tesadüfen elde 

edilen delilleri destekleyici ya da yardımcı delil olarak kabul edebiliriz. Burada 

tesadüfen elde edilen deliller CMK 136’ncı maddede sayılan suçlarla ilgili 

değilse kolluğun bu duruma kayıtsız kalarak delillerin imha edileceğini 

düşünmek doğru olmaz. Başka bir görüşe göre; katalog suçlarla ilgili olmayan 

bir delil tespit edilerek C.Savcısına bildirilmesi durumunda, C.Savcısı bu 

bildirimi ihbar kabul ederek varsa başka delilleri araştırmak suretiyle kamu 

davası açması mümkün olmalıdır (Soyaslan, 2011-12). Söz konusu bu durum 

temel hak ve özgürlükler bakımından özel hayata müdahalenin istisnai bir 

sonucudur (Görür, [web] 2010). 

Adli maksatlı iletişimin denetlenmesi sonucu elde edilen bilgiler 

öncelikle yürütülmekte olan soruşturma ve kovuşturmada delil olarak 

kullanılabilecektir. Bunun için soruşturma evresinde verilmiş adli maksatlı 

iletişimin denetlenmesi kararının ve uygulamasının, kovuşturma aşamasında 

mahkeme tarafından uygunluğunun yeniden değerlendirilmesi gerekir 

(Taşkın, 2011:182). Yargıtay’da bu görüştedir. Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi 

tarafından verilen bir kararda;33  

“Hükümlülük kararında kanıt olarak kabul edilen iletişimin tespitine dair 

belgelerin yasal dayanağını oluşturan kararlar dosyaya getirilip duruşmada 

okunmalı, iletişimin tespitinin kim hakkında, hangi suça ilişkin olarak ve hangi 

süreyle gerçekleştirildiği, hukuka uygun ya da aykırı olarak elde edilip 

edilmediği hususları tartışılıp değerlendirilmelidir” demiştir.  

 

6. GĠZLĠ SORUġTURMACI 

Son yıllarda Ceza Hukuku’nun konusunu oluşturan suçların oldukça 

karmaşık hale gelmesi, özellikle örgütlü suçlarda faillerin yakalanmasındaki 

ve delil toplanmasındaki güçlükler klasik koruma tedbirleri dışında birtakım 

                                                           
32

 CMK Madde 138-2. 
33

Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi 2008/8558/E., 2008/15780 K.          

(http://www.kararara.com/yargitay /YCDK/yrgtyk12746.htm, Erişim 15.11.2013). 
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özel koruma tedbirlerinin uygulanması zorunluluğunu doğurmuştur. Bu 

tedbirler, kişilerin özel yaşamlarına klasik tedbirlere nazaran daha fazla 

müdahaleyi gerektirmektedir. Bu kapsamda, özel koruma tedbirlerinin 

toplumsal yarar, kamu düzeni ve hukuk devletinin gereklilikleri dikkate 

alınarak belirli şartlar altında yasal olarak düzenlenmesi kaçınılmazdır 

(Yüksel, 2011:289). Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi de bu tedbirlerden 

birisidir. Gizli soruşturmacı sadece soruşturma evresinde kullanılan bir 

tedbirdir ve soruşturmacının görevi delil elde etmektir (Meran, 2009:307). 

Gizli soruşturmacı; gerektiğinde örgüt içine sızmak, gözetlemek, 

izlemek, örgüte ilişkin her türlü araştırmada bulunmak ve örgütün işlediği 

suçlarla ilgili iz, eser, emare ve delilleri toplamak ve muhafaza altına almakla 

görevlendirilen kamu görevlisi olarak tanımlanmaktadır.34 

Gizli soruşturmacı ile ilgili hükümler CMK 139’ncu maddede 

düzenlenmiştir. Tedbirin uygulanabilmesi belli şartlara bağlı tutulmuştur. 

 Suç işlendiği konusunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe 

sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde etmenin mümkün 

olmaması gerekir.35 

 Gizli soruşturmacı sadece kamu görevlisi olmak zorundadır.36 

 Yasada belirtilen katalog suçlar bakımından uygulanabilecektir.37 

Görevlendirilen kişinin kimliği değiştirilebilir. Soruşturma bittikten sonra 

da kimliği gizli tutulur. Kişi örgüt içinde suç işleyemez ve örgütün işlediği 

suçlardan dolayı sorumlu tutulamaz.38 

CMK 139/6’ncı maddede açıkça belirtilen, tedbirin uygulanması 

neticesinde elde edilen kişisel bilgilerin sadece tedbirin uygulanabildiği 
                                                           
34

 14.01.2007 tarihli Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon 
Yoluyla Yapılan ĠletiĢimin Denetlenmesi, Gizli SoruĢturmacı Ve Teknik Araçlarla Ġzleme 
Tedbirlerinin Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik Madde 4-1ç. 
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soruşturma ve kovuşturmada kullanılabilmesi özel hayatın korunması 

bakımından olumlu, ancak suç örgütleriyle mücadele bakımından olumsuz bir 

durumdur. Ayrıca 21.02.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6526 Sayılı Terörle 

Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklik neticesinde Gizli 

Soruşturmacı kullanılarak elde edilen bilgilerden “suçla ilgisi olmayan kişisel 

bilgilerin derhal yok edilmesi” özel hayatın korunması bakımından yerinde bir 

düzenlemedir.  

Kanun ve yönetmelikte tedbirin süresine ve ne zaman 

sonlandırılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Örgüt 

içine sızmak meşakkatli ve uzun süren bir faaliyettir. Ayrıca başka suretle 

delil elde edilebileceğinin anlaşılması, somut delillere dayanan kuvvetli suç 

şüphesinin ortadan kalkması veya işlenmekte olan suçun katalog suçları 

dışında olduğunun ortaya çıkması neticesinde tedbire son verilmelidir (Sezer 

ve diğerleri, 2012:236). 

Suç işlemeyen bir kimsenin örgüt içinde nasıl kalabileceği şüphelidir. En 

azından örgütün amacına yönelik basit suçlar bakımından, kişilere zarar 

vermemek kaydıyla suç işleme olanağı tanınabilirdi (Yüksel, 2011:294). Bu 

görüşe katılmamaktayız. Daha büyük bir suçu ortaya çıkarabilmek adına 

basit bazı suçların işlenmesine imkân vermek Ceza Hukukunun özüne 

aykırıdır. Amaç her ne pahasına olursa olsun maddi gerçeğin 

araştırılmasından ziyade insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmadan 

suçluların cezalandırılmasıdır. 

 

7. TEKNĠK ARAÇLARLA ĠZLEME 

Son yıllarda teknolojideki gelişmeler suçluların yakalanmalarında yeni 

imkânlar sunmuştur. Ancak bu teknolojik yeniliklerin belirli bir yasal 

düzenleme yapılmadan sınırsız bir şekilde suçluların takibinde kullanılması 

özel hayatın korunması bakımından kabul edilemez. Ceza hukukunda her 

şeye rağmen sonuca ulaşmak diye bir prensipten bahsedilemez. Aksi halde 
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kişi hak ve özgürlüklerinin sınırlanması gerekecek fakat sınırlama sınırının ne 

olacağı hususunda belirsizliğe yol açacaktır (Erdoğan, [web] 2012). 

Suç örgütlerinin açığa çıkarılmasında kullanılan denetleme 

tedbirlerinden bir diğeri de teknik araçlarla izlemedir. Teknik araçlarla izleme; 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 140’ıncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan 

suçlar dolayısıyla yapılan soruşturmalarda, suçun işlendiğine ilişkin somut 

delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka suretle 

delil elde edilememesi hâlinde şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki 

faaliyetleri ve işyerinin teknik araçlarla izlenmesi, ses veya görüntü kaydının 

alınması işlemini ifade eder.39 

Anayasaya göre özel yaşamın gizliliği dokunulmazdır. Aynı konu İHAS 

8/2’nci maddede de güvence altına alınmıştır. Burada istisnai durumlardan 

da bahsedilmiştir ve bu durumlarda müdahalenin kanunla yapılabilmesine 

olanak tanınmıştır. CMK 140’ıncı maddede teknik araçlarla izleme 

yapılabilmesinin koşullarının düzenlenmiş olması, bu tedbirin 

uygulanmasındaki yasal engeli ortadan kaldırmıştır. 

Tedbirin uygulanması, gizli soruşturmacı tedbirinde olduğu gibi belli 

şartlara bağlı tutulmuştur. Öncelikle kanun koyucu tedbirin uygulanabileceği 

suç konusunda kısıtlamaya gitmiştir. Türk Ceza Kanununda yer alan ve CMK 

140-1/a maddesinde belirtilen suçlarla ilgili teknik araçlarla izleme kararı 

verilebilecektir. 

Diğer bir hususta suçun işlendiği hususunda somut delillere dayanan 

kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde 

edilememesi gerekmektedir. Tedbir kararı soruşturmanın yapıldığı yerdeki 

ağır ceza mahkemesi tarafından verilir. 21.02.2014 tarihinde yürürlüğe giren 

6526 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu İle 

Teknik Araçlarla İzleme tedbirinde gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

yirmi dört saat içinde mahkeme onayına sunması şartıyla C.Savcısı da karar 
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verebilmesi hususu da kanun metninden çıkartılmıştır.40 Bu durum 

uygulamada tedbirin kullanılabilirliğini zorlaştırmıştır.  

Kanun metninde yapılan değişikliklerden bir diğeri de tedbirin 

uygulanabileceği katalog suçlar kısmındadır. Suç işlemek amacıyla örgüt 

kurma, katalog suçlardan çıkarılmış ve öğretide çok defa tartışma konusu 

olan nitelikli hırsızlık ve yağma suçu tedbir kapsamına alınmıştır. 

Teknik araçlarla izleme kararı en fazla üç hafta süre ile verilir. 

Gerektiğinde süre bir hafta daha uzatılabilir. Ancak örgüt faaliyetleri 

çerçevesinde mahkeme her defasında bir haftadan fazla olmamak kaydıyla 

ve toplamda dört haftayı geçmemek üzere süreyi uzatılabilir.41 

Burada bilinmesi gereken önemli konulardan biriside tedbirin şüpheli ya 

da sanık dışında başka kimselere uygulanamayacağı ve tedbir uygulanan 

kişilerinde konut olarak kullandığı yerler dışında, işyerlerinde ve kamuya açık 

alandaki faaliyetlerinin izlenebileceği, görüntülenebileceği ve kayıt altına 

alınabileceğidir.42 İzlemeden maksat, belirli bir süre devam eden ve kişilerin 

hareket veya ilişkilerinin görüntülenmesi ya da yaptıkları konuşmaların tespiti 

amacını güden işlemlerdir (Sezer ve diğerleri, 2012:263). 

Özel hayatın korunması kapsamında tedbirin düzenlendiği yasa 

hükmünde özel yaşamın geçtiği yer olan konutun belirtilerek tedbirin 

uygulama alanı dışında tutulmuş olması önemli bir husustur. Burada 

korunmak istenen durum konut ya da konut kapsamına giren yerlerde 

gerçekleşen yaşam faaliyetlerinin içeriden ya da dışarıdan yapılacak 

müdahale ile kayıt altına alınamamasıdır. Dikkat edilmesi gereken husus 

kaydın yapıldığı yer değil, yaşam faaliyetlerinin geçtiği yerdir (Şen, 2013:18). 

Bu sebepten dolayı insanların kendi konutlarının bahçe, balkon gibi eklentileri 

                                                           

40
 CMK Madde 140-2 

41
 CMK Madde 140-3 

42 14.01.2007 tarihli Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon 

Yoluyla Yapılan ĠletiĢimin Denetlenmesi, Gizli SoruĢturmacı Ve Teknik Araçlarla Ġzleme 
Tedbirlerinin Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik Madde 17. 
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ile konutları dışında özel kullanımlarına tahsis edilen otel odalarını ve benzeri 

tesisleri de konut kapsamında değerlendirmek gereklidir. 

Tedbirin uygulanabileceği işyeri hususunda da bir istisna mevcuttur. 

İstisna olan avukat bürolarıdır. Buralarda da teknik araçlarla izleme 

yapılamaz. Avukatların mesleki telefon görüşmelerinin (CMK M.135/2 ve 136) 

ve temsilcisi olduğu şüpheli veya sanıkla yaptığı ortam konuşmalarının (CMK 

M.154) dinlenemeyeceği, kayda alınamayacağı ve takip edilemeyeceği 

öngörülmüştür (Şen, 2013: 19). 

Gizli araçlarla izleme tedbiriyle birçok kişisel veri ele geçecektir. Bu 

verilerin kanunda belirtilen suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmalar dışında 

kullanılmaması gerekir. Usulüne uygun olarak uygulanan tedbir neticesinde 

elde edilen ses ve görüntü kayıtları, yargılamada delil olarak kullanılabilir 

ancak bu kayıtların tek başına mahkûmiyet kararı verilmesi için yeterli olup 

olmayacağı, delillerin elde edildiği şartlara göre mahkeme tarafından takdir 

edilir (Erdoğan, [web] 2012). 

Tedbir süresi bitiminde sonlandırılır. Bununla birlikte tedbir neticesinde 

kamu davası açmaya yeterli derecede delillerin elde edilmesi halinde tedbire 

son verilmelidir. Tüm delillerin toplanmasına rağmen tedbire devam etmek 

özel hayata daha fazla müdahale olduğundan kabul edilemez (Sezer ve 

diğerleri, 2012:265). Bu görüşe de katılmamaktayız. Her ne kadar delil elde 

edilirse edilsin eğer tedbir süresi devam ediyorsa daha büyük bir delilin elde 

edilemeyeceği garanti edilemez. Bu sebeple tedbir kararında verilen süre 

kadar denetlemenin devam etmesi yerinde olur. 

Ceza muhakemesinde amaç maddi gerçeklere ulaşmaktır ve (hukuka 

aykırı şekilde elde edilmemiş ise)43 her türlü delil kullanılabilir.44 Günümüz 

koşullarında güvenlik maksadıyla birçok kapalı alanda (işyerleri, devlet 

daireleri, siteler vb.) ve kamuya açık ana meydanlar ve kavşaklarda 

kameralardan faydalanılmaktadır. Bu tip önleyici sistemler suçun önlenmesi 

ve suçluların yakalanmasında faydalıdır. Fakat bu kamera kayıtlarının ceza 

muhakemesinde kullanılabilirliği tartışma konusudur. Aslında görüntülerinin 
                                                           
43

 Anayasa Madde 38/6. 
44

 CMK Madde 217/2. 
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kayda alındığı yönünde insanların uyarılması veya kameraların kişilerin 

görebileceği yerde bulunması halinde elde edilecek kayıtlar delil olarak 

kullanılabilmelidir (Sezer ve diğerleri, 2012:267). Öte yandan bu kamera 

sistemlerinin kuruluşuna ilişkin ülkemizde yasal bir dayanağın bulunmaması 

ve kişilerin bu görüntülere itirazını düzenleyen bir sistemin bulunmaması 

nedeniyle uygulamanın yasal dayanağı yoktur ve konunun AİHM’e gitmesi 

halinde ülkemiz nezdinde olumsuz sonuçlanacağı düşünülmelidir. Nitekim 

AİHM kıstas olarak yasal dayanağın mevcudiyetini ve itiraz imkânının olup 

olmadığını aramaktadır (Erdoğan, [web] 2012). 

Sonuç olarak teknik araçlarla izleme tedbirinde kanun koyucunun, 

şüpheli ve sanık dahi olsa konutunda izlemeye imkân vermemesi ve bu 

tedbirin kullanılmasındaki suçları tek tek belirlemiş olması, hukuk devleti 

ilkesinin ve bu yönde özel hayata saygı duymanın bir gereğidir.  

 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İnsan dünya üzerindeki en değerli varlık ve bu sebepten insan hakları 

ise değerler sisteminde en üst sırada yer alan temel haklardır. Özel hayatın 

korunması ve gizliliği de kişinin sahip olduğu temel özgürlükler içerisindedir. 

Her şeyden önce şu hususu kabul etmemiz gereklidir. Benjamin Franklin’in 

dediği gibi; “Biraz daha fazla güvenlik için özgürlüğümüzden vazgeçersek, 

sonunda ne özgürlüğümüz ne de güvenliğimiz kalır.”1 

Özgürlük ve güvenlik haklarını bir sarkaç düzeneğine benzetmekteyiz. 

Burada hangi hak genişlerse, muhakkak diğerinden taviz verecektir. 

Demokratik toplumlarda devletin kendi bireyleri açısından bu sarkacı 

optimum verim alacağı bir dengede tutması gerekmektedir. Bu da büyük 

ölçüde hukuk devleti olmanın gereklerini yerine getirerek sağlanabilecektir. 

Çalışmamızın baş aktörü konumundaki iki husus olan özel hayatın 

gizliliği ve korunması ile istihbarat faaliyetlerinin gerekliliği yukarıda da 

bahsettiğimiz gibi sarkacın özgürlük ve güvenlik yönlerini temsil etmektedir. 

Uzay çağı adı verilen, teknolojik gelişmelerin had sahada olduğu 

21’inci yüzyılda, özel hayatın yaşam alanının yok denecek kadar daralmış 

olduğu ortadadır. Her geçen gün izleniyorum paranoyasının arttığı 

günümüzde, kişiler sağlam temellere dayanan açık, anlaşılır ve temel hakları 

koruyucu nitelikte olan yasalara ihtiyaç duymaktadırlar. Buna rağmen kendi 

mahrem alanımıza soktuğumuz, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan 

internet, telefon, kamera gibi araçlar olduğu müddetçe özel hayatın 

korunmasının pek de kolay olmayacağı kanaatindeyiz. 

Güvenliğin sağlanması yönünden konuyu ele aldığımızda ise durum 

değişmektedir. Şöyle ki güvenliğin olmadığı yerde özgürlükten bahsetmek 

anlamsız olacaktır. Güvenlik hakkından yoksunluk bütün haklara karşı bir 

eksiklik oluşturur (Shue, 1996:30).  Devletlerde güvenliği sağlamak için 

istihbarata önem verilmelidir. İstihbaratsız bir devlet yönetimi gözleri bağlı bir 

                                                           
1
 http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1284.htm Erişim: 15.03.2013 

http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1284.htm
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maraton koşucusuna benzer, nereye gittiğini ve rakiplerini bilmeden sadece 

koşar (Yılmaz, 2007: 194). 

İstihbarat her şeyden önce bilginin elde edilmesidir. Bilgi ise en büyük 

güçtür. Hemen her konuda karar vericiler açısından doğru zamanında, doğru 

bir istihbaratın getirisi çok büyük olacaktır.  Güçlü bir istihbaratın caydırıcılığı 

da güçlü olacaktır. Bu gün, devletlerin istihbarat birimlerinin markalaştığı, 

istihbarat faaliyetlerinin bir güç gösterisi haline geldiği görülmektedir. 

Teknolojinin verdiği destekle “Wikileaks” belgelerinden, sanal ortamda 

yayınlanan ve kim tarafından elde edildiği bilinmeyen ses ve görüntü 

kayıtlarına kadar birçok ortamda özel hayatın gizliliğine müdahale edildiği ve 

bu konuda da istihbarat faaliyetlerinin kullanıldığı açık bir şekilde ortadadır. 

İstihbarat faaliyetlerinde amaç; ister güvenlik olsun, ister suç ve 

suçlulukla mücadele olsun özel hayatın gizliliği ve korunması hususu göz ardı 

edilmemelidir. Her ne sebeple olursa olsun yapılan istihbarat faaliyetlerinde 

özel hayatın gizliliği ve korunmasına her an dikkat edilmeli bu konuda “her 

şeye rağmen” diye bir düşünce kabul edilmemelidir.  

Hukuka uygunluk prensibi açısından yapılan faaliyet ile istihbarata 

yetki veren mevzuat karşılaştırıldığında birtakım eksiklikler görülmektedir. 

Kolluk hizmetini yürüten polis ve jandarmanın kendi kanunları çerçevesinde 

önleyici istihbarat kapsamındaki yetkilerine baktığımızda farklı ifadelerin 

mevcudiyeti ve bazı tutarsızlıkların olduğu göze çarpmaktadır. Aynı şekilde 

adından da anlaşılacağı gibi devlet istihbarat hizmetlerine temel anlamda 

yetki veren kanunun (2937 Sayılı DİH ve MİT kanunu) MİT biriminin 

kanunuyla birlikte isimlendirilmesi, MİT’i diğer istihbarat birimleri arasında üst 

sıraya taşımıştır. Aynı kanun iç ve dış istihbarat faaliyetlerini de aynı birimde 

toplamıştır.  Dünyada gelişmiş ülkeler olarak sayılan Amerika, Almanya, 

İngiltere, Fransa, Rusya ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkede iç 

istihbarat ve dış istihbarat faaliyetleri birbirinden bağımsız iki farklı kurum 

tarafından yürütülürken, ülkemizde her iki istihbarat faaliyetinin de MİT 

tarafından yürütülmesi düşünülmesi gereken bir konudur. 

Son on yılda özel hayata müdahaleyi gerektiren istihbarat faaliyetlerine 

yetki veren mevzuatın çok sık değişikliklere maruz kaldığı, çağın gereklerini 



175 
 

karşılayamayan Anayasanın değişiklikler yasası haline geldiği ve Anayasa 

başta olmak üzere normlar hiyerarşisine göre yasal düzenlemelerin birbiri ile 

çeliştiği (anayasa ve yasalardaki ilgili maddelerin uyumsuzluğu) görülmekte 

ve istihbarat konusunda tek elden yeni bir düzenleme yapılmasının uygun 

olabileceği değerlendirilmektedir. 

Önleme maksatlı aramalar konusunda Anayasada 2001 yılında 

yapılan değişiklikle önleme aramaları için de hâkim kararı alınması şartı 

getirilmiştir. Her ne kadar Anayasa değişikliğinde zımni olarak adli aramalar 

kastedilmek istense de önleme aramasının hâkim kararına bağlanması 

tartışma konusu olmuştur. Türkiye idari ve adli yargının ayrı yargı kolları olan 

dual (ikili) hukuk sistemini uygulamaktadır. Buna göre kişi önleme araması 

konusunda hak ihlalini tespit ettiğinde ve hakkını aramak için bunu yargıya 

taşımak istediğinde idari bir tedbir olan önleyici aramayı bu haliyle hangi 

yargı kolunda dava edecektir? Hâkim kararının bulunması sebebiyle yargı 

yolunun belirlenmesinde problemler olabilecektir. Bu konuda sakıncaların 

giderilmesi maksadıyla idari kolluk içerisinde oluşturulacak bağımsız bir 

organa yetki verilmesi uygun olabilir. 

Suç önleme maksatlı iletişimin denetlenmesi ile adli maksatlı iletişimin 

denetlenmesi özel hayata müdahale bakımından eşit koşullarda kabul edilse 

de uygulamada arasında farklar söz konusudur. Adli maksatlı dinlemede 

ortada bir suç veya kuvvetli şüphe sebebi varken, savcı talebiyle hâkim karar 

vermişken, denetleme sonucunda kişiye bilgi veriliyorken adli denetlemenin 

yasal anlamda kolay olması beklenmektedir. Önleme maksatlı iletişimin 

denetlenmesinde ise ortada bir suç yokken, denetlemeyi savcı talep 

etmezken, sonucunda ilgili kişiye bilgi verilmezken denetleme koşullarının 

daha ağır olması beklenmektedir. Ancak bu durum tam tersidir. Bu durum, 

özel hayata müdahale bakımından üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Kanaatimizce önleme maksatlı denetlemenin hukuka uygun olarak yapıldığını 

denetleyen bağımsız bir kurulun oluşturulması bu konudaki eleştirilerin önüne 

geçecektir. 
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İletişimin adli yönden denetlenmesi konusunda, 2005 yılından sonra 

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135’inci maddesi uygulanmaya 

başlanmıştır.  Ancak, 5271 Sayılı Kanunun 135/8’inci maddesinde, adli 

amaçlı iletişimin tespiti dışında hiçbir amaçla (suç önleme amacı dâhil) 

haberleşme hürriyetine müdahale edilemeyeceğine yer verilmesi ile önleme 

maksatlı iletişimin denetlenmesine engel bir durum oluştuğundan ve 

denetlemeye yetki veren kanun hükümlerinin birbiriyle çeliştiğinden 

bahsedilebilir. 

Benzer şekilde CMK 135’inci madde de adli yönden iletişimin 

denetlenmesinde bir taraftan somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesi, 

diğer yandan da başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması 

öngörülmektedir. Bu durum çelişkilidir. Bir suç işlendiği iddiasıyla önce somut 

delil aranıp hiç bulunamadığında mı, yoksa somut delil bulunduğu halde bunu 

desteklemek amacıyla mı telefon dinleme yoluna gidileceği net olarak ifade 

edilmemiştir. Kanımızca burada ikinci durum geçerlidir. Aksi durumda 

delilden şüpheli veya sanığa değil, şüpheli veya sanıktan delile gidilmiş olur 

(Şen, 2013: 55). 

Son zamanlarda gelişen teknoloji ile birlikte insanlar arasındaki iletişim 

araçları artmakta ve iletişim yöntemleri değişmektedir. İletişim programları 

olarak ortaya çıkan sanal ortamdaki iletişim uygulamalarının (Whats Up, 

Tango, Line, Skype) takibi henüz söz konusu değildir. Bu gibi programların 

suç örgütleri tarafından da kullanılabileceği değerlendirildiğinde, istihbarat 

birimleri tarafından nasıl ve hangi mevzuata göre takip edileceği konusunda 

çalışmaların yapılması uygun olacaktır. 

Ülke içerisinde yürütülen istihbarat faaliyetlerinde, büyük ölçüde yasal 

mevzuattaki eksikliklerden dolayı, belirsizliklerin yaşandığı, bu sebeple 

istihbarat personelinin faaliyetlerini geniş bir gri alan zemininde yürütmek 

durumunda olduğu, bundan dolayı uygulamada tereddütlere düşüldüğü ve 

istenilen verimin alınamadığı ya da özel hayatın gizliliğinin ihlâli ile karşı 

karşıya kalındığı görülmektedir. 
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Ayrıca ülkemizde adli kolluk idari kolluk olarak ayrı bir yapılanma 

olmaması, idari kolluğun suç soruşturması ile birlikte adli kolluk olarak görev 

yapması bazı aksaklıklara sebep olmaktadır. Örneğin, adli kolluğun yaptığı 

bütün eylem ve işlemlerinde idari kolluğun etkisinde ve emrinde olmasından 

dolayı, adli kolluk görevini yerine getiren personel, kendi üzerinde önemli 

ölçüde idarenin kontrolünü hissetmektedir. Bu durum genel anlamda 

kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı düşmektedir. 

Yakın bir zaman sonra çıkacak olan yeni internet yasası, iletişimin 

denetlenmesi konusundaki gerekçeleri ağırlaştırıcı yasal düzenlemeler ve 

MİT’in yetkilerini arttıran kanun ile adli ve önleme aramaları yönetmeliğindeki 

düzenlemeler, özel hayatın korunması ve istihbarat faaliyetlerinin durumu 

bakımından merak konusudur. 

Son olarak Hukuk Devleti olmanın bir gereği, özel hayata karşı 

yasadışı müdahalelerin önüne geçebilmek adına ülkemizde istihbarat 

kurumlarının ve faaliyetlerinin yasama, yürütme ve yargı yönünden 

denetiminin olması gerektiğine inanmaktayız ancak yasama denetiminden 

bahsedilemediği, yargı denetiminin ise yetersiz kaldığı görülmektedir. 

Yürütme denetimi ise şimdiye kadar oluşturulan ve etkili bir sonuç 

alınamayan birkaç denetleme kurulundan öte gidememiştir. Ayrıca istihbarat 

birimleri yürütmenin etkilerine karşı açık olduğundan bu etkiyi sınırlayacak 

hukuki mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

İstihbarata yetki veren mevzuat üzerinde son yıllarda çok sık 

değişikliklerin yaşandığı ancak bu kısmi değişikliklerinde kendi içinde başka 

değişiklikleri zorunlu kıldığı ve 2005 yılı öncesine nazaran hukuki anlamda 

önemli mesafeler alınmış olsa da henüz istenilen seviyeye ulaşılamadığı 

görülmektedir. Bu yüzden istihbarat hukuku üzerinde temel ve köklü 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Günümüzde güvenlik sadece devletin değil kişinin de kendisini 

güvende hissettiği bir kavram haline gelmiştir. Kişi güvenliği; bireyin diğer 

bireylere karşı güvenliğinin sağlanması kadar, devletin müdahaleleri 

karşısında da kendisini güvende hissetmesini kapsamalıdır. Özel hayatın 

korunması kapsamında yapılacak düzenlemelerin gerekliliği üzerinde duruyor 
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ve Hukuk Devleti olma yolunda bu çalışmanın faydalı veriler sağlamasını 

ümit ediyoruz. Yapılan çalışmanın bu konuda faydalı olması dileğiyle…. 
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