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YARGITAY İLAMI
12. Ceza Dairesi 2013/20481 E., 2014/10220 K.
•
•

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL
KİŞİLER ARASINDA GEÇEN KONUŞMANIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI

•

TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 133

•

TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 134

"İçtihat Metni"
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan sanığın beraatine ilişkin
hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma
sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan
vekilinin
yerinde
görülmeyen
diğer
temyiz
itirazlarının
reddine;
ancak,
İki veya daha fazla kişinin, başkalarının bilmeyeceği ve sınırlı bir dinleyici çevresi dışına
çıkmayacağı yönünde haklı bir inanç ve iradeyle hareket ederek, herhangi bir aracı vasıta
olarak kullanmadan, yüz yüze gerçekleştirdikleri, ancak özel bir çaba gösterilerek
duyulabilecek, aleni olmayan, söze dayalı, sesli düşünce açıklamalarının, konuşmanın tarafı
olmayan kişi veya kişilerce, ilgilisinin rızası olmaksızın, elverişli bir aletle (sesli bir açıklamayı
kuvvetlendirerek veya naklederek onu ses alanının dışına çıkartıp doğrudan doğruya
algılanabilir hale getirmeye yarayan her türlü düzenekle) dinlenmesi veya akustik olarak tekrar
dinlenebilmesi imkanını sağlayan bir aletle kaydedilmesinin TCK'nın 133/1. maddesinde; en az
üç veya daha fazla kişinin, yüz yüze gerçekleştirdikleri, aleni olmayan, söze dayalı düşünce
aktarımlarının, söyleşinin tarafı olan kişi veya kişilerce, ilgililerinin rızası olmaksızın, bir aletle
kaydedilmesinin aynı Kanunun 133/2. maddesinde kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi
ve kayda alınması başlığı altında suç olarak tanımlandığı, söyleşiden farklı olarak, iki kişi
arasında da gerçekleşebilecek olan konuşmada, konuşan tarafların, aralarında geçen sözleri
kaydetmesi, TCK'nın 133/1. maddesi kapsamında suç olarak tanımlanmamış olup, koşulları
bulunduğu takdirde eylemin aynı Kanunun 134. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini
ihlal suçunu oluşturabileceği,
Bu açıklamalar ışığında incelenen dosya kapsamına göre, 20.000,00 TL borç vermesini
talep ettiği katılanın kendisine 16.000,00 TL para verdiğini, borca karşılılık adına
kayıtlı taşınmaza ipotek koyduğunu ve bilahare vereceğini söylediği 4.000,00 TL'yi
istediğinde bu meblağı faiz olarak değerlendirdiğini belirterek tarafına ödemede
bulunmadığını iddia eden sanığın, 13.12.2011 tarihinde, katılan tarafından aleyhine
ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi başlatılması üzerine, ileride katılan
hakkında tefecilik ve dolandırıcılık suçlarından yapacağı suç duyurusunda delil teşkil
etmesi için, katılanın kendi evine geldiği esnada ve eşi ile birlikte katılanın evine
gittiklerinde, aralarında geçen konuşmaları, cep telefonunun ses kaydetme
fonksiyonunu kullanarak gizlice kaydettiği iddiasına konu olayda,
Sanığın, katılan evine geldiğinde, aralarında geçen konuşmaları kaydetmesi eylemi, TCK'nın
133/1. maddesinde suç olarak düzenlenmemiş olup, borç ilişkisi ile ilgili konuşmaların, katılanın
özel yaşam alanına ilişkin ve özel hayatının gizliliğini ihlal edecek nitelikte bulunmadığı kabul
edilebilir ise de,
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Sanığın, eşi ile birlikte katılanın evine gittiklerinde kaydettiği konuşmaları içeren
CD'nin çözümüne ilişkin dosyada mevcut bilirkişi raporu ve alınan beyanlara göre,
katılan, sanık ve sanığın eşi arasında gerçekleşen iletişimin, başkaları tarafından
ancak özel bir çaba gösterilerek duyulabilecek aleni olmayan “söyleşi” nitelinde
olması ve sanığın doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığı ya da ilgili kolluk makamlarına
müracaat etmek veya hukuk mahkemesinde dava açmak yerine, katılan tarafından
kendisine karşı işlenmekte olan ve ani gelişen bir suç (örneğin; cinsel saldırı,
hakaret, tehdit, iftira veya şantaj gibi) bulunmadığı halde, kaybolma olasılığı bulunan
mevcut delilin muhafazasını sağlamak için değil, önceden hazırlıklı ve planlı şekilde,
yeni bir delil elde etmek amacıyla hareket etmesi karşısında, sanık hakkında TCK'nın
133/2. maddesinde tanımlanan kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda
alınması suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, “İddianamede belirtilen
suça konu konuşmanın ise sanık ile katılan arasında yapıldığı ve kayıt işleminin
konuşmacılardan sanık tarafından yapıldığı, üçüncü bir kişi tarafından yapılmadığı, eylemin suç
sayılabilmesi için konuşmacıların dışında üçüncü bir kişi tarafından kayıt edilmesinin suç olarak
düzenlendiği, iddianameye konu eylemin bu madde kapsamına girmediği, ayrıca ilgili kanunda
ve diğer ceza kanununda söz konusu eylemin suç olarak düzenlenmediği” şeklindeki dosya
kapsamına uygun düşmeyen gerekçelere dayalı olarak, sanığın beraatine karar verilmesi,
Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden,
hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan
1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 28.04.2014
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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