- Konusu suç teşkil eden telefon konuşmalarının kayda
alınmasının hukuka uygun olduğuna dair Yargıtay Ceza
Genel Kurulunun 2010/5 MD-187 E.2011/131 21/06/2011
tarihli kararı –
Günümüzde teknoloji ve inovasyon ile birlikte iletişim çağı
olarak adlandırılan dünyanın her yerindeki insanlarla iletişim
kurulabildiği bilgiye ulaşımın eskiye nazaran çok daha kolay ve hızlı
olduğu bir dönemde yaşamaktayız.
Teknoloji ile birlikte hayatımıza giren bu müthiş iletişim
olanakları; aynı zamanda bize arka perdede insanların kötüniyetli
fiil ve davranışlarının ortaya çıkarılması suç ve suçlu ile mücadele
de önemli avantajlar sağlamaktadır. Teknoloji ile Suç işleyen
kötüniyetli
kimselerin,
fiillerinin
ortaya
çıkarılması
ve
cezalandırılması artık sadece “devlet organları vasıtası ile tespit
edilmesi” genel kuralı geçerli olmayıp daha temiz ve huzurlu bir
toplum için vatandaşların da kendisine veya çevresine yönelmiş suç
eylemlerinin tespit edilerek yetkili organlara iletilmesi mümkündür.
İşte tam bu konuda dünyanın gelmiş olduğu iletişim noktası
göz önüne alınarak ceza yargılamasında hukuka aykırı delillere
ilişkin ceza hukuku yorumlarının terk edilerek daha özgürlükçü ve
suç ve suçlu ile mücadele de iletişim ve teknoloji olanaklarının
kullanılmasına olanak tanıyacak yorumlara ihtiyaç vardır.
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 21/06/2011 tarihli kararı
çağımıza uygun teknolojinin suç ve suçlu ile mücadele de
kullanılabilmesine olanak tanıyan önemli bir ilke karardır. Bu karar
ile sadece devlet organlarının suç ve suçlu ile mücadelesi yerine
devlet organları yanında vatandaşların da kendilerine veya
çevrelerine yönelmiş bulunan suç fiillerini önleyebileceklerini
kendilerini “meşru müdafa” ilkesi çerçevesinde koruyabilecekleri ve
suç delillerini tespit ve kayıt yolu ile yetkili organlara iletebilecekleri
bir hukuki imkan sunmaktadır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararının bu son derece isabetli kararı
uyarınca; kişiler kendilerine veya çevrelerine yönelmiş bulunan suç
fiillerini telefon konuşmalarını kayda geçirmek veya görüntüleri
kaydedilmek suretiyle savcılığa intikal ettirerek cezalandırılması talebinde
bulunabilecekler.
Ceza muhakemeleri kanunun 135. Maddesi uyarınca yıllardır süre
gelen uygulama; iletişimin tespiti,dinlenilmesi ve kayda alınması
işlemlerinin 135. Madde hükmü çerçevesindeki mahkeme kararı ile tespiti
şeklindedir. Ancak bir telefon dinlemesinin 135. Madde kapsamında
değerlendirilebilmesi için bir adli suç nedeniyle adli makamlarca yapılacak
soruşturma ve kovuşturmada bir 3. Kişi tarafından kayda alınması
durumu söz konusu olmalıdır.
Bir kişini kendisinin ve çevresine karşı yönelmiş bir suç örneğin
tehdit, şantaj, rüşvet, hakaret, sövme, taciz gibi suçların ortaya
çıkarılmasına ilişkin olarak bir telefon dinlemesinin kaydedilerek savcılığa
başvurulmasını ceza muhakemeleri kanunun 135. Maddesi kapsamında
değerlendirilemeyeceğini, Zira suçtan zarar görenin eylemi bir başkasının
özel hayatına müdahale olmayıp, kendisine karşı işlendiğini düşündüğü
suçla ilgili olarak kaybolma olasılığı bulunan kanıtların kaybolmasını
engelleyerek, yetkili makamlara sunmak amacıyla güvence altına
almaktır.
Kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak bir daha kanıt
elde etme olanağının bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma
imkanının olmadığı ani gelişen durumlarda karşı tarafla yaptığı
konuşmaları kayda alması halinin hukuka uygun olduğunun kabulü
zorunludur. Buradaki kayda yapan kişinin kastı özel hayata müdahale
olmayıp kendisine karşı yöneltilmiş bir suça karşı mevcut delilleri kayıt
altına almaktır. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun yorumu ve kararı da bu
yöndedir.
Özetle; Yargıtay ceza genel kurulunun bu kararından sonra artık
telefonda kendisine yönelmiş bir suç fiili bulunduğunu düşünen herkes
telefon görüşmesini kaydederek bu kaydı savcılık ve yetkili mercilerle
paylaşarak o kişinin cezalandırılmasını talep edebilir. Yargıtay ceza genel
kurulu kararı tüm mahkemeler için de bağlayıcıdır. Bu karardan önceki
uygulamada; telefon konuşmalarını konusu suç teşkil etse dahi kayıt
altına
alarak
savcılığa
suç
duyurusunda
bulunma
imkanı

bulunmamaktaydı. Bu telefon konuşma kayıtları hukuka aykırı delil olarak
kabul edilmekte olduğundan hükme esas teşkil etme olanağı
bulunmamaktaydı.
Yargıtay ceza genel kurulunun bu kararı; günümüz çağında
teknolojik imkanların suç ve suçlu ile mücadele de devlet organları
yanında kişilerinde kendilerine yönelmiş bulunan suçlara karşı meşru
müdafa kapsamında mücadele olanağı tanıyan ceza hukukunda hukuka
aykırı deliller konusuna yeni bir yorum getiren önemli ve isabetli bir
karardır.

