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18 K!ml!k b!lg!ler!n!n g!zlenmes!n! gerekt!ren durumlar ne-
lerd!r?

Ba!vuru sah"b"ne k"ml"k ve "let"!"m b"lg"ler"n" g"zleme "mkânı ver"l-
mes"n"n temel amacı; ba!vuru sah"b"n"n b"r suç "hbarını rahat ve gü-
ven"l"r b"r ortamda yapmasına "mkân tanımak ve bu yöndek" tered-
dütler"n" g"dermekt"r.

C#MER’e "hbar ba!vurusu yapılırken ba!vuru sah"b" tarafından k"m-
l"k ve "let"!"m b"lg"ler" g"zleneb"lmekted"r. Gerekl" hallerde C#MER 
yetk"l"ler"nce de bu b"lg"ler g"zleneb"lmekted"r.

$"kâyet ba!vurularında k"ml"k ve "let"!"m b"lg"ler" g"zlenememek-
ted"r. #hbar türü seç"lerek k"ml"k ve "let"!"m b"lg"ler" g"zlenen fakat 
konusu "t"barıyla !"kâyet türü kapsamında olan ba!vurular; #let"!"m 
Ba!kanlı%ı C#MER kullanıcıları tarafından !"kâyet türüne çevr"lerek 
"!leme alınmaktadır.

K"ml"k ve "let"!"m b"lg"ler"n" g"zlemek "steyen ba!vuru sah"b"n"n ba!-
vuru metn"n" yazarken de aynı hassas"yet" göstermes" ve k"!"sel b"l-
g"ler"n" payla!maktan kaçınması gerekmekted"r. Aks" halde ba!vuru 
"!leme alınamamakta ve kend"s"nden bu kurallara uyarak yen"den 
ba!vuru yapması "stenmekted"r.
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Can güvenl"%" ve tehd"t ed"lme neden"yle korunma taleb" "çeren ba!-
vurularda yetk"l" makamların s"zlerle en kısa zamanda "let"!"me geçe-
b"lmes" "ç"n b"lg"ler"n"z" g"zlememen"z tavs"ye olunur.

19 "hbar ve #!kâyet ba#vurum nasıl de$erlend!r!l!r?

#hbar ba!vurularının tamamına yakını, !"kâyet ba!vurularının "se "l-
g"l" olanları adl" makamlara gönder"lmekted"r. Adl" makama "nt"kal 
eden ba!vurular Cumhur"yet Ba!savcılı%ının uhdes"nde de%erlend"-
r"lmekted"r. Gerekl" hallerde Cumhur"yet Ba!savcılı%ı, ba!vuru sah"-
b"n"n "fades"ne ba!vurab"lmekted"r.

Ayrıca "hbar ve !"kâyet ba!vuruları "dar" "nceleme ve soru!turma "ç"n 
görev alanına g"ren d"%er kamu kurumlarına sevk ed"lmekted"r.

Kamu kurumu tarafından "nceleme veya soru!turma ba!latılması ha-
l"nde de ba!vuru sah"b"n"n "fades"ne ba!vurulab"lmekted"r.

Bu nedenden dolayı, ba!vuru sah"b" k"ml"k ve "let"!"m b"lg"ler"n" g"z-
leyerek ba!vuru yapsa dah" "nceleme ve soru!turma a!amasında bu 
b"lg"ler talep ed"lmes" hal"nde yetk"l" k"!"lerle payla!ılmaktadır.

20 Asılsız !hbar ve #!kâyette bulunmanın yaptırımı ned!r?

$"kâyet ve "hbarda bulunma hakkı Anayasal b"r hak olmakla b"rl"kte 
bu hakkın kötüye kullanılmasının da hukuken yaptırımları bulun-
maktadır.

K"!"ye yönel"k saldırıda bulunma, hakaret etme, "ft"ra atma, suç uy-
durma amacıyla yapılan ba!vurular kar!ı tarafın k"!"l"k haklarını "h-
lal ed"c" yönde yapılan ba!vurulardır.

Bununla b"rl"kte;

- Elde c"dd" ve "nandırıcı kanıtlar bulunmadı%ı halde yapılan 
ba!vurular,

- Sırf tahm"ne, zanna dayalı olarak yapılan ba!vurular, asılsız 
ba!vuru n"tel"%" ta!ıyab"lece%"nden "hbar ve !"kayet ba!vurula-
rında gerekl" hassas"yet"n ba!vuru sah"pler" tarafından göste-
r"lmes" gerekmekted"r.

Bu yönde ba!vuru yapanlara yönel"k;
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5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 271. maddes"nde;

“Suç Uydurma” ba!lı"ı altında, #!lenmed#"#n# b#ld#"# b#r suçu 
yetk#l# makamlara #!lenm#! g#b# #hbar eden ya da #!lenmeyen 
b#r suçun del#l veya emareler#n# soru!turma yapılmasını sa"la-
yacak b#ç#mde uyduran k#msen#n üç yıla kadar hap#sle cezalan-
dırılaca"ı yönünde hüküm bulunmaktadır.

Aynı Kanunun 267. maddes"nde, 

“Yetk#l# makamlara #hbar veya !#kâyette bulunarak ya da basın 
ve yayın yoluyla #!lemed#"#n# b#ld#"# halde, hakkında soru!tur-
ma ve kovu!turma ba!latılmasını ya da #dar# b#r yaptırım uygu-
lanmasını sa"lamak #ç#n b#r k#mseye hukuka aykırı b#r f##l #snat 
eden k#!#, b#r yıldan dört yıla kadar hap#s cezası #le cezalandı-
rılır.” 

hükmüne yer ver"lmekted"r.

21 G!zled!$!m k!ml!k b!lg!ler!m üçüncü k!#!lerle payla#ılır mı?

C#MER’e yapılan h"çb"r ba!vuru (k"ml"k ve "let"!"m b"lg"ler" açık ya 
da g"zl" olması fark etmeks"z"n) yetk"s"z k"!" ya da makamlarla pay-
la!ılmaz. K"ml"k ve "let"!"m b"lg"ler" g"zl" olan ba!vuruların özell"%"; 
bu b"lg"ler"n yalnızca #let"!"m Ba!kanlı%ı C#MER yetk"l"ler" tarafından 
görülmes" ve yalnızca yetk"l" makamlar tarafından "sten"lmes" hal"n-
de payla!ılmasıdır.

22 G!zled!$!m k!ml!k b!lg!ler!m kamu kurumları !le payla#ılır 
mı?

G"zl" olan k"ml"k ve "let"!"m b"lg"ler"; "nceleme veya soru!turma a!a-
masında talep hal"nde Cumhur"yet Ba!savcılıkları, yargı makamları 
ve kamu kurumlarınca ba!vuruyu de%erlend"rmek üzere görevlend"-
r"lm"! soru!turmacılara ver"lmekted"r. Bunun dı!ında h"çb"r kurumla 
payla!ılmamaktadır.

23 Yapmı# oldu$um !hbar ve #!kâyet ba#vurusundan vazgeçe-
b!l!r m!y!m?

$"kâyetten vazgeçme veya !"kâyet"n ger" alınması mümkündür. Bu 
hak ba!vuru sah"b" tarafından ya da vek"l" aracılı%ı "le kullanılab"l"r.
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#hbar n"tel"%"ndek" b"r ba!vuru kamuoyuna mal ed"lm"! sayılır. Bu 
nedenle toplumun genel"n" "lg"lend"ren b"r durum söz konusu oldu-
%undan (yolsuzluk, c#nayet, kaçakçılık, bomba #hbarı, uyu!turucu sa-
tı!ı vb.) vazgeçmes"n" gerekt"recek b"r kanıt (örne"#n #hbarın asılsız 
oldu"u yönünde b#r b#lg#/belge) olmadı%ı sürece ba!vurunun "!leme 
alınması gerekl"d"r.

C#MER’ e yapılan ba!vuruya "l"!k"n "!leme alınmama taleb" var "se:

• #!leme alınmaması "sten"len ba!vurunun tar"h ve sayısı bel"r-
t"lerek yen" b"r ba!vuru yapılmalıdır.

• #ptal"n" "sted"%" !"kâyet ba!vurusu, kamu kurumuna sevk ed"l-
d"yse "ptal taleb"n" "çeren ba!vuru da “vazgeç#len ba!vurunun 
#!leme alınmaması” notu "le aynı yere sevk ed"l"r.

• #ptal"n" "sted"%" ba!vuru "hbar n"tel"%"nde "se ve herhang" b"r 
kamu kurumuna sevk ed"lmed"yse; her "k" ba!vuru da "lg"l" ka-
mu kurumuna sevk ed"l"r.

24 "hbar ve #!kâyette bulunab!lece$!m d!$er yetk!l! makamlar 
hang!ler!d!r?

#hbar ve !"kâyet ba!vurularının do%rudan yapılab"lece%" d"%er ma-
kamlar !unlardır:

• Val"l"k- Kaymakamlık

• Cumhur"yet Ba!savcılıkları

• Kolluk makamları (Emn"yet- Jandarma g"b")

Bununla b"rl"kte yurt dı!ında "!len"p ülkede tak"b" gereken suçlar 
hakkında Türk"ye’n"n Elç"l"k ve Konsolosluklarına; b"r kamu göre-
v"n"n yürütülmes"yle ba%lantılı olarak "!lend"%" "dd"a ed"len b"r suç 
neden"yle, "lg"l" kamu kurumuna da "hbar veya !"kâyette bulunulması 
mümkündür.

25 K!ml!k b!lg!ler!m! g!zl! olarak yaptı$ım ba#vurularıma ce-
vap alab!lecek m!y!m?

C#MER’e elektron"k ortamda yapılan ba!vurularda e- posta adres"-
n"n g"r"lmes" zorunlulu%u vardır. Kullanmakta oldu%unuz do%ru b"r 
e-posta adres" bel"rtmen"z durumunda "lg"l" kurum tarafından S"s-
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tem üzer"nden e-posta adres"n"ze cevap gönder"leb"lmekted"r. Aynı 
!ek"lde kurumun verd"%" cevap “Ba!vuru Sorgulama” sayfasından 
g"r"! yapılarak da görüntüleneb"lmekted"r. S"stemde kayıtlı e-posta 
adres b"lg"ler"n"z cevap veren kurum tarafından görülememekted"r.

26 K!ml!k b!lg!ler! g!zl! olarak yapılacak ba#vurularda nelere 
d!kkat etmel!y!m?

K"ml"k b"lg"ler" g"zl" olarak yapılan ya da g"zlenmes" talep ed"len ba!-
vurulara "l"!k"n ba!vuruyu destekley"c" b"lg" veya belgen"n eklenmes" 
hal"nde, bu "çer"klerde k"ml"k b"lg"ler"n"z" "f!a ed"c" "fadeler"n (ad, so-
yad, adres, telefon vb. sübjekt#f #fadeler) olmamasına d"kkat ed"lmel"-
d"r.

Aynı !ek"lde konum b"lg"ler"n"z" payla!ırken ev veya "! adres"n"z"n 
tesp"t ed"leb"l"r olmamasına da d"kkat ed"lmel"d"r.


