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Hassas kişisel verilerde unutulma hakkının 
bulunmadığını savunmak imkânsız  

Anayasa’da unutulma hakkını içeren düzenleme yapıldığını ancak bunun pratikte 
sonuç doğurmasını sağlayacak yasal düzenlemenin yapılmadığını anlatan Özocak, 
bilişim ortamlarını içermediği için ilgili Anayasa hükmünün çağın gereklerini 

karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.
“Dosya” sayfalarımızın sorularını bilişim suçları uzmanı Avukat Gürkan Özocak da 
yanıtladı. Unutulma hakkını, elektronik hafızada yer alan her türlü kişisel verinin, “bir 
daha geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde ortadan kaldırılması” talebinde 
bulunabilmeleri olarak tanımlayan Özocak, bu hakkın son derece isabetli bir düzenleme 
olduğunu söyledi. Özocak, “genel kamu yararı” veya ifade özgürlüğünün sınırlandırılması 
gibi gerekçelerle topyekün karşı çıkan görüşlere kesin bir biçimde katılmadığını ifade 
etti.
“Hassas kişisel verilerde unutulma hakkının bulunmadığını savunmak imkansız” diyen 
Özocak,  özellikle hassas kişisel verilerle ilgili, kişinin kendi şahsi bilgilerinin izni 
olmaksızın saklanmasına zorlanamayacağının altını çizdi.
Kişinin kendi fotoğrafı üzerinde hak sahibi olduğuna işaret eden Özocak, fotoğrafının 
yayınlanmasını istemiyorsa, karşı tarafın bu fotoğrafı kaldırması gerektiğine dikkat çekti.

5651 sayılı. Kanun’a göre “içerik sağlayıcı”ların 
sorumluluklarına değinen Özocak, “Hakkınız ihlal edildiyse, 
hem 5651 sayılı Kanun’a göre içeriğin kaldırılmasını isteyebilir, 
hem manevi tazminat davası açablir, hem de eğer ortada TCK 
anlamında bir suç varsa cumhuriyet başsavcılığına şikâyette 
bulunabilirsiniz” değerlendirmesinde bulundu.
Anayasa’da unutulma hakkını içeren AB Direktifi’ne uygun 
düzenleme yapıldığını ancak bunun pratikte sonuç doğurmasını 
sağlayacak yasal düzenlemenin yapılmadığını belirtten, Özocak, 
söz konusu Anayasa hükmünün bilişim ortamlarını içermediği 
için çağın gereklerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. 
Özocak, bu eksikliğin giderilmesi amacıyla, Türkiye Barolar 
Birliği’nin (TBB) hazırladığı “Anayasa Önerisi”nin Anayasa’ya 
konulmasının uygun olacağını vurguladı. 
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“Unutulma hakkı”nı nasıl tanımlarsınız? 
Bu hak ne zaman ve nasıl gündeme geldi? 
“Unutulma hakkı” konusunda farklı 
ülkelerdeki mevcut durum ve yaklaşımlar, 
AB direktifleri, yasal düzenlemelere ilişkin 
bilgi verir misiniz?

-Unutulma hakkı, esas itibariyle, 95/46 No’lu 
Avrupa Birliği (AB) Kişisel Veri Koruma 
Direktifi’ne Kasım 2010 yılında yapılan ek 
ile hüküm altına alınmış bir kavram. Bu 
düzenlemenin temelinde, kişilerin kişisel 
verilerinin, eğer geçerli bir neden söz konusu 
değilse, saklanmaması yönünde irade ortaya 
koyabileceklerinin kabulü yer alıyor. Bu 
bağlamda, unutulma hakkını, “Elektronik 
hafızada yer alan bireylere ait fotoğraf, adres, 
kimlik bilgisi gibi her türlü kişisel verinin, 
bireyin bu iradesini ortaya koyarak, bir daha 
geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak 
şekilde ortadan kaldırılması talebinde 
bulunabilmeleri” olarak tanımlayabiliriz.

Dediğimiz gibi, bu hakkın gündeme gelişi, 
95/46 no’lu AB Kişisel Veri Koruma Direktifi’ne 
2010’da unutulma hakkı (right to be forgotten) 
maddesinin eklenmesiyle söz konusu oldu. Bir 
yenilik olarak adlandırabileceğimiz unutulma 
hakkı, söz konusu dönemde AB Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Vivane Reding tarafından 
tanıtıldı ve böylece AB Komisyonu’nun yaptığı 
çağrı ile söz konusu hak, AB üye ülkeleri ve 
ulusal mevzuatları bakımından da bir gündem 
maddesi haline geldi.

95/46 EC’nin koruma alanına bakarsak; 
unutulma hakkı kapsamında, İnternet 
kullanıcıları, kendilerine ait bütün kişisel 
içeriklerin ne amaçla toplandığını açıkça 
öğrenebilmeli ve açık izinleri olmaksızın bu 
veriler kullanılmamalıdır. Dolayısıyla, bu 
düzenleme ile, “her tutulan kişisel bilgi, tutan 
kişi tarafından dilediği gibi kullanılabilir” 
şeklindeki algı ortadan kalkacak, bu verilerin 
kontrolü, veri sahibinin eline geçecek. Bununla 
birlikte, esasen, verilerin saklanması ile 
işlenmesi konuları da birbirinden ayrılacak; 
veriyi tutma hakkı olan kişi, veri sahibinin 
izni olmaksızın bu veriyi amacı dışında 

işleyemeyecek, eğer geçerli bir amacı 
kalmamışsa, veri sahibinin isteği halinde 
derhal ilgili veriyi ortadan kaldıracak yahut 
yine veri sahibinin isteği doğrultusunda başka 
bir yere taşıyacak.

Bunun yanında, 95/46 EC, İnternet servis 
sağlayıcıların da, kullanıcıların kayıtlı kişisel 
verilerinin korunması konusunda gerekli tüm 
önlemleri alması gerektiğini, kullanıcının izni 
dışında bulunların kullanılamayacağını ve 
veriler üzerinde bir tasarrufta bulunulacaksa 

bu durumun mutlaka veri sahibi kullanıcıya 
bildirilmesi gerektiğini düzenlemiştir. Üye 
ülkeler, ulusal mevzuatlarını bu düzenlemeye 
göre yeknesaklaştırmak durumunda.

ABD Hukukuna baktığımızda da, bununla 
ilgili doğrudan bir düzenleme olmamakla 
birlikte, ABD Anayasası’nın Ek 1. maddesi 
ile, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün 
sınırlandırılması sonucunu doğuracak 
herhangi bir yasal düzenlemenin hukuka aykırı 
olduğu hüküm altına alındı. Bu bağlamda, ABD 
hukukunda unutulma hakkının uygulanmasına, 
ifade özgürlüğünün kısıtlanması temelinde 
yaklaşıldığı düşünülürse de, herhangi bir 
kamu yararının bulunmaması ve kişilerin özel 
hayatlarına müdahale edilmesi hallerinde, 
haksız fiil söz konusu olacağını ve bu fiili 
gerçekleştirenlerin hukuki sorumluluklarının 
bulunacağını ifade ediyor. Dolayısıyla, ABD 
hukukunda da dolaylı, sınırlı ve aslında 
“de facto” olarak unutulma hakkının 
uygulanabileceği, bu kapsamda, kişilerin 
kişisel verilerini kamu yararı olmaksızın ve 
özel hayatın gizliliğini ihlal edici biçimde 
saklayanların, haksız fiil sorumluluğunun 
doğacağını söylemek yanlış olmaz.

-“Unutulma hakkı” kimi uzmanlarca, bir 
kişinin sağlık verisi veya sabıkası ile ilgili, 
kamuya açıklanmış bir bilginin kontrol 
edilmesi ve erişimden kaldırılması, genel 
kamu yararı ve ifade özgürlüklerine aykırı 
görülüyor. Bu konudaki görüşünüzü alabilir 
miyiz?

-Olaya bu açıdan baktığımızda, temel hak 
ve özgürlüklerin kısıtlanmasına her zaman 
bir kılıf bulabiliriz. Özellikle “kamu yararı”, 
“genel ahlak” gibi kriterler, bütün hukuk 
düzenlerinde, bu temel özgürlüklerin 
kısıtlanmasına zemin hazırlayıcı nitelikte 
anlaşılmıştır. Ancak bu noktada sormamız 
gerekenin şu olduğunu düşünüyorum: 
Unutulma hakkı, şüphesiz ki, istisnasız 
uygulanan ve her durumda talep edilecek 
bir husus değil, zaten AB Kişisel Veri 
Direktifi’nde de böyle düzenlenmemiş. Zira, 
biraz önce de ifade ettiğim gibi, kişilerin 

bu içeriklerin silinmesini talep etmelerinin 
yolu, ancak “bunların tutulmasında geçerli 
bir neden kalmaması” durumunun vuku 
bulmuş olmasıdır. Hukuken geçerli bir 
nedenin bulunmaması durumunda, kişilere 
ait özel içeriklerin halen ilgili dijital hafızada 
bulundurulması nasıl bir “kamu yararı”na 
hizmet edecek? Kamunun, kişilerin bilgilerinin 
adeta “amaçsızca” barındırılmasından ne 
gibi bir menfaati bulunur? Dolayısıyla, “genel 
kamu yararı” gibi birçok hukuk düzenince 
tanınan, ancak içinin doldurulması oldukça 
zor olan bir ölçütle, unutulma hakkının 
tanınmamasının kabul edilmesinin mümkün 
olmadığını düşünüyorum.

Yukarıdaki sorunuzda da açıkladığım gibi, 
esasen, unutulma hakkına ifade özgürlüğü 
bağlamında temkinli yaklaşan görüşler, ABD 
hukukundaki uygulamaya yakın düşüncelerdir. 
Ne var ki, ABD hukukunda da, bu özgürlük 
“özel hayatın gizliliği” ile sınırlandırılmış. 
Kişilerin koruma altındaki özel hayatlarına 
ilişkin bilgilerin herhangi bir makul amaç 
olmaksızın ve o kişinin izni bulunmaksızın 
saklanması veya işlenmesi, akabinde bilgi 
sahibinin “bunu silin” demesine rağmen 
bundan kaçınılması, ifade özgürlüğü ile 
açıklanamaz. İfade özgürlüğü, herhangi bir 

http://www.bilisimdergisi.org/s161



unutulma 
h a k k ı

Dosya:

2014 OCAK114 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 115

amaç olmaksızın, kişilerin özel hayatlarına 
müdahale anlamına gelmemeli. Bu nedenle, 
unutulma hakkının son derece isabetli bir 
düzenleme olduğunu düşünüyor ve buna, 
“genel kamu yararı” gibi açıklanması 
zor kriterlerle veya ifade özgürlüğünün 
sınırlandırılması gibi gerekçelerle topyekün 
karşı çıkan görüşlere kesin bir biçimde 
katılmadığımı ifade ediyorum.

-Unutulma hakkı, unutulmayı isteyen kişisel 
veri sahibinin yararı ile başkaları veya 
kamunun yararıyla birlikte ele alındığında, 
ortaya gerçekten dikkatle değerlendirilmesi 
ve dengelenmesi gereken bir ilişki ortaya 
çıkıyor. Özellikle sağlıkla ilgili kişisel 
veriler önem kazanıyor. Bazı durumlarda 
kişinin sağlığı sadece kendisini değil, 
özellikle genetik rahatsızlıklar açısından 
en azından hem yakın hem de geniş ailesini, 
epidemik nitelikteki rahatsızlıklar açısından 
ise kamuyu da ilgilendiriyor. Bu noktada 
“unutulma hakkı” nasıl kullanılabilir? Sizce 
hangi durumlarda “unutulma hakkı” kabul 
edilip gereği yapılmalı?

-Kişilerin ırki ve etnik kökenlerine, dini 
inançlarına, siyasi görüşlerine, cinsel 
yaşamlarına ve sağlık durumlarına ilişkin 
bilgiler, “hassas kişisel very” olarak kabul 
edilir. Bu bağlamda, söz ettiğiniz “hastalıkla 
ilgili durumlar”, sağlıkta kişisel veri, 
dolayısıyla hassas kişisel veri olduğundan, 
bunlar isim, adres gibi kişisel verilere göre 
çok daha sıkı bir veri koruması rejimine tabi 
olmalı. Dolayısıyla, diğer veriler dahi unutulma 
hakkı kapsamında değerlendirilmeliyken, 
bunlarda unutulma hakkının bulunmadığını 
savunmak imkânsız. Öncelikle, bu ön kabul ile 
başlayalım.

Tıbbi buluşlar, genetik rahatsızlıklara ilişkin 
tedavi yöntemleri ve son tahlilde bunların 
kişiler üzerinde uygulanarak, klasik tabirle 
“hayat kurtarmak” amaçları kesinlikle kamu 
yararını ilgilendirmekte. Ancak, bir kişinin, 
kendisi hakkındaki tıbbi bilgileri, bundan 
kamusal anlamda bir menfaat sağlanacağı 
ve diğer hastalar üzerinde uygulanacağından 

bahisle sildiremeyeceği ve işleneceğini kabul 
etmesini beklemek, hatta kişiyi buna zorlamak 
da temel hak ve özgürlükler bağlamında kabul 
edilemez.

Öncelikle, kişiden bunun için izni alınması 
gerekir. Ancak, kişi bu verilerin saklanması 
bakımından rıza göstermiyorsa, sorunuzla 
ilgili yanıtı ikiye ayırarak yanıtlamak gerekiyor: 
Söz konusu tedavi halen devam ediyorsa, zaten 
unutulma hakkı bakımından bir şart olarak 
ortaya konulan “geçerli bir sebep” unsuru 
karşılanmayacağından, unutulma hakkının 
tartışılması da söz konusu olmayacak. Ama 
kişinin tedavisi sona ermiş ve o kişi ile ilgili 
geçerli bir sebep kalmamışsa, ortaya konan 
tıbbi bilgiler, buluşlar, tedavi yöntemler 
vb. kişinin isim ve kimlik bilgileri silinerek 
saklanıp, yine kamu yararı için kullanılabilir. 
Buna herhangi bir engel yok. Ancak ifade 
ettiğim gibi, özellikle hassas kişisel verilerle 
ilgili, kişinin kendi şahsi bilgilerinin izni 
olmaksızın saklanmasına zorlanamayacağı 
ve bu durumlar için unutulma hakkının 
uygulanacağını kabul etmek gerekir. 

-Kişilerin kullandığı sosyal medya sitesiyle 
iletişime geçip fotoğrafı duvarından sildiği 
ve sunuculardan da silinmesini istediğinde 
bu istek kabul edilebilir veya edilmez. Ancak 
konuya ilişkin bir yasa varsa buna bir şekilde 
zorlama mümkün olacağına dikkat çekiliyor. 
Peki, silinen bir fotoğraf bir arkadaşın 
duvarında durmaya devam eder, aramalarda 
görülürse ne olacak? Bir Internet sitesi bu 
durumda kimin duygularını esas almalı? 
Duvardan duvara aktarılan o fotoğraf artık 
kimin? Biri üzgün ve istedi diye bir Internet 
sitesi başkalarına da müdahale etmeli mi? 
Orta yol nasıl bulunacak? 

-Kişilerin, kendi fotoğrafları üzerindeki hakları 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 86. 
maddesinde düzenleniyor. Buna göre, FSEK 
anlamında bir eser mahiyetinde olmasalar 
bile, kişilerin “resim ve portreleri”, tasvir 
edilenin izni olmaksızın umuma arz edilemez. 
Dolayısıyla, kişilerin kendi fotoğrafları ile ilgili 
hakları üzerindeki yasal düzenleme açıktır. 

Nitekim, Yargıtay da, kişilerin 
fotoğraflarının “kişisel değer” 
olduğunu, bu fotoğrafların her ne 
surette olursa olsun o kişinin izni 
olmaksızın kullanılmasını veya 
umuma arzınının kişilik haklarına 
saldırı anlamına geleceğini 
ifade etti. Hatta Yargıtay, bir kişi 
tesadüfen bir fotoğrafın kadrajına 
girse ve o fotoğraftaki bir ayrıntı olsa 
bile burada o kişinin hak talebinde 
bulunabileceğini kabul etti. Bu 
nedenle, bir fotoğraf duvardan 
duvara da aktarılsa, silinmelidir. 
Bunun fotoğraf sahibi kişinin 
“üzgün” olmasıyla veya başkasının 
hakkına “müdahale” ile değil, FSEK 
bağlamında kendi fotoğrafı üzerinde 
hak sahibi olması ile ilgisi var. 
Hatta zamanında o kişi o fotoğrafı 
yayınlanması için isteyerek vermiş 
dahi olsa, artık yayınlanmasında bir 
rızası yoksa, rızanın bulunmadığı 
andan itibaren o fotoğrafın umuma 
arzı hukuka aykırı nitelik kazanır. 
Dolayısıyla, bunun bir orta yolu 
yok. Kişi, kendi fotoğrafı üzerinde 
hak sahibidir ve fotoğrafının 
yayınlanmasını istemiyorsa, karşı 
taraf bu fotoğrafı kaldırmalıdır.

- Bu hak nasıl tanımlanmalı ki, 
konuşma özgürlüğü, bilgi alma 
özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve 
Internet özgürlüğü gibi temel 
hak ve özgürlüklere zarar verici 
olmasın? 

-Aslında bu anlamda hakkın 
düzenlenişi ortada. Elbette, ifade 
özgürlüğü, bilgi alma özgürlüğü, 
düşünce özgürlüğü çok önemli 
temel hak ve özgürlükler. 
Ancak, örneğin, ben bilgi alma 
özgürlüğümün olduğu gerekçesiyle 
nasıl ki bir kişinin konutuna onun 
izni olmaksızın giremiyorsam yahut 
telefonunu karıştıramıyorsam 
veya telefon görüşmelerini, 

İnternet yazışmalarını dinleyemiyorsam, 
takip edemiyorsam, burada da benzer bir 
biçimde, kişilerin “özel hayatlarının gizliliği” 
esas alınmalıdır. Burada hukuken çatışan 
menfaatlerin hangisinin üstün tutlacağı 
tartışması yapılabilir. Örneğin, ben A kişisi 
hakkında bazı özel ve şahsi bilgileri çok merak 
ediyorum, bunlar hakkında bilgilenmek ve 
hatta bunları İnternette paylaşmak istiyorum. 
Bu noktada, benim bu “hakkım”, o kişinin 
özel hayatının gizliliği hakkıyla çatıştığında, 
özel hayatın gizliliği esas alınacak. Yargıtay, 
ekseriyetle manevi tazminat ile ilgili davalarda, 
özel hayatın gizliliği ile ilgili bazı istisnalar 
getirdi, özellikle hayatlarını kamu oyunun gözü 
önünde yaşayan kişiler bakımından, bu gizlilik 
korumasını esnettti. Ancak, sıradan insanlar 
bakımından, böyle bir esnetme de söz konusu 
değil. Bu nedenle, bahsettiğiniz gerekçeler 
dayanak olarak gösterilerek, kişilerin kişisel 
verilerinin geçerli bir amaç olmaksızın 
saklanmasına karşı talepte bulunmalarının 
önüne geçilmesi kabul edilemez.

-Sosyal medyanın, İnternet siteleri ve 
İnternet yapısının yasadan en az zararla 
etkilenmesi nasıl sağlanır? 
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-Sosyal medya, kişilerin haber alma, düşünce 
ve ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü 
gibi birçok birinci ve ikinci dereceden temel 
hakkının hayat bulması bakımından önemli 
br mecra. Bu nedenle, bu mecranın mümkün 
mertebe denetlemeden ve gözetlemeden uzak, 
kişilerin özgürce ifadede bulunabildikleri, 
düşüncelerini yayabildikleri bir alan olarak 
müdahaleden uzak tutulması gerektiğini 
düşünüyorum. Ancak, tekrar vurgulamak 
isterim ki, bu özgürlükler, kişilerin herhangi 
bir makul amaç olmaksızın özel hayatlarının 
gizliliğini ihlal edici nitelikte kullanılmamalı.

Örneğin, adınız haber değeri taşıyan bir 
olayda geçiyor ve bu olay gerçekten de 
habercilik ilkelerine uygun bir biçimde, olay 
çarpıtılmadan, olay ile haberin veriliş biçimi 
arasındaki denge gözetilerek verilmişse, 
burada kişilerin “bilgi alma hakkı”ndan, basın 
özgürlüğünden söz edebiliriz. Ancak, sosyal 
medyada geçerli bir amaç olmaksızın kişilerin 
fotoğraflarının yayınlanması, adları veya 
kimlik bilgilerinin kullanılmasında, meşru 
bir amaçtan söz etmek güç. Sosyal medya, 
İnternet özgürlüğü gibi gerekçelerle kişiler 

buna katlanmak zorunda bırakılamaz. 

-Bir siteye üye olup bir şeyler paylaştınız ama 
sonra bir şeyler paylaşmaktan vazgeçtiniz. 
Bu durumda hesabınıza ait veriler ne olacak? 

-Kendinize ait hesaptan bir şeyler 
paylaştıysanız, bu durumda 5651 sayılı. 
Kanun’a göre “içerik sağlayıcı” sıfatıyla, 
paylaştıklarınızdan zaten hukuki 
sorumluluğunuz var. Artık bir şeyler 
paylaşmıyor olabilirsiniz, ancak önceden 
paylaştıklarınız halen yayındaysa, bunlardan 
sorumlusunuz. Dolayısıyla, bunlar bir 
kimsenin kişisel verilerine ilişkin içeriklerse, 
o kişi sizden bunları silmenizi talep ettiğinde 
bunları geri dönülemez bir biçimde ortadan 
kaldırmakla yükümlüsünüz. Şunu da belirtmek 
gerekir ki, sizden herhangi bir olumlu yanıt 
dönülmediğinde, söz konusu site sahibinin de 
“yer sağlayıcı” olarak bunları size sormadan 
kaldırma hakkı vardır. Zira 5651 sayılı Kanun’a 
göre kişi, içerik sağlayıcısına ulaşamazsa, 
hukuka aykırı içeriği yer sağlayıcısına bildirir 
ve bu durumda ilgili içerik yer sağlayıcı 
tarafından kaldırılır. Ama bu durumda da, 
içeriği paylaşan kişinin hukuki sorumluluğu 
ortadan kalkmaz.

-Peki, tarih, unutulma hakkı için suç işlemiş 
kişileri silebilir mi? Geçmişe bu nedenle 
müdahale edilmeli mi? 

-Bu noktada, özellikle adli bir vaka söz 
konusuysa, toplumun haber alma ve basın 
özgürlüğü konuları gündeme gelebilir. 
Dolayısıyla eğer İnternet’teki bir içerikten 
bahsediliyorsa, ancak haber değeri taşıyan 
hususlar istisna tutularak, kişilerin kişilik 
haklarına aykırı içerikleri sildirme hakkı 
mevcuttur.
Ama bahsi geçen sabıka kayıtlarının 
silinmesi ise, bu konuda ülkemizdeki hukuki 
durum, 3682 sayılı Adli Sicil Kanunu’nda 
düzenlenmiştir. Bu kanunun 8. maddesi 
uyarınca, bir suç nedeniyle hakkında 
mahkumiyet verilen kişiler, verilen cezalara 
göre değişen sürelerle, cezalarının infazlarının 
bitiminden itibaren belirli bir zaman geçtikten 
sonra, adli sicil kayıtlarının silinmesini talep 
edebilmektedirler. Bu kapsamda, örneğin, 
infazların bitiminden itibarfen, bazı yüz 
kızartıcı suçlar nedeniyle beş yıldan fazla hapis 
cezası alanlar 10 yıl, beş yıldan az hapis cezası 
alanlar 5 yıl geçmesiyle adli sicil kaydının 
silinmesini isteyebilir. Bu hükmü, kişiler 
suç işlemiş olsalar bile, hayatları boyunca 
bununla alınlarındaki bir yafta gibi dolaşmak 
zorunda bırakılmamaları gerektiği şeklinde 
okuyabiliriz. 
Dolayısıyla bu kişiler için de, belirli süreler 
geçtikten sonra, unutulma hakkının 
kullanılması söz konusu olacaktır.

-Kişi hakkında olumsuz ve yanlış haberler 
ve görsellerin yayılması konusunda hukuken 
nasıl yaptırımlar söz konusu? 

-Bu hususta birçok yaptırım söz konusu 
olur. Ancak ben, kolay anlaşılması için, 
bu yaptırımları üçe ayırarak ifade edeyim. 
Birinci grup yaptırım, bu içeriklerin yayından 
kaldırılması şeklindeki olur. Buna göre eğer 
bu kişilik haklarına tecavüz niteliğindeki yayın 
İnternet’te yayımlandıysa, bunun için kişi 
5651 sayılı Kanun’a göre içerik sağlayıcıya, 
ona ulaşamıyorsa yer sağlayıcıya içeriğin 
kaldırılması için talepte bulunur. Talep yerine 
getirilmezse, 15 gün içerisinde sulh ceza 
mahkemesine başvurarak içeriğin yayından 
kaldırılması ve tercihine göre bir tekzip 
metni yayımlanmasını ister. Buna göre, sulh 

ceza mahkemesi kararı kesinleştiğinde, 
içerik yayından kaldırılmak zorundadır. Aksi 
halde, aynı kanundaki cezai yaptırımlar 
içerik ve yer sağlayıcı hakkında uygulanır. 
Bir diğer kaldırma yolu ise, ihtiyati tedbir 
kararı alınmasıdır. Burada da kişi hukuk 
mahkemelerine başvurarak yayının bulunduğu 
web sitesine erişimin engellenmesini 
isteyebilir. Hukuk mahkemesinin vereceği 
karara göre, söz konusu yayının kaldırılması 
için servis sağlayıcılara müzekkere yazılarak 
bu web sitesinin tamamına erişim servis 
sağlayıcı yoluyla engellenebilir. Yine 5651 
sayılı Kanunda sayılan bazı özellikli durumlar 
bakımından, Telekomünikasyon İletişim Daire 
Başkanlığı’nca da web sitelerine erişimin 
engellenmesi mümkün olabilir.
İkinci grup yol, hukuk mahkemelerinde 
manevi tazminat davası açılması yoludur. 
Bu durumda da, kişi, kişilik hakları ihlal 
edildiği gerekçesiyle hukuk mahkemesinde 
dava açarak, içeriği yayınlayan kişilerden 
belirli miktarlarda manevi tazminat talep 
edebilir. Örneğin biran önce söz ettiğim, 
fotoğrafın kişinin izni alınmaksızın yayınlandığı 
örneklerin hemen hepsinde, Yargıtay kişilik 
hakları ihlal edildiği gerekçesiyle manevi 
tazminat şartlarının oluştuğu yönünde karar 
vermiştir.
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Üçüncü grup yol ise, cezai yaptırımdır. 
Örneğin, kişinin adı, resmi veya bir başka 
kişisel verisi izni olmaksızın kullanılırsa, 
TCK’nun 135-136. maddelerindeki kişisel 
verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, 
yayılması suçları söz konusu olur. 
Yine, unutulma hakkı ile birebir ilgili olan 
TCK m. 138 uyarınca, bir sistemdeki kişisel 
veriler kanuni süre geçmiş olmasına rağmen 
içerikten kaldırılmazsa, kişisel verilerin 
silinmemesi suçu söz konusu olur. 
Benzer bir biçimde; bu yayınlarla kişilerin özel 
bilgileri ifşa edilirse özel hayatın gizliliğini 
ihlal (TCK m. 134), kişilere hakaret edilmişse 
hakaret (TCK m. 125), kişiler arasındaki 
haberleşmeler ifşa edilmişse haberleşmenin 
gizliliğini ihlal (TCK m. 132) gibi suçlar söz 
konusu olabilir. 

Bunlardan dolayı da hakları ihlal edilen 
kişiler cumhuriyet başsavcılığına şikâyette 
bulunabilir, savcının düzenleyeceği iddianame 
ile eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında 
kamu davası açılabilir.

Son olarak şunu ifade etmem gerekir ki, bu 
haklar seçimlik hak olmayıp hepsi birden 
kullanılabilir. Yani, hakkınız ihlal edildiyse, 
hem 5651 sayılı Kanun’a göre içeriğin 
kaldırılmasını isteyebilir, hem manevi 
tazminat davası açablir, hem de eğer ortada 
TCK anlamında bir suç varsa cumhuriyet 
başsavcılığına şikâyette bulunabilirsiniz.

-Türkiye’de “unutulma hakkı” konusunda 
mevcut durum nedir? Karşılaşılan 
sıkıntıya bulunan hukuki çözümlere örnek 
gösterebileceğiniz olaylar var mı? 

-Hukukumuzda, konuyla ilgilenen herkesin 
her konuşmasında vurguladığı üzere, yıllardır 
tasarı halinde mecliste bekleyen bir “Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu” tasarısı mevcut, 

bilgilendirilme, erişme, düzeltilmesini 
yahut silinmesini talep etme ve amaçları 
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını talep 
etme haklarını kapsadığı anayasal güvence 
altına alındı. Ancak dediğimiz gibi, Anayasa’da 
unutulma hakkını da içerecek şekilde AB 
Direktifi’ne uygun düzenleme yapılmışsa da, 
bunun pratikte sonuç doğurmasını sağlayacak 
nitelikteki yeterli yasal düzenlemesi yapılmadı. 
Bununla birlikte, söz konusu Anayasa hükmü 
bilişim vasıtalarını da içermediğinden, esas 
itibariyle, çağın gereklerini karşılamaktan 
da oldukça uzak. Bu eksikliğin giderilmesi 
amacıyla, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 
hazırladığı “Anayasa Önerisi”nin 33/2. 
maddesinde kişinin kendisi hakkında 
toplanmış kişisel veriler üzerindeki haklarına 
ilişkin düzenleme yapılırken “...veya bilişim 
kaynaklarında yer alan” ibaresi de eklendi. 

Bu yolla bilişim sektöründe ortaya çıkan 
kişisel verilerin korunması sorunlarının 
düzeltilmesi ve buradan hareketle insan 
hakları ihlallerinin önüne geçilmesi 
amaçlandı. TBB’nin bu çalışması ve “bilişim 
vasıtası” ibaresinin Anayasa’ya konulması 
önerisi son derece isabetli.
Hali hazırda, kişisel veriler, özel hayatın 
gizliliği hakkı ve kişinin maddi ve manevi 
bütünlüğü kapsamında korunmaya çalışılıyor. 
Buna göre, bir önceki sorunuzda belirttiğim 
hususlar dahilinde, kişilik hakkınız, manevi 
bütünlüğünüz ihlal edildiğinden kimi 
hukuki korumalar talep edebiliyorsunuz, 
tazminat isteyebiliyorsunuz yahut bir suç 
işlenerek kişisel veri güvenliğiniz ihlal 
edilmişse cumhuriyet savcılığına şikâyette 
bulunabiliyorsunuz. Bunun dışında, verilerin 
korunmasına ilişkin bir yasal düzenleme 
bulunuyor.
Bu durum, şüphesiz ki, hem ulusal bazda 
kişisel veri korunmasına ilişkin bir sistemin 
oturtulabilmesini engelliyor, hem de AB 
Direktifi ile yeknesak bir sistemin oluşmasını 
önlüyor. 

AB’nin son dönem çalışmalarına baktığımızda, 
özellikle kişisel veri güvenliği konusunda haklı 
bir hassasiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. 

Ancak AB Direktifleri’yle ve Avrupa ülkelerinin 
uygulamalarıyla paralel ilerlemeyen 
Türkiye’deki durum, paylaşılan kişisel verilerin 
kontrolünü zorlaştırıyor, dolayısıyla kişilerin 
özel hayatlarının, gizli bilgilerinin, ticari 
itibarlarının ihlalinin önünü açıyor. Firma ismi 
vermeksizin birkaç örnek vermek gerekirse, 
mesela, son dönemlerde sıkça tartışılan 
“on-line davranışsal reklamcılık” meselesiyle 
ilgili olarak, ülkenin en önemli İnternet servis 
sağlayıcılarından birisinin, yabancı menşeli 
ve neredeyse Avrupa’nın bütün ülkelerinde 
kişisel veri güvenliği sebebiyle faaliyetleri 
yasaklanmış bir firmaya, milyonlarca 
müşterisinin kişisel verilerini paylaşıma 
açması konusu Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nun (BTK) önüne gitti ve çok büyük 
hukuki ve etik tartışmalara yol açtı. 
Yahut, yakın zamanda faaliyete geçmesi 
planlanan spor müsabakalarında e-bilet 
uygulaması ile, bir maça gidecek herhangi bir 
kişinin TC Kimlik numarası, adres bilgileri gibi 
önemli kişisel verileri kaydedilecekti. 

Bütün bu örnekler, az önce bahsettiğimiz 
AB Direktifi’ne paralel kapsamlı yasal 
düzenlemelerin yapılmamasından 
kaynaklanıyor. Ne yazık ki ülkemizde kişisel 
veri koruması ve güvenliği ile ilgili hassasiyet, 
gün geçtikçe daha da geriye gidiyor.

ancak bu yasa halen yürürlüğe girmiş 
değil. Öncelikle bu kişisel verilerin 
korunması ile ilgili en yakıcı ve acil 
gündem.

Mevcut ve yürürlükteki mevzuata 
bakarsak, Anayasa’da da kişisel verilerin 
korunmasının temel hak ve özgürlükler 
kapsamında değil, kişi hak ve güvenliği 
kapsamında düzenlendiğini görüyoruz. 

AB’nin 1995 tarihli 
95/46/EC Veri Koruma 
Direktifi’ne uygun 
olarak Anayasa’nın 20. 
maddesine, 2010’un 
Eylül ayında bir 3. fıkra 
eklendi.

Bu maddeye göre, 
herkesin kendisiyle 
ilgili kişisel verilerin 
korunmasını isteme 
hakkına sahip 
olduğu, bu hakkın  
kişisel verilerle ilgili 
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