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“Ne zaman ölürüz” sorusuna verilen en iyi yanıtlardan biri bana göre Bertolt Brecht’in: 
“İnsan, ancak onu düşünen hiç kimse kalmadığı zaman gerçekten ölür!”.  Yani bizi 
tanıyan son kişi (çocuk, torun, akraba, arkadaş vs.) ölmeden; bize göndermede bulunan 
son metin kaybolmadan dünyadan tamamen silinmiş olmuyoruz. Gel gelelim, bu 
düşünce internetten öncesi yıllar için geçerliydi. İnternet sonrası, özellikle sosyal 
medyadan bu yana sanal alemlerde hepimizle ilgili yedi kuşağa yetecek veri var ve 
bu veriler şimdilik silinesi değil… Sorun, internetteki kişisel bilgilerimizin ileride 
aleyhimize kullanılabileceği veya bizi zor duruma düşürülebileceği.  Hiç biri olmasa 
bile, bir kişinin hatırlanmak istememesini de saygıyla karşılamak gerekiyor… Ancak, 
burada sözü edilen kişisel bilgiler. Yoksa başkalarının bizimle ilgili yazdıkları (yasal 
ve ahlaki sınırlar içinde) veya kamunun bilgilendirilmesi ve ifade özgürlüğünün 
kısıtlanması bu tartışmanın kapsamı dışında… Bu sayımızda dosya konumuz “Unutulma 
Hakkı”.  Konu Avrupa Birliği’nde ve ABD’de de tartışılıyor. Türkiye’deyse  “Unutulma 
Hakkı” ile ilgili geçtiğimiz yıllarda medyada bazı haberler çıktı. Tam da biz bu dosyayı 
yaparken ülkemizde büyük bir yolsuzluk davası başladı ve olayların merkezinde 
olduğu düşünülen iş adamının ses sanatçısı eşiyle ilgili internette pek çok haber çıktı. 
Hakkında herhangi bir soruşturma bulunmayan bu ses sanatçısının, eşi yüzünden 
bir yolsuzluk davasıyla anılmaya başlaması bize dosya konumuzun zamanlamasının 
doğruluğunu gösterdi... Dosya için İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi Genel 
Sekreteri Avukat Şebnem Ahi’nin ve Avukat Gürkan Özocak’ın görüşüne başvurduk:   
“Türkiye’de henüz “Unutulma Hakkı” düzenlemesi bulunmadığı gibi, tersine 
İnternet’teki bilgilerimizin isteğimiz dışında izlendiğini”  söyledi.

Şebnem Ahi sorularımızı yanıtlarken. Avukat Gürkan Özocak  da “Unutulma 
Hakkı”yla  birlikte “İnternet kullanıcıları, kendilerine ait bütün kişisel içeriklerin 
ne amaçla toplandığını açıkça öğrenebilecek ve açık izinleri olmaksızın bu veriler 
kullanılamayacak,” dedi.  Kısaca “Unutulma Hakkı” yasasını çıkarırsak kişisel verilerin 
kontrolü veri sahibinin eline geçecek… Bu da sanırım hepimizin beklentisi…

AB’nin iki yıl önce başlattığı “Sayısal Gündem 2020” programıyla ilgili çalışmaların 
benzeri artık Türkiye’de de yapılıyor. Bu amaçla TBD “Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık 
Grupları”nı kurdu. Yedi ana hedef ve otuz dokuz uzmanlık alanında çeşitli gruplar 
oluşturdu. İletişim, bilgi güvenliği, çocukların çevrimiçi istismarı, siber güvenlik, 
Yapay zekâ, robot teknolojilerinin, mikro ve nano teknolojilerin geliştirilmesine 
kadar pek çok konuda uzmanları bir araya getiren TBD, bu oluşumla; ülkemizin 
Avrupa bilişim gündemini yakalamasını,  ülke bilişim süreçlerinin ölçülebilmesini, 
gereksinim duyulan uzmanlık  bilgi havuzunun oluşmasını hedefliyor. Binden fazla 
uzmanın gönüllü katılımıyla çalışmalarına başlayan Uzmanlık Grupları’nın hedef 
koordinatörleriyle sizler için konuşup, grupların kuruluş amaçlarını, ülkemizde 
ve dünyada uzmanlık alanıyla ilgili son gelişmeleri ve yakın gelecekte yapılacak 
çalışmaları sorduk… 
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