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Sanal ortamda “unutulmak”, bir hak mı?..
İnternet kullanıcısının kendisine ait olumsuz yargı ve bilgileri dijital 
hafızadan silinmeyi istemesinin temel bir insan hakkı olup olmadığı 
tartışılıyor. Uluslar arası hukukta son 20 yıldır yeni bir trend olarak 
gündeme gelen “Unutulma hakkı”, AB ve ABD’de de çeşitli yasal 
düzenlemelere konu olurken Türkiye’de henüz hiç tartışılmıyor…

Aslıhan Bozkurt

1960’lı yıllarda savunma amaçlı bir iletişim sistemi yaratmak için 
başlatılan İnternet, 90’larda tüm dünyada kullanılır hale 
geldi. Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle kişiler bir yandan 

özgürleşmesinin etkisiyle her türlü kişisel bilgi (siyasi görüş, arkadaşlıkları, özel yaşamına 
ilişkin durum) ve görüntüsünü kolayca özellikle sosyal medyada paylaşıyor. Bir yandan da 
kamu ve özel sektörde İnternet’in yaygın kullanımı, kimlik bilgileri ve hassas kişisel verilerin 
çalınması, kişilik haklarına saldırı şeklindeki yalan haberlerin yayınlanması, izinsiz olarak 
kişilerin fotoğraf ve görüntüleri yayılıyor. Özel hayatlar alenileşirken çeşitli sanal suçlar 
tetiklenip hak ve özgürlük ihlalleri yaşanıyor. Çünkü İnternet ortamına girenler artık hiç 
kaybolmayacak izler bırakıyor. Dijital dünyaya aktarılan herhangi bir bilgi veya fotoğraftan 
oluşan olumsuz ya da haksız paylaşımların unutulma ve unutturulma şansı kalmıyor. Öyle ki 
sayısal dünyanın “acımasız hafızası”, bir süre sonra kişileri çok zor durumlarda bırakabiliyor.

Yıllardır bilgi ve verilerin İnternet’te kalıcı hale gelmesi, kimi zaman kişilerin ciddi sıkıntılar 
yaşamasına yol açabiliyor. Bu durum günümüzde dünya ve Türkiye’de birçok ünlü ve popüler, 
yetkili ve saygın kişinin başını ağrıtabiliyor. Ayrıca İnternet’teki verilerin yeterince güvende 
olmadığı ve veriler üzerinde kişilerin kontrolü kaybettiği endişesi doğuyor. Kişiler daha önce 
kendileri ya da başkaları tarafından paylaşılan kimi bilgilerin çeşitli nedenlerle “bir daha geri 
getirilemeyecek biçimde kaldırılması ve silinmesini” isteyebiliyorlar. İşte İnternet’te yaşanan 
bu sorun ve endişeleri gidermek adına, son 20 yıldır “unutulma hakkı” (right to be forgotten) 
sıklıkla dile getiriliyor. 

Top model Yesica Toscanini, Şubat 2012’de “unutulma hakkı” çerçevesinde Yahoo’nun 
Arjantin versiyonundaki tüm bilgilerini sildirmeyi başardı ve bu yeni tartışmayı ateşledi. 
Uluslar arası hukukta yeni bir trend olarak gündeme gelen “unutulma hakkı”, temel bir insan 
hakkı olarak tanımlanıyor. 

Ancak uluslar arası hukuk camiası “unutulma hakkı”nın gerçekten modern çağın bir ihtiyacı 
olup olmadığı konusunda hem fikir değil. George Washington Üniversitesi’nden Prof. 
Jeffrey Rosen, “unutulma hakkı”nın Google, Yahoo ve Facebook gibi İnternet devlerine 
zarar vereceği ve konuşma özgürlüğünü engellediğini savunuyor. Columbia Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden Tim Wu ise, “Unutulma hakkı”nın çok büyük bir bürokratik külfet 
yaratacağına dikkat çekiyor. 

TBD BİLİŞİM Dergisi olarak bu sayımızda “unutulma hakkı”na yer veriyoruz. “Dosya”  
sayfalarımızda, “Unutulma hakkının farklı ülkelerdeki mevcut durumu,  yaklaşımlar, 
direktifler, yasal düzenlemelere,  gündeme getirdiği yararlar, risk ve sorunlar ile çözüm 
önerilerini” ortaya koymaya çalıştık.

http://www.bilisimdergisi.org/s161
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İstanbul Barosu Bilişim Hukuku 
Merkezi Genel Sekreteri Avukat 
Şebnem Ahi, unutulma hakkı ile 
kamunun bilgilendirilme ve ifade 
özgürlüğü arasında hassas bir 
denge olduğunun altını çizdi. Avukat 
Gürkan Özocak ise, Anayasa’da 
unutulma hakkını içeren düzenleme 
yapıldığını ancak bunun pratikte 
sonuç doğurmasını sağlayacak yasal 
düzenlemenin yapılmadığına işaret 
etti.
Unutulma hakkı, “kişinin daha önce 
bilerek veya isteyerek ya da farkında 
olmadan İnternet’te paylaştığı kişisel 
bilgileri, dijital hafızada yer alan 
fotoğrafı, bireyin talebi üzerine bir 
daha geri getirilemeyecek biçimde 
ortadan kaldırılması, silinmesi” olarak 
biliniyor. Dünyada bu konuda örnek 
olabilecek bazı gelişmeler yaşanırken 
yavaş yavaş tüm toplumun gündemine 
yaygın olarak giren “unutulma hakkı”, 
çok ayrıntılı ve ayrıntılaştıkça da 
zorlaşan bir yapıya sahip. 
Avrupa Birliği (AB), “unutulma 
hakkı”na ılımlı yaklaşırken kişilerin 
kendi verileri üzerindeki haklarının 
güçlendirilmesi ve kontrollerinin 
iyileştirilip arttırılması için, düzenleme 
zorunluluğu bulunduğu görüşü 
ağırlık kazanıyor. Bu hakkın “temel 
bir insan hakkı” olarak görülmesinde 
Avrupa Komisyonu’nun önemli bir 
rolü var. Komisyona göre, eğer 
geçerli bir neden söz konusu değilse, 
kişisel verilerin herhangi bir biçimde 
saklanmaması, silinmesi gerekiyor. 
Bu çerçeveden hareketle unutulma 
hakkı; dijital hafızada yer alan bireye 
ait fotoğraf, kimlik bilgisi, adres ve 
diğer kişisel içeriğin, yine bireyin 
kendi talebi üzerine bir daha geri 
getirilemeyecek biçimde ortadan 
kaldırılması biçiminde tanımlanıyor. 
Geçen yılbaşından (2012) itibaren 
Avrupa Komisyonu, bilgisayar 
kullanıcılarının kendi koydukları 
bilgilerin daimi olarak silinmesini 
talep etme hakkı olduğunu savundu. 
Ancak bir kişi, blog ya da gazete 
makalelerinde kendi hakkında 

eleştirel görüşlere yer veren bilgilerin İnternet’ten 
silinmesini talep etme hakkına sahip değil.
Avrupa Komisyonu’nun adalet, temel haklar ve 
vatandaşlıktan sorumlu üyesi Viviane Reding, 
“unutulma hakkı”na ilişkin düzenlemeyi “İnsanların 
kendi verileri üzerinde kontrol sahibi oldukları 
duygusunu kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Yani, benim 
verilerimle ne yapılacağından ben sorumlu olmalıyım. 
Öncelikle bir veriyi paylaştığımda, o veriye ne olacağını 
bilmeliyim, ikinci olarak da bu verileri yeniden geri 
alma hakkı olmalı” sözleriyle değerlendirdi. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ise, bu kavram 
ciddi biçimde eleştiriliyor. Böyle bir hakkın düşünce 
ve ifade özgürlüğünün kapsamını sınırlayabileceğine 
dikkat çekiliyor. 
Unutulmayı isteyen kişisel veri sahibinin yararı 
ile başkaları veya kamunun yararıyla birlikte 
ele alındığında ise, 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. “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.
Konunun bir diğer boyutunu da, ölümden sonra kişisel 
verilerin ne olacağını oluşturuyor. Çünkü gerek maddi 
gerekse manevi değeri gittikçe artan kişisel verilerin 
akibetinin ölümden sonra ne olacağı, bu varlıkların 
herhangi bir şekilde kişinin mirasının parçası olup 
olmayacağı, hatta kişinin ölümünden önce şahsi 
vasiyeti kapsamında bu verilerin “unutulması”nı 
düzenleyip düzenleyemeyeceği tartışılıyor. 

Unutulma hakkımız yok ama bazı düzenlemeler var 
AB’ye üye olmaya çalışan Türkiye’de bu kavramı 
kapsayacak herhangi bir yasal düzenleme yok. 
Türkiye’de henüz “unutulma hakkı”, bir hak 
olarak tanımlanmadı ancak kişilerin özel hayatına, 
haberleşme özgürlüğüne, kişisel verilerinin hukuka 
aykırı kaydedilmesi ve kullanımına, kişilik haklarına 
yönelik saldırılara ilişkin düzenlemeler  (5651, TCK, 
TTK, FSEK, Medeni Kanun) mevcut. Bu nedenle 
kişilerin aleyhine dönebilecek geçmiş içerikler, 
mahkeme kararıyla kaldırılıp engellenebiliyor. 
Bu kapsamda AB tarafından getirilen direktif ve 
tasarıların iç hukukumuzun düzenlenmesinde önemli 
rol oynayacağı bildiriliyor.

Yanıtlanması gereken sorular…

“Unutulma hakkı” düzenlemelerinde yanıtlanması gereken 
sorulardan bazıları şöyle:
-Bu haktan kimler, nasıl yararlanabilir?
-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? 
-Bu hak nasıl tanımlanmalı ki, konuşma özgürlüğü, bilgi alma 
özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve Internet özgürlüğü gibi temel 
hak ve özgürlüklere zarar verici olmasın?

-Kanun uygulayıcı veya Internet siteleri, nasıl bir yasa ile 
herhangi bir olay için uygulama veya ret kararı verebilir?

-Yasayı kendi çıkarları için kullanmak isteyenlerin önüne nasıl 
geçilir?

-Sosyal medyanın, İnternet siteleri ve İnternet yapısının 
yasadan en az zararla etkilenmesi nasıl sağlanır? 

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

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

- Bir fotoğraf kişinin isteğiyle kaldırılan fotoğrafta yer alan ve 
fotoğrafı saklamak isteyen diğer kişilerin haklarına ne olacak?

Türkiye’de uzun yıllardır bir türlü çıkarılamayan Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Yasası 
yasalaşırsa “unutulma hakkı” kavramı daha etkin bir şekilde uygulama alanı bulabilecek. 
Unutulma hakkı çok ayrıntılı ve zor bir yapıyı barındırdığı için konu üzerine yapılacak çok sayıda 
çalışma ve üretilecek farklı fikirlerin yararlı olacağı vurgulanıyor. Önümüzdeki yıllarda belki 
anayasalara da girmesi mümkün olan “unutulma hakkı”nın öncelikle net tanımının yapılıp 
içinin doldurulması gerekiyor. Ayrıca bu hakkın hayata geçirilmesi noktasında gerekli teknik 
altyapının hazırlanması da önem kazanıyor. 
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