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Google, “unutulma hakkı” 
kararına uyacak  

Kişisel bilgileri isteğe göre 
siteden kaldırma yönündeki 
Avrupa Adalet Divanı’nın 
kararına uyacağını açıklayan 
Google, bu amaçla bir servisi 
de hizmete soktu.

Avrupa Adalet Divanı, ilgisiz ve zamanı geçmiş bilgilerin arama motorundan isteğe 
bağlı olarak silinmesi yönünde karar almasının ardından Google, kararına uyacağını 
açıkladı. Google, bu çerçevede “unutulma hakkını” kullanmak isteyen Avrupa Birliği (AB) 
vatandaşlarının başvurularını kabul etmeye başladı. Ancak Google, bu tür bir işlemin ne 
kadar zaman alacağı konusunda açıklama yapmadı. 

Google yönetimi İnternete’, Avrupa’da yaşayan İnternet kullanıcılarının, Google arama motorunda 
kendileri hakkında çıkan İnternet linklerini sildirebilmelerini öngören bir form hazırladı. Bu haktan 
yararlanmak isteyenler, Google’ın İnternet sitesindeki bir başvuru formunu doldurmak ve kimliklerini 
de forma eklemek zorunda. Formda, İnternet kullanıcıların hangi ülkede doğdukları, hangi linkin 
kaldırılmasını istedikleri ve taleplerinin nedeninin ne olduğu soruluyor. İnternet kullanıcılarından 
ayrıca geçerli bir fotoğraflarını da şirkete göndermeleri isteniyor. Google’un arama motorunda ilgili 
isim hakkında çıkan İnternet linklerinin formda tek tek belirtilmesi ve Google’a neden silinmesinin 
istediğinin açıklanması gerekiyor. Google yönetimi bu formun bu konuyla ilgili alınan ilk önlem 
olduğunu, önümüzdeki aylarda veri güvenliğinin korunmasından sorumlu birimler ve diğer kurumlarla 
işbirliğine gidileceğini ve bu konuda iyileştirme yapılacağını belirtti.

İnternet kullanıcılarının Googl’ın formunu doldurup göndermelerinin ardından, formun işleme 
konulduğuna dair bir mesaj aldıkları belirtiliyor. Google yönetimi, söz konusu kararla ilgili olarak 
bir danışma komisyonundan yardım aldığını açıkladı. Bu danışma komisyonunun üyeleri arasında 
Google eski Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt, Vikipedi kurucularından Jimmy Vales, Oxford ve 
Leuven (Belçika) üniversitelerinden uzmanlar, İspanya’nın eski üst düzey veri koruma uzmanı Jose 
Luis Pinar, BM düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğü özel raportörü Frank La Rue de bulunuyor. 
Google, başvuranların kaldırılmasını istedikleri bilgilerin tarihi ve kamuoyu yararına olup olmadığı 
değerlendirmesi yapıldıktan sonra karar verileceğini duyurdu.

7 saniyede bir talep!
İnsanların İnternet üzerindeki geçmişlerinin silinmesi için her 7 saniyede bir talep gönderdiğini 
belirten Google’un karara uyacağını açıklamasının ardından sadece 1 günde, Avrupa’nın dört bir 
yanından 12 bin üzerinde başvuru geldi.  
Google Yönetim Kurulu Başkanı Larry Page ise, firma olarak karara uygulayacaklarını ancak 
uygulamanın baskıcı rejimleri ve onların İnternet üzerindeki kontrollerini artıracağını söyledi.
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