
Facebook ve Twitter’a da 

“Unutulma hakkı” geliyor! Yeni bir internet yasası üzerinde çalışan İngiltere, 18 yaşının 

altındaki kişilerin sosyal medyada ve internette paylaştıkları 

iletilerin silinmesini kolaylaştıracak. Kanunun, Facebook ve 

Twitter gibi platformları da kapsaması hedefleniyor.

İngiltere, yeni bir internet yasası üzerinde çalışıyor. Söz konusu tasarının kanunlaşması durumunda 

18 yaşının altındaki kişiler sosyal medyada ve internette 

paylaştıkları iletilerin silinmesi için kolayca başvuru 

yapabilecek. Bu kanun Facebook ve Twitter gibi platformları da 

kapsayacak. 

Başbakan Cameron tarafından “Minister for Internet Safety 

and Security” bakanlığına atanan Baroness Joanna Shields, 

“Rights” isimli planı ile, “Unutulma hakkı”nı bir kez daha 

gündeme getirdi. 18 yaşından küçük internet kullanıcılarının, 

sosyal medyada ilerleyen yıllarda utanacakları paylaşımlarda 

bulunabileceklerinin ve bu paylaşımların üniversiteye ve işe 

girme sürecinde yanlış bir profile sahip olmalarına neden 

olabileceğinin altını çizen Shields, bu konu hakkında adım 

atılması gerektiğini belirtti. Daha önce Facebook ve Google’da 

görev alan Shields, özellikle Facebook ve Twitter gibi sosyal 

medya sitelerindeki paylaşımların kişiler tarafından silinmesi 

halinde bile on-line ortamda yaşamaya devam ettiğini belirtti. 

Shields, bu gibi paylaşımların tamamen silinmesini sağlayacak 

basit bir mekanizmanın oluşturulmasını talep ediyor.

AB de benzer bir adım atabilir

Benzer bir tasarı, Avrupa Birliği’nin (AB) de gündeminde. 

Bu tasarının kanunlaşması halinde AB sınırları içerisinde yaşayan 18 yaşının altındaki internet 

kullanıcıları on-line platformlardaki paylaşımlarının kaldırılması talebinde bulunabilecek.  

AB’nin en yüksek düzeydeki mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, 13 Mayıs 2014 tarihli kararında, 

Google’ın, kullanıcılarına bazı durumlarda kendileri ile ilgili bilgilere yönlendiren linkleri silme hakkı 

tanıması gerektiğine karar verdi. Mahkeme, Avrupa genelinde tanınmış hale gelen “Unutulma hakkı” 

kapsamında, silmemek için “özel/belirli bir neden” bulunmadıkça, Google gibi bir arama motorunun 

bir süre sonra kullanıcılar ile ilgili arama sonuçlarının silinmesine izin vermesi gerektiğini belirtti.

Zamanı geçmiş bilgilerin arama motorundan isteğe bağlı olarak silinmesi yönünde alınan karar, 

literatüre  “Unutulma hakkı” olarak girmişti. Google için geliştirilen “Unutulma hakkı”nın bir benzeri 

kısa bir süre sonra pek çok sosyal medya sitesini kapsayabilir. 

http://www.bilisimdergisi.org/s179
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