Eski?ehir Avukat Egemen ÖZGÜR | Hukuk ve Dan??manl?k Bürosu | Eski?ehir | Avukat
Eski?ehir Avukat Egemen ÖZGÜR | Hukuk ve Dan??manl?k Bürosu | Eski?ehir | Avukat
https://www.ozgur.av.tr

Unutulma Hakk?
1- ?lk De?erlendirme
Unutulma hakk?; gündemde olmayan, yani güncellik ta??mayan bir haber veya resimden dolay?
ki?ilik haklar? her gün, her saat ve her dakika ihlal edilen veya ihlal edilmeye dair somut tehlike ile
kar?? kar??ya kalan insanlar?n, gerçeklik ta??salar bile güncel olmayan haber, foto?raf veya
görüntülerin yer ald??? kamuoyuna ula?ma kaynaklar?ndan kald?r?lmas?, bu haber, foto?raf veya
görüntülere ula??lmas?n?n engellenmesi suretiyle ki?ilik haklar?n?n korunmas?d?r. Unutulma
hakk?; bir anlamda kamu yarar? ile birey yarar? aras?nda olmas? gereken dengenin, ilk ba?ta
güncellik, görünür gerçeklik, kamuoyu ilgisi ve kamu yarar? sebebiyle haber, foto?raf ve
görüntülerin üçüncü ki?ilerin bilgisine sunulmas? lehine kuruldu?u halde, ilerleyen zamanda
güncelli?ini kaybeden bilgiler nedeniyle habere, foto?rafa veya görüntüye konu ki?inin sürekli
kamuoyunun bilgisinde ve dolay?s?yla gündeminde kalmas?n? sa?layacak bilgiye ula??labilirli?in
bu defa birey yarar?n?n ön plana geçmesidir.
Elbette demokratik hukuk toplumunda bilgiye ula??labilirlik, kamuoyunun ilgisini çeken bilgilerin
üstünün örtülmemesi, özellikle kamuya mal olmu? ki?iler hakk?nda ilgili çeken ve hatta merak
edilen bilgilere ula??m?n engellenmemesi, haber alma ve verme hakk?n?n korunmas? önemlidir,
fakat bu önemin ve ki?isel bilgilerin ö?renilmesinin de s?n?rs?z ve süresiz bir hak oldu?u da
söylenemez. Çünkü bireyin korunmas? gereken ki?ilik haklar? vard?r ki, ifade ve bas?n hürriyetleri
ile özel hayat?n gizlili?i ve korunmas? hakk? ve ki?ilik haklar?n?n kimi zaman, hatta sürekli
çat??t??? bir gerçektir. Hangisi tercih edilir, bunun kriteri nedir? Haberin veya görüntünün s?rf
gerçek olmas?, onun kamuoyunun kolayca ula?abilece?i ?ekilde sürekli gündemde tutulmas?, yani
kamuoyunun diledi?inde eri?ebilece?i, elinin alt?nda bulabilece?i bilgi olarak kalmas?n? hakl? k?lar
m??
Anayasa Mahkemesi, ki?ilik haklar?n?n korunmas? ile ilgili “unutulma hakk?” konusunda bir karar
vermi?tir. Bireyin kendisi hakk?nda gerçek, güncel, kamuoyunun ilgisini çeken, sebep ve sonuç
ili?kisi bulunan, bilgi, yorum veya ele?tiri olarak kamuoyuna aktar?lan haber ve görüntülere
tahammül etme zorunlulu?u vard?r, ancak bu zorunluluk s?n?rs?z da de?ildir. S?rf haber gerçek
diyerek güncelli?ini kaybetti?i veya haber de?erini yitirdi?i bir dönemden sonra, habere konu ki?inin,
ailesinin ve çevresinin sürekli cezaland?r?lmas?, psikolojik travmaya sebep olunmas?, toplumsal
d??lamaya tabi tutulmas?, yani habere veya görüntüye konu hatas?ndan dolay? nerede ise bir
ömür boyu hedef al?nmas? do?ru de?ildir. Elbette bu tespiti; kamuoyunun ilgisini çeken ki?i ve
olaylar ile önemi aç?s?ndan toplumsal güncelli?ini kaybetmeyen, hatta tarihe mal olmu? veya mal
olacak hadiseler ile onun süjeleri bak?m?ndan söylemeyiz. Bu nedenle unutulma hakk?n?n
s?n?r?n?, kamuya mal olmu? ki?i ve olaylar? dikkate alarak çizmek gerekir. Kamuya mal olmu?
ki?iler ile bunlar hakk?nda haber ve görüntülerin ula??labilirli?i ve gündemde kalma süreci de
dikkatli de?erlendirilmelidir. Bir politikac?n?n uyu?turucu madde kulland???na veya mesle?ini
ilgilendiren bir ba?ka suçu i?ledi?ine dair gerçek habere her zaman ula??labilmelidir. Çünkü
kamuoyunun denetimi ve bilgi ihtiyac?, yönetime kat?lan ki?iler yönünden çok fazlad?r. Ayn?

1/7

Eski?ehir Avukat Egemen ÖZGÜR | Hukuk ve Dan??manl?k Bürosu | Eski?ehir | Avukat
Eski?ehir Avukat Egemen ÖZGÜR | Hukuk ve Dan??manl?k Bürosu | Eski?ehir | Avukat
https://www.ozgur.av.tr

hususu, kamuoyuna mal olmu? bir sanatç? veya sporcu için her ko?ulda söylemek mümkün
de?ildir. ?zinsiz ?ark? sözü veya bestesi kullanan bir sanatç? veya doping yapan sporcunun haberi,
gerçek oldu?u sürece güncelli?ini ve kamuoyunun ilgisini koruyabilir, fakat haber bir kavgan?n veya
tehlikeli araç kullanman?n bilgi ve görüntüleri oldu?unda ayn? sonuca ula??lamaz.
Ki?ilik haklar?na müdahale içeren haber ve görüntülerin gündemde tutulmas? ne kadar do?ru
de?ilse, unutulma hakk?n?n s?n?r?n? da her somut olay?n özelli?ine göre ayr?ca belirlemek
gerekir.
2- Anayasa Mahkemesi Karar?
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun oybirli?iyle verdi?i 03.03.2016 tarihli ve 2013/5653 ba?vuru
numaral? bireysel ba?vuru karar?, 24.08.2016 tarihli 29811 say?l? Resmi Gazete’de
yay?mlanm??t?r.
Kararda; ba?vurucunun uyu?turucu madde kullanma suçundan yarg?land??? ve adli para cezas?
ile cezaland?r?ld???na dair haberlerin ulusal ölçekte bir gazetenin internet sitesinde 1998 ve 1999
y?llar?nda yay?nland??? ve bu haberlerin ilgili gazetenin internet haber ar?ivinde eri?ilebilir
durumda oldu?u, ba?vurucunun bu yay?nlar?n kald?r?lmas? talebiyle yapt??? ba?vurunun kabul
edildi?i, yay?ndan kald?rma karar?na itiraz edildi?i, itiraz mercii taraf?ndan ba?vurucunun talebinin
kabulüne dair karar?n kald?r?ld???, hak ihlali iddias?na konu olan haberlerin belirtilen internet
sitesinde yay?n?na devam edildi?i, bu nedenle ba?vurucunun ki?ilik haklar?n?n ihlal edildi?i
iddialar? incelenmi?tir.
Olay tarihi itibariyle 5651 say?l? ?nternet Ortam?nda Yap?lan Yay?nlar?n Düzenlenmesi ve Bu
Yay?nlar Yoluyla ??lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk?nda Kanun’un 9. maddesi 6518
say?l? Kanunla henüz de?i?tirilmedi?inden, ba?vurucu olay tarihinde yürürlükte bulunan 9.
maddeye göre öncelikle ilgili bas?n kurulu?una ihtarname göndererek internet yay?n?n?n
kald?r?lmas?n? talep etmi?, bas?n kurulu?unun talebe konu içerikleri iki günlük yasal süresi
içerisinde kald?rmamas? üzerine onbe? günlük yasal süresi içerisinde sulh ceza mahkemesine
ba?vurmu?tur.
Kapat?lan ?stanbul Sulh Ceza Mahkemesi; talebe konu haberlerin güncelli?ini yitirdi?i, haber de?eri
bulunmad???, gündemde kalmas?nda kamu yarar? bulunmad??? ve ba?vurucunun özel hayat?na
ili?kin incitici bilgi niteli?inde oldu?u ve bu haberlerle ba?vurucunun özel hayat?n?n kolayl?kla
eri?ilebilir hale getirildi?i gerekçeleriyle ba?vurucunun ki?ilik haklar?n?n ihlal edildi?ini tespit etmi?
ve ilgili içeriklerin yay?ndan ç?kar?lmas? talebinin kabulüne karar vermi?tir.
Bu karara olay tarihinde yürürlükte bulunan 5651 say?l? Kanun m.9/2’ye göre itiraz edilmi? olup,
?stanbul Asliye Ceza Mahkemesi taraf?ndan itiraz?n kabulü ile yay?ndan ç?karma talebinin
kabulüne dair karar?n kald?r?lmas?na karar verilmi?tir. ?tiraz?n kabulü karar?nda; talebe konu
haberlerin ba?vurucunun ?eref ve haysiyetini ihlal etmedi?i, haberlerin yay?nland??? tarihte
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görünür gerçe?e uygun oldu?u, hak ihlal etme kast? bulunmad???, ba?vurucunun ki?ilik haklar?na
sald?r? niteli?inde söz ve cümlelerin kullan?lmad??? gerekçelerine yer verilmi?tir.
Ba?vurucu; Anayasa m.12, 17, 20, 25, 26, 27 ve 32 ile korunan haklar?n?n ihlal edildi?i iddias? ile
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel ba?vuruda bulunmu?tur. Anayasa Mahkemesi ba?vurucunun
iddialar?n?, mahiyeti itibariyle Anayasa m.20/3’de düzenlenen ki?isel verilerin korunmas?n? isteme
hakk? ile ba?lant?l? olarak Anayasa m.17/1’de düzenlenen ki?inin maddi ve manevi varl???n?
koruma ve geli?tirme hakk? çerçevesinde de?erlendirmi?tir.
Hak ihlali iddias?, ki?inin manevi varl???n? koruma ve geli?tirme hakk?, dü?ünceyi aç?klama ve
yayma özgürlü?ü ile bas?n özgürlü?ü kapsam?nda ayr? ?ekilde ele al?nm??t?r. Anayasa
Mahkemesi, an?lan haklardan birisini di?erine üstün tutmam??, somut olay?n özelliklerini dikkate
alarak bu haklar aras?nda adil denge kurulmas? gerekti?ine i?aret etmi?tir.
Ki?inin manevi varl???n? koruma ve geli?tirme hakk? kapsam?nda Anayasa Mahkemesi; bireyin
ki?isel ?eref ve itibar?n?n Anayasa m.17’de yer alan “manevi varl?k” kapsam?nda yer ald???n?,
Devletin bireyin ki?isel ?eref ve itibar?na keyfi olarak müdahale etmeme ve üçüncü ki?ilerin
sald?r?lar?n? önlemekle yükümlü oldu?unu, esas itibariyle Anayasa m.17/1’in uygulanabilmesi için
ki?inin itibar?na yap?lan sald?r?n?n belli bir a??rl?k düzeyine ula?mas? ve ki?inin itibar?na sayg?
gösterilmesini isteme hakk?ndan yararlanmas?n? güçle?tirecek ?ekilde yap?lmas? gerekti?ini,
ki?inin ?eref ve itibar?n? kendi eylemleri sonucunda zedelemesi halinde Anayasa m.17’nin
korumas?ndan faydalanamayaca??n?, ancak bu ön ko?ullar?n internet üzerinde uzun süre devam
eden yay?nlar aç?s?ndan farkl? de?erlendirilmesi gerekti?ini, internet ortam?n?n sa?lad???
yayg?nl?k ve eri?ilebilirlikle haber ve fikirlerin depolanmas? ve muhafazas?ndaki kolayl?k dikkate
al?nd???nda belirli a??rl?k e?i?ini a?mayan veya ki?inin kendi eylemlerinden kaynaklanan
haberlerin internet ortam?nda uzun süre eri?ilebilir kalmas?n?n da ki?ilerin ?eref ve itibar?n?
zedeleyebilece?ini, haberin ki?inin kimli?i ile ba?lant? kurularak yay?nlanmas? ve ki?isel verilerin
alenile?tirilmesi sebebiyle Anayasa m.20/3’de düzenlenen ki?isel verilerin gizlili?i ve korunmas?
hakk?n?n da dikkate al?nmas? gerekti?ini, ki?isel bir veri olan kimlik bilgilerinin internet ortam?nda
kamu otoritesi d???nda gerçek ve tüzel ki?iler taraf?ndan yay?nlanmas?, depolanmas?, muhafaza
edilmesi ve kullan?lmas?n?n da bu kapsamda oldu?unu, ifade ve bas?n özgürlü?ü kapsam?nda
yap?lan bir haber ki?isel verilerin ancak kanunla veya ki?inin aç?k r?zas? ile i?lenebilece?i
kural?n?n istisnas? olmakla birlikte temel meselenin ki?inin geçmi?te haber yap?lan ve gerçe?e
ayk?r?l??? ileri sürülmeyen davran??lar?n?n art?k hat?rlanmas?n?n engellenmesi oldu?unu,
internetin yayg?nla?mas? kar??s?nda ifade ve bas?n özgürlü?ü ile ?eref ve itibar?n korunmas?
aras?ndaki dengenin ilkinin lehine bozuldu?unu, bu haklar aras?ndaki dengenin kurulabilmesi için
unutulma hakk?n?n vazgeçilmez nitelik ta??d???n?, unutulma hakk?n?n Anayasa m.5 kapsam?nda
kalan ve Devlete yüklenen pozitif bir yükümlülük oldu?unu, ancak unutulma hakk?n?n internet
gazete ar?ivlerindeki her türlü haber yönünden uygulanamayaca??n?, bunun için haberin yay?nda
kald??? süre, güncelli?ini yitirme, tarihsel bir veri olarak kabul edilememe, kamu yarar?na katk?s?
(toplumsal aç?dan haberin de?eri, haberin gelece?e ???k tutan de?eri), habere konu ki?inin
siyasetçi veya ünlü olup olmad???, haber veya makalenin konusu, haberin olgusal gerçekler ya da
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de?er yarg?s? içerip içermedi?i, halk?n ilgili veriye yönelik ilgisi gibi hususlar?n her somut olay
aç?s?ndan incelenmesi gerekti?ini, unutulma hakk? kapsam?nda ifade ve bas?n özgürlükleri ile
?eref ve itibar?n korunmas? hakk? aras?nda denge sa?lanmas? amac?yla 5651 say?l? Kanunda
belirtilen önlemlerin al?nabilece?ini, ancak bu tedbirlerde Anayasa m.13 uyar?nca ölçülülük
kriterinin esas al?nmas? gerekti?ini, bu amaçla ar?ivde bulunan haber ile ki?i aras?nda ili?ki kuran
ki?isel verilerin silinmesi, haberin anonim hale getirilmesi, haber içeri?inin bir k?sm?na eri?imin
engellenmesi gibi yöntemlerin uygulanabilece?ini, yarg?n?n görevinin ki?ilerin itibar?na müdahale
olu?turan haberleri tümü ile ortadan kald?rarak geçmi?te meydana gelen olaylar?n yeniden
yaz?lmas?n? sa?lamak olmad???n?, internet haber ar?ivinin bir bütün olarak bas?n özgürlü?ünün
korumas? alt?nda oldu?unu aç?klam??t?r.
Dü?ünceyi aç?klama ve yayma hürriyeti ile bas?n hürriyeti kapsam?nda ise; internette tutulan
ar?ivlerin ifade ve bas?n hürriyeti kapsam?nda oldu?unu, internette yay?nlanan ve gazetecilik
faaliyeti kapsam?nda kabul edilen bir haber ar?ivinin yay?ndan kald?r?lmas?n?n bas?n
özgürlü?üne müdahale olu?turdu?unu, bas?n?n Anayasa m.26, 27 ve 28’de say?lan
s?n?rland?rmalardan birisi olan “ba?kalar?n?n ?öhret veya haklar?n?n, özel veya aile hayatlar?n?n
korunmas?” için getirilen s?n?rlamalara uymas? gerekti?ini, ancak bu kapsamda ?eref ve itibar?n
korunmas? hakk?n?n etki alan?n?n geni?letilmesinin ifade ve bas?n özgürlüklerinin ihlali sonucu
do?urabilece?ini, bu nedenle an?lan haklar aras?nda adil bir denge kurulmas? gerekti?ini,
geçmi?teki olaylar?n ar?ivlenmesi halinde çat??an haklar aras?ndaki dengelemenin güncel olaylara
ili?kin haberlerden daha farkl? yorumlanmas?n?n makul oldu?unu vurgulam??t?r.
Hak ihlali iddias?na konu olay? yukar?da aç?klanan ilkeler do?rultusunda de?erlendiren Mahkeme;
unutulma hakk? ile ifade ve bas?n hürriyeti aras?nda denge kurulurken, bas?n ve halk?n haber ve
fikirlere ula?ma hürriyetlerinin özüne dokunulmamas? ve ayn? zamanda hak sahibinin ç?karlar?n?
koruyacak ?ekilde hareket edilmesi gerekti?i, internet ortam?nda yer alan ar?iv niteli?inde haberin
tümü ile silinmeden sonuca ula??labilmesinin mümkün oldu?u, ancak somut olayda haberin
konusunun, ar?ivde kolayl?kla ula??labilir k?l?nmas? için gerekli toplumsal aç?dan haber de?erinin
devam etmedi?i, haberin gelece?e ???k tutacak nitelikte olmad???, güncelli?ini yitirdi?i, tarihi,
istatiksel veya bilimsel amaçlarla internet ortam?nda kolayl?kla ula??labilirli?inin sa?lanmas?n?n
zorunlu olmad???, kamu yarar? bak?m?ndan siyasi veya medyatik ki?ili?e sahip olmayan
ba?vurucunun itibar?n?n zedelendi?i ve ?eref ve itibar?n?n korunmas? için an?lan habere eri?imin
engellenmesi gerekti?i kanaatine varm??t?r.
Sonuç olarak Mahkeme; kamuya aç?k belgelerde ba?vurucunun kimli?inin gizli tutulmas? talebinin
kabulü ile Anayasa m.17/1 ile korunan ?eref ve itibar?n korunmas? hakk?n?n ihlal edildi?ine ve
ihlalin sonuçlar?n?n ortadan kald?r?lmas? için yeniden yarg?lama yap?lmas?na karar vermi?tir.
3- ?kinci De?erlendirme
Anayasa Mahkemesi; ifade ve bas?n özgürlü?ü ile ki?ilik haklar? aras?nda adil bir denge
kurulmas? ile haberin yay?nda kald??? süre, güncelli?i, tarihsel bir veri olarak kabul edilip
edilemeyece?i, toplumsal de?eri ve gelece?e ???k tutan de?eri, habere konu ki?inin kimli?i, haberin
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konusu, olgusal gerçekler ya da de?er yarg?s? içerip içermedi?i, halk?n habere yönelik ilgisi gibi
hususlar?n her somut olay aç?s?ndan incelenmesi gerekti?ini belirtmi?tir. Bu denge kurulurken,
ifade ve bas?n özgürlü?ünün özüne müdahale edilmemesi ve ayn? zamanda ki?ilik haklar?n?n da
korunmas? için yeterli ve elveri?li ?artlar?n sa?lanmas? amac?yla, ilgili haberin tümü ile ortadan
kald?r?lmas?, anonim hale getirilmesi, habere konu ki?inin belirlenebilir olmas?na yarayan bilgilerin
silinmesi gibi tedbirlerin de somut olay?n özelliklerine göre uygulanabilir tedbirler oldu?unu
aç?klayan Mahkemenin bu görü?üne kat?ld???m?z? ifade etmek isteriz.
Hakk?nda aç?lan kamu davas? ile ilgili internet ortam?nda haber yap?lan ki?i hakk?nda
mahkumiyet karar? verilse ve karar? kesinle?ip mahkumiyeti tescillense bile, yasal mevzuat gere?i
bir süre sonra adli sicil kayd? ar?ivine al?nmaktad?r. Ayr?ca ancak belirli ki?i ve kurumlar?n
ula?mas? öngörülen adli sicil ve ar?iv kay?tlar?n?n aksine, ki?i ile ilgili bu bilgilere internette
herkesin kolayl?kla ula?abilece?i aç?kt?r.
Ki?ilerin ald??? mahkumiyetler sonucunda i?lenen adli sicil kay?tlar?n?n bile belirli bir süre sonra
silinme ko?ullar?n?n gerçekle?ti?i dikkate al?nd???nda, bir ki?inin ömür boyu suçlu s?fat? ile kar??
kar??ya kalmas?n?n engellenmesi gerekti?i, özellikle gazetelerin internet siteleri ba?ta olmak üzere
tüm internet kaynaklar?nda adli haberlerin denetimsiz ve süresiz biçimde yay?nlanmas?n?n, adli
sicil kay?tlar?n?n silinmesine ili?kin düzenlemenin amac?yla da çeli?ti?i kanaatindeyiz.
Bas?n?n ve internetin do?as? gere?i sahip oldu?u s?n?rs?z veri ve bilgi yükleyebilme
özgürlü?ünün, ki?ilerin haklar? ve özellikle suçsuzluk/masumiyet karinesi kar??s?nda s?n?rs?z ve
denetimsiz ?ekilde kullanmas? kabul edilemez. Örne?in; bir soru?turma kapsam?nda gözalt?na
al?nan, tutuklanan ve hakk?nda kamu davas? aç?lan ki?i beraat edip masumiyetini kan?tlasa bile,
hakk?ndaki haberler internet ortam?nda yer almaya devam etti?ini sürece toplumun gözünde
sürekli olarak suçlu ilan edilebilecektir. Bu toplumsal alg?, ki?inin sosyal ili?kilerini etkileyece?i
kadar, i? hayat? üzerinde de olumsuz etkiler do?urabilmektedir. ?nternet ortam?nda yer alan bu
haberler ve bilgiler, ki?inin topluma kazand?r?lmas?na da engel olabilmektedir.
?nternet ortam?nda yay?nlanan haberler, sadece yarg?lanan ve/veya mahkumiyetine karar verilen
ki?ilerin de?il, suçtan zarar görenlerin de ma?duriyetlerine neden olabilmektedir. Örne?in; aile içi
?iddet veya cinsel suç ma?duru ki?i hakk?nda yay?nlanan haber, olay?n üzerinden y?llar
geçmesine ra?men yay?nlanmaya devam etmekte ve ma?durun psikolojisi üzerinde y?k?c? etki
yaratan bu olay?n izlerinin silinmesini zorla?t?rabilmektedir.
Haberde kamu yarar? ve toplumsal ilgi, gerçeklik, güncellik ve konu ile ifade aras?nda dü?ünsel
ba?l?l?k bulunmal?d?r. Ço?u zaman internet ortam?nda ar?ivlenen haberler bak?m?ndan güncellik
ve toplumsal ilgi ?artlar?n?n varl???ndan bahsetmek mümkün de?ildir. Bilinen anlam? ile
güncelli?ini kaybeden, rafa kalkan, hatta ayr? bir ortamda muhafaza edilen bilgileri ifade eden
“ar?iv” kavram?, internet ortam?nda bu özelliklerini yitirmekte, herkes taraf?ndan kolayca
ula??labilecek bilgi havuzu haline dönü?mektedir.
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5651 say?l? Kanunun 9. maddesinde yap?lan de?i?iklikten önce uygulamada, güncelli?ini yitiren ve
yay?nlanmaya devam edilmesinde kamu yarar? bulunmayan habere konu ki?inin, maddi ve manevi
zararlara u?ramas?ndan ba?ka bir amaca hizmet etmeyen haberlerin kald?r?lmas? için önünde
zorlu bir süreç bulunmakta idi. An?lan madde hükmünde, hakk?nda yay?nlanan haberin
kald?r?lmas? talebinin muhataba iletilmesi, bu talebin ard?ndan iki gün içinde yay?n?n
kald?r?lmamas? halinde sulh ceza mahkemesine ba?vurulabilece?i öngörülmekte idi. Ancak,
yay?ndan kald?rma talebi hiçbir muhatap taraf?ndan dikkate al?nmamakta, kesinle?mi? bir
mahkeme karar? olmaks?z?n haberin yay?ndan kald?r?lmayaca?? ?eklinde sorumluluk almaktan
kaç?nan cevaplar verilmekte idi. Oysa bu madde hükmünün düzenlenmesinde amaç, öncelikle
yay?n sahibinin inisiyatif alarak yay?ndan ç?karma talebini incelemesi ve ki?ilik haklar?n? ihlal eder
nitelikte bir durum olu?up olu?mad???n? denetlemesi, taraflar aras?nda uyu?mazl?k bulunmas?
halinde ise bu uyu?mazl???n mahkeme eliyle çözülmesi idi. Kamu için ve kamu ad?na çal??an
yay?n sahipleri ve yetkililerinin, kamunun bir parças? olan bireyin haklar?n?n savunucusu olmas?
gerekirken, her bir haberin ayr? bir de?eri oldu?undan bahisle y?llar öncesinde kalan ve kamu
yarar?, güncellik, toplumsal ilgi gibi unsurlardan yoksun bilgileri yay?nlamaya devam ederek
ma?duriyete neden olmalar?, demokratik ve insan haklar?na sayg?l? bir hukuk devletinde kabulü
mümkün olmayan bir anlay??t?r.
19.02.2014 tarihinde yürürlü?e giren 6518 say?l? Kanun ile 5651 say?l? Kanunun 9. maddesinde
yap?lan de?i?iklikle, ki?ilerin sulh ceza hakimli?ine ba?vuru yapabilmesi için öncelikle içerik veya
buna ula??lamamas? halinde yer sa?lay?c?ya ba?vurma zorunlulu?u kald?r?lm??, do?rudan sulh
ceza hakimli?ine ba?vurulabilece?i düzenlenmi?tir. Ayr?ca internet ortam?nda yap?lan yay?n içeri?i
nedeniyle ki?ilik haklar? ihlal edilen ki?ilerin taleplerinin, içerik ve/veya yer sa?lay?c?s? taraf?ndan
en geç yirmi dört saat içinde cevapland?r?laca?? düzenlenerek, bu ihlallerin daha k?sa sürede
önlenebilmesi amaçlanm??t?r.
Geçmi?te ya?anan di?er bir sorun, ki?inin hakk?nda ç?kan haberlerin kald?r?lmas? için büyük
u?ra? vermek zorunda kalmas? idi. Çünkü bir haber temin edildi?i andan itibaren internet
ortam?nda say?s?z sitede kopyalanarak yer alabilmektedir. Bu durumla ba?a ç?kmak zor ve hatta
bazen imkans?z hale gelebilmekte idi. Ki?i hakk?nda sözkonusu haberin yer ald??? internet
sitelerinin her birisinin tespit edilmesi ve her bir adres yönünden ayr?ca talepte bulunulmas?
gereklili?i, ki?ilik hakk? ihlalleri ile mücadelede zaman kayb?na sebep olmakta, ki?iyi manevi
yönden olumsuz etkilemekte ve yarg?n?n i? yükünü art?rmakta idi. 5651 say?l? Kanunun 9.
maddesinde yap?lan de?i?iklikle, sulh ceza hakimli?i taraf?ndan bu madde kapsam?nda verilen
eri?imin engellenmesi karar?na konu yay?n?n ba?ka internet adreslerinde de yay?nlanmas?
durumunda, ilgili ki?i taraf?ndan Eri?im Sa?lay?c?lar? Birli?i’ne müracaat edilmesi halinde, mevcut
karar?n bu adresler için de uygulanaca?? düzenlenerek, bu olumsuzluklar?n giderilmesi
amaçlanm??t?r.
5651 say?l? Kanunda yap?lan de?i?iklikler isabetli olmakla ve geçmi?te ya?anan sorunlar? büyük
ölçüde bertaraf etmekle birlikte, sulh ceza hakimli?ine yap?lan ba?vurular ve sulh ceza hakimli?ince
verilen kararlar?n itiraz incelemesi a?amalar?nda ki?ilik hakk? ihlalinin tespitinde objektif kriterler
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dikkate al?nmaks?z?n veya ifade ve bas?n hürriyeti ile ki?ilik haklar? aras?nda kurulmas? gereken
adil denge gözetilmeksizin kararlar verilebildi?i görülmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin bu karar?,
yarg? mercilerinin kararlar?nda tatbik etmesi gereken objektif kriterleri s?ralamas? ve
de?erlendirme yap?l?rken gözönünde bulundurulmas? gereken unsurlar?n ortaya koyulmas?
itibariyle son derece isabetlidir.
Kanaatimizce, ifade ve bas?n hürriyeti ile ki?ilik haklar? aras?ndaki dengenin sa?lanabilmesi
amac?yla ayr?ca, internet ortam?nda yer alan bu ve benzeri haber, bilgi, metin ve sair
dokümantasyonla ilgili özel bir yasal düzenleme yap?lmas?, internet ortam?nda yay?nlanan adli
haberler için azami yay?n süresi tespit edilmesi ve bu sürenin sonunda herhangi bir ba?vuruya
gerek olmaks?z?n yay?n sahibi veya yetkilisi taraf?ndan yay?ndan kald?r?lmas?n?n öngörülmesi
de faydal? olacakt?r. Örne?in; ki?i hakk?nda yay?nlanan haber veya görüntülerin cezas?n?n infaz?
tamamland?ktan veya ki?inin ko?ullu sal?verilmesine karar verildikten sonra ve ki?i hakk?nda
hükmün aç?klanmas?n?n geri b?rak?lmas?na karar verilmi?se denetim süresinin sonunda
kald?r?lmas? ?eklinde düzenleme yap?lmas? isabetli olacakt?r. Böylece, unutulma hakk?n?n
kullan?lmas?n?n ba?lang?c? ile ilgili somut kriterler tespit edilmi? olacakt?r.
Ayr?ca, kesinle?memi? mahkeme kararlar?n? veya devam etmekte olan soru?turmalar? konu alan
haberlerin güncellenmesi ve mutlaka güncel duruma yer verilmesinin de sa?lanmas?
gerekmektedir. Bu ?ekilde, ifade ve bas?n hürriyetinin özüne dokunulmaks?z?n ki?ilik haklar?n?n
daha etkin korunmas? mümkün olabilecektir.
Ersan ?en'e ait olan bu makaleye ula?mak için t?klay?n?z.
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