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“Kişisel Verilerin 
Korunması Haktır” 

Alternatif Bilişim Derneği’nin düzenlediği 
“Kişisel Verilerin Korunmasın Haktır” 
seminerinde uzmanlar, Türkiye ve AB’deki 
mevzuatı irdeledi, yurttaş farkındalığının 
arttırılması ve daha iyi bir yasal düzenleme 
için yapılması gerekenleri tartıştı.

Alternatif Bilişim Derneği tarafından, 
“Kişisel Verilerin Korunmasın 
Haktır” semineri düzenlendi. 23 

Şubat 2013 Cumartesi günü, Ankara 
Üniversitesi ATAUM Cebeci Kampüsü’nde 
gerçekleştirilen toplantının yönetimini 
Alternatif Bilişim Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza Keleş üstlendi. Toplantıya 
konuşmacı olarak; Bahçeşehir Üniversitesi.
Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Elif 
Küzeci, Bağımsız İletişim Ağı (BİANET) 
Sağlık Hakkı Haberciliği’nden Dr. Mustafa 
Sütlaş ve Marmara Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyes Doç. Dr. 
Melih Kırlıdoğ katıldı.
Uzman ve ilgililerin katıldığı seminerde, 
“Türkiye ve Avrupa Birliği’nde (AB) mevzuat 
nasıldır, yurttaş farkındalığının arttırılması 
ve daha iyi bir yasal düzenleme için neler 
yapabiliriz” sorularına çözüm önerileri 
getirildi. 
Alternatif Bilişim Derneği’nin 2 yıl önce 
kurulan yeni bir dernek olduğunu belirten 
Yönetim Kurulu Başkanı Keleş, kişisel 
verilerin korunması konusuyla ilgili 

birçok çalışma yaptıklarını dile getirdi. Kişisel verilerin korunmasının hep önemli olduğunun 
altını çizen Keleş, kişisel verilerin korunmasına ilişkin hazırlanan yasa tasarısının Meclis’te 
görüşülmesinin Temmuz 2013 tarihine ertelenmesini eleştirdi. 
Bahçeşehir Üniversitesi.Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Küzeci, kişisel verilerin 
korunmasının Türkiye’de geç kalınmış bir konu olduğuna işaret ederek, temel sorunun 
konunun Türkiye’de tam olarak anlaşılamaması olduğunu söyledi. Kişisel veri konusunun 
genel bir tanımı olduğunu ifade eden Küzeci, “belirlenebilir bir kişiye ilişkin her türlü bilgi” 
olduğunu dile getirdi. “Finansal nitelikteki bilgiler kişisel veri olarak değerlendirilir mi?” 
sorusunu soran Küzeci, MOBESE kameralarının tuttuğu bilgilerin ve IP numarasının kişisel 
veri olup olmadığının tartışıldığını 
belirtti. Sunumunda “Kişisel verilerin 
korunması neden gerekli?” sorusunu 
yönelten Küzeci, bir kişinin bilgisinin 
o kişinin mülkü olduğunu savundu. 
Küzeci, kişisel verilerin korunmasının 
özel yaşamın korunmasıyla parallel 
olduğunu söyledi.  
BİANET Sağlık Hakkı Haberciliği’nden 
Dr. Sütlaş da, 27 yıl cüzzam hastalığı 
ile ilgilendiğini anlatarak, veri ve bilgi 
konusuna açıklık getirmek istediğini 
kaydetti. İdrarda kan bulgusununa 
rastlanmasının bir veri olduğunun 

altını çizen Sütlaş, bu konuda 
bir açıklama yapılmasının ise 
bilgi olduğunu dile getirdi. 
Bilginin kişisel hak olarak 
korunması gerektiğinin 
üzerinde duran Sütlaş, 
SağlıkNET’teki bilgilerin 
merkezileşmiş durumda 
olduğunu belirtti. Sütlaş, 
kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin hazırlanan yasa 
tasarısının 2007’de Meclis’e 
sunulmasına rağmen halen 
yasalaşmış olmamasını 
eleştirdi. Sütlaş, sağlık 
anlamında kişisel veri/bilgi 
toplanmasının sağlığı korumak 
ve iyilik anlamına geldiğini 
kaydetti. Sütlaş, kişisel verilerin korunması konusunda Türkiye’nin AB tarafından 
güvenlikli olmayan ülke olarak nitelendirildiğini vurguladı. 
Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyes Doç. Dr. Kırlıdoğ 
ise ticari olarak bilgilerin suistimal edilebilir hale geldiğine dikkat çekerek, devletler 
tarafından da bilgilerin suistimal edilir hale geldiğine işaret etti. 
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