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KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA  

ANONİM HALE GETİRİLMESİ 

HUKUK BÜLTENİ* 

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 7. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kişisel 

verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar 

yönetmelikle düzenlenecektir. Bu kapsamda, söz konusu maddeye dayanılarak hazırlanmış 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 

(“Yönetmelik”) 28.10.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Bu Yönetmelik ile tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, 

yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Konuya ilişkin olarak Kanun’un benimsediği genel ilkelerin ve esasların yanı sıra, 

Yönetmelik ile bazı ilave ilkelerin de getirildiği görülmektedir: 

✓ Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün 

işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç 

olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır. 

✓ Veri sorumlusu, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi 

işlemiyle ilgili uyguladığı yöntemleri ilgili politika ve prosedürlerinde açıklamakla 

yükümlüdür. 

✓ Veri sorumlusu, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme 

yöntemlerinden uygun olanını veri sahibinin talebi üzerine ve gerekçesini açıklayarak 

seçme hakkını haizdir. Bununla beraber, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bu 

yöntemleri re’sen belirleme yetkisi de bulunmaktadır. 

Yönetmelik ile getirilen düzenlemeleri aşağıda temel başlıklar altında bilginize 

sunuyoruz.  

Yeni Bir Yükümlülük: “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” 

Yönetmelik ile, Kanun’da yer almayan yeni bir yükümlülük olarak “Kişisel Veri Saklama 

ve İmha Politikası” hakkında düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmelik m.4’e göre kişisel veri 

saklama ve imha politikası, “veri sorumlularının kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli 

olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak 

yaptıkları politikayı” ifade etmektedir. Bu yükümlülük sicile kayıt yükümlülüğü altında olan veri 

sorumlularına getirilmiş bir düzenleme olup, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak 

hazırlanacak kişisel veri saklama ve imha politikası, asgari aşağıda yer alan hususlarda bilgi 

içerecek şekilde düzenlenmelidir: 

✓ Kişisel veri saklama ve imha politikasının hazırlanma amacı, 

✓ Kişisel veri saklama ve imha politikası ile düzenlenen kayıt ortamları, 

✓ Kişisel veri saklama ve imha politikasında yer verilen hukuki ve teknik terimlerin 

tanımları, 
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✓ Kişisel verilerin saklanmasını ve imhasını gerektiren hukuki, teknik ya da diğer sebeplere 

ilişkin açıklama, 

✓ Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve 

erişilmesinin önlenmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler, 

✓ Kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler, 

✓ Kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alanların isimleri ve sorumlulukları, 

✓ Kişisel verileri saklama ve imha sürelerini gösteren tablo,  

✓ Periyodik imha süreleri, ve 

✓ Mevcut kişisel veri saklama ve imha politikasında güncelleme yapılmış ise söz konusu 

değişiklik. 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine 

İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir? 

Yönetmelik’in madde 8, madde 9 ve madde 10 hükümlerinde bu konuda özel olarak 

düzenlemeler yapılmıştır. Anılan düzenlemelere göre: 

a) Kişisel Verilerin Silinmesi 

Tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, 

Yönetmelik’te, “ilgili kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve 

tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi” olarak tanımlanmıştır. Kanun’un m.5 hükmünde yer 

verilen “kişisel verilerin işlenme şartları”nı ortadan kaldıran hallerden herhangi birinin varlığı 

halinde söz konusu kişisel verinin veri sorumlusu tarafından silinmesi zorunluluğu doğmakta 

olup; veri sorumlusunun, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından erişilemez ve tekrar 

kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alması gerekmektedir. 

Veri sorumluları, kişisel verilerin silinmiş sayılması için belirtilen koşulların nasıl 

sağlandığını ilgili politika ve prosedürlerinde açıklamakla yükümlüdür. 

Yine yeri gelmişken ifade etmek isteriz ki, “otomatik olarak veri işleme faaliyeti1”, 

bilgisayar, telefon, saat vb. işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya 

donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi 

olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetlerini kapsamaktadır. “Veri kayıt sisteminin 

parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan işleme faaliyeti2” ise Kanun’un gerekçesinde veri 

kayıt sistemi, “kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi” 

şeklinde tanımlanmıştır. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilecektir. Buna 

                                                           
1 “6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Temel Kavramlar”, Kişisel Verileri Koruma Kurumu yayımları, s.17,  
http://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/6698%20SAYILI%20KANUN%E2%80%99DA%20YER%20ALAN%20TEMEL%20KAV
RAMLAR.pdf . 
2 “6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Temel Kavramlar”, Kişisel Verileri Koruma Kurumu yayımları, s.18,  
http://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/6698%20SAYILI%20KANUN%E2%80%99DA%20YER%20ALAN%20TEMEL%20KAV
RAMLAR.pdf . 

http://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/6698%20SAYILI%20KANUN%E2%80%99DA%20YER%20ALAN%20TEMEL%20KAVRAMLAR.pdf
http://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/6698%20SAYILI%20KANUN%E2%80%99DA%20YER%20ALAN%20TEMEL%20KAVRAMLAR.pdf
http://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/6698%20SAYILI%20KANUN%E2%80%99DA%20YER%20ALAN%20TEMEL%20KAVRAMLAR.pdf
http://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/6698%20SAYILI%20KANUN%E2%80%99DA%20YER%20ALAN%20TEMEL%20KAVRAMLAR.pdf
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göre, veri kayıt sisteminde kişisel veriler, ad, soyad veya kimlik numarası üzerinden 

sınıflandırılabileceği gibi, kredi borcunu ödemeyenler, düzenli sipariş verenler ve benzeri farklı 

başlıklarda yapılacak sınıflandırma da bu kapsamda değerlendirilecektir. Zira kişisel veriler 

otomatik işlemeye tâbi tutulmasalar da, “veri kayıt sistemi” aracılığıyla işlendiklerinde de Kanun 

ve Yönetmelik hükümlerine tâbi olacaklardır. 

b) Kişisel Verilerin Yok Edilmesi; 

Kişisel verilerin yok edilmesi, Yönetmelik’te, “bilgilerin saklandığı veri saklamaya 

elverişli tüm fiziksel kayıt ortamlarının tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak hale 

getirilmesi” olarak tanımlanmıştır. Veri sorumluları, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili 

gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. 

c) Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi; 

Anonim hale getirme, Yönetmelik’te, “kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi 

kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi” olarak 

tanımlanmıştır. 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için, veri sorumlusu veya kişisel verilerin 

aktarıldığı alıcı ya da alıcı gruplarınca3: 

✓ Kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması, veya 

✓ Geri döndürme teknikleri kullanılması ya da verilerin başka verilerle eşleştirilmesi 

yoluyla kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale 

getirilmesi 

şartlarının birinin sağlanması gerekmektedir. 

Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme Süreleri 

Yönetmelik’e göre, veri sorumluları, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim 

hale getirilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen sürelere riayet etmekle mükellef kılınmıştır: 

a) Veri Sorumlusu Tarafından Re’sen Gerçekleştirilecek İşlemlerde Süreler 

Veri sorumlularının kişisel verileri silme, yok etme ve anonim hale getirme yükümlüğü 

kapsamında dikkate alması gereken süreler kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamış 

olanlar ve olmayanlar için ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu kapsamda: 

✓ Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamış olanların, yükümlülüğün ortaya 

çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, 

✓ Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamamış olanların ise yükümlülüğün 

ortaya çıktığı tarihi takip eden üç ay içerisinde  

                                                           
3 Yönetmelik m.4/f.1-a: “Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi 
kategorisini” ifade eder. 
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kişisel verileri silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek zorunda olduğu düzenlenmiştir. 

Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, veri sorumlusu tarafından kişisel 

veri saklama ve imha politikasında belirlenir. Bu süre her halde altı ayı geçemez. 

b) Veri Sahibi İlgili Kişinin Talep Etmesi Durumunda 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişinin veri sorumlusuna başvurarak kendisine ait kişisel 

verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etmesi halinde, veri sorumlusu öncelikle kişisel 

veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkıp kalkmadığını tespit etmelidir. 

✓ Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe 

konu kişisel verileri silebilir, yok edebilir veya anonim hale getirebilir. İlgili kişilerin 

silme veya yok etme talepleri veri sorumluları tarafından en geç otuz gün içerisinde 

sonuçlandırılır. 

✓ Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan 

kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa; veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye 

bildirir; üçüncü kişi nezdinde bu Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını 

temin eder. 

✓ Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa; bu talep veri 

sorumlusunca Kanun’un 13. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak 

reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da 

elektronik ortamda bildirilir. 

Son olarak ifade etmek isteriz ki, Yönetmelik hükümleri 01.01.2018 tarihinden 

itibaren yürürlüğe girecek olup, veri sorumlusu olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin gerekli 

hazırlıklarını bu tarihe kadar tamamlamaları önem taşımaktadır. Zira Kanun’un ilgili hükümleri 

ile düzenlendiği üzere, Kanun’un ve Yönetmelik’in hükümlerine aykırılık hallerinde idari para 

cezası tahakkuk ettirilebilecektir. 

Saygılarımızla, 

Av. Ömrüncegül İÇÖZ KOYUNCUOĞLU     Av. Arb. İrem ÖZKAŞIKÇI 

 

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai 

işlemler gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, 

burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak 

Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 


