
KİŞİSEL VERİLERİN 
SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ 

VEYA ANONİM HALE 
GETİRİLMESİ





Kanunun 7. maddesinde ayrıca kişisel verilerin 
silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi 
düzenlenmiştir. Buna göre, kişisel verilerin 
hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 
kalkması hâlinde bu veriler, resen veya ilgili 
kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından 
silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Buna göre;

• Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili 
mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

• Taraflar arasındaki sözleşmenin hiç kurulmamış 
olması, sözleşmenin geçerli olmaması, 
sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi, 
sözleşmenin   feshi   veya  sözleşmeden 
dönülmesi,

• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın 
ortadan kalkması,

1



2 3

• Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük 
kuralına aykırı olduğunun tespit edilmesi,

• Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza 
şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, 
ilgili kişinin rızasını geri alması,

• İlgili kişinin, Kanunun 11. maddesinin 1. 
fıkrasının (e) ve (f) bentlerindeki hakları 
çerçevesinde kişisel verileri işleme 
faaliyetine ilişkin yaptığı başvurunun veri 
sorumlusu tarafından kabul edilmesi,

• Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından 
kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi 
talebi ile kendisine yapılan başvuruyu 
reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz 
bulunması veya Kanunda öngörülen süre 
içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula 
şikayette bulunulması ve bu talebin Kurul 
tarafından uygun bulunması,
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• Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren 
azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, 
kişisel verileri daha uzun süre saklamayı 
haklı kılacak  herhangi bir şartın mevcut 
olmaması,

• Kanunun 5. ve 6. maddelerindeki kişisel 
verilerin işlenmesini gerektiren şartların 
ortadan kalkması

gibi hallerde kişisel verilerin silinmesi, yok 
edilmesi veya anonim hâle getirilmesi gerekir.

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 
kalktığı hallerde kişisel verileri silmek, yok etmek 
veya anonim hale getirmek veri sorumlusunun 
yükümlülüklerindendir. Bunun için ilgili kişinin 
başvurusu şart değildir. Bununla birlikte, 
veri sorumlusunun ihlali durumunda ilgili 
kişinin kişisel verilerinin silinmesini veya yok 
edilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Öte yandan, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok 
Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi 
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kişisel 
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veri saklama ve imha politikası hazırlamış 
olan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, 
yok etme veya anonim hale getirme 
yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip 
eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel 
verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. 

Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun “Sicil 
dosyalarındaki kişisel verilerin, işlenmelerini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkmaması 
sebebiyle, imha edilmemesi gerektiği hakkında”  
2018/69 Sayılı Karar Özeti de dikkate alınmalıdır.

Ayrıca; Kanunun yayımı tarihinden önce 
işlenmiş olan kişisel veriler, yayımı tarihinden 
itibaren iki yıl içinde bu Kanun hükümlerine 
uygun hâle getirilir, Kanun hükümlerine aykırı 
olduğu tespit edilen kişisel veriler derhâl 
silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili 
kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve 
tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya 
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Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 
4. maddesinde ilgili kullanıcı; “verilerin 
teknik olarak depolanması, korunması ve 
yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim 
hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu 
içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve 
talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler” 
olarak tanımlanmıştır. Veri sorumlusu, silinen 
kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve 
tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü 
teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin 
hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, 
geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale 
getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, kişisel 
verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü 
teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, 
kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi 
hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir 
bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale 
getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale 
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getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri 
sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından 
geri döndürme ve verilerin başka verilerle 
eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet 
alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması 
yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir 
gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi 
gerekir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin 
anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü 
teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Belirtmek gerekir ki, işlenmesini gerektiren 
sebeplerin ortadan kalkması durumunda 
kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya 
anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin 
işlenmesine hâkim olan genel ilkelerin doğal bir 
sonucudur. Yukarıda belirtildiği üzere, Kanunun 
4. maddesinde kişisel verilerin, ancak ilgili 
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için 
gerekli olan süre kadar muhafaza edilebileceği 
öngörülmüştür. Kişisel verilerin muhafazası 
için herhangi bir meşru amaç kalmadığında   
bu   verilerin  silinmesi,  yok edilmesi veya 
anonim hale getirilmesi bir zorunluluktur.
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Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasında, 
kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya 
anonim hale getirilmesine ilişkin diğer 
kanunlarda yer alan hükümlerin saklı tutulması 
öngörülmektedir. Bu kapsamda, örneğin 
Adli Sicil Kanununda verilerin silinmesini 
veya yok edilmesini düzenleyen hükümler 
Kanuna göre öncelikli olarak uygulanacaktır.
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