
 

 

 T.C. 

 SAĞLIK BAKANLIĞI 

 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 
 
 

 

Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No: 9 06800 Bilkent, Ankara Bilgi için: Av. Ahmet Esad BERKTAŞ 

Telefon No: 0 (312) 471 83 50  Sağlık Bilişimi Hukuku Danışmanı 

İnternet Adresi: https://sbsgm.saglik.gov.tr/  e-Posta: esad.berktas@saglik.gov.tr 

 

 

Sayı : 75730711 

Konu : Anonim Veri 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi: 07/02/2020 tarihli ve 67523305-719-E.1069 sayılı yazımız. 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kişisel veri, “kimliği belirli veya 

belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak, anonim hâle getirme ifadesi ise 

“kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya 

belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” olarak 

tanımlanmaktadır. 

Anonim verinin başka verilerle eşleştirildiğinde dâhi kişiyi doğrudan veya dolaylı 

olarak göstermemesi gerekmektedir. Dolayısı ile ilgili kişinin takip edilmesini sağlamak, 

gerektiği durumlarda kişiyle irtibata geçmek veya kişi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak gibi 

amaçlarla veriler üzerinde yapılan kimliksizleştirme işlemi neticesinde elde edilen takma adlı 

veri veya psödo anonim veri, yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca anonim veri olarak 

kabul edilmemektedir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok 

Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi’nde: 

“Anonim hale getirme, bir veri kümesindeki tüm doğrudan ve/veya dolaylı 

tanımlayıcıların çıkartılarak ya da değiştirilerek, ilgili kişinin kimliğinin saptanabilmesinin 

engellenmesi veya bir grup/kalabalık içinde ayırt edilebilir olma özelliğini, bir gerçek kişiyle 

ilişkilendirilemeyecek şekilde kaybetmesidir. Bu özelliklerin engellenmesi veya kaybedilmesi 

sonucunda belli bir kişiye işaret etmeyen veriler, anonim hale getirilmiş veri sayılır. Diğer bir 

ifadeyle anonim hale getirilmiş veriler bu işlem yapılmadan önce gerçek bir kişiyi tespit eden 

bilgiyken bu işlemden sonra ilgili kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale gelmiştir ve kişiyle 

bağlantısı kopartılmıştır.” denilmekte, anonim veri kavramından ne anlaşılması gerektiği 

detaylı olarak izah edilmektedir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer bir uygulama bulunmaktadır. Nitekim 6698 sayılı 

Kanun’un mehaz düzenlemesi niteliğindeki 95/46 sayılı AB Direktifi’nde yer alan hükümler 

uyarınca oluşturulan Madde 29 Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 10/04/2014 tarihli ve 

05/2014 sayılı “Anonimizasyon Teknikleri” başlıklı görüş raporunda, “psödo anonimizasyonun 

bir anonimizasyon yöntemi olmadığı, bu yöntemin veri seti ile ilgili kişinin kimliği arasındaki 

bağlantı kurulma imkânını azalttığı, bir güvenlik tedbiri olarak faydalı olduğu” ifade 

edilmektedir.  

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden fd829a9c-f8b1-4973-8a18-5f22592fd43a kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

https://sbsgm.saglik.gov.tr/
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İlgi yazımızın yukarıda izah edilen açıklamalar kapsamında değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Veri sorumlusu tarafından yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile Rehber’de 

yer alan açıklamalara uygun bir şekilde anonim hâle getirilen veriler, 6698 sayılı Kanun’un 28 

inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara 

aktarılabilmekte ve bu veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilmektedir. 

Fakat psödo anonim veriler, bu kapsamda değerlendirilememektedir. 

Son olarak, kişisel verilerin anonim hâle getirilmesine yönelik yöntemler hakkında 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok 

Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi’nden istifade edilebileceği düşünülmektedir. 

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim. 

 

Dr. M. Mahir ÜLGÜ 

Bakan a. 

Genel Müdür V. 
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81 İl Valiliklerine 
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