Din Bilgisinin Maskelenmesi Hakkında Duyuru
Amaç ve Kapsam: İşbu metin, Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci kapsamında
Konya Teknik Üniversitesi personeli tarafından Özel Nitelikli “din bilgisi” verisi işlemesini
sınırlamak ve gerekirse veri maskeleme yönteminin uygulanması hakkında uyarı yapmak için
tüm personele gönderilmek üzere hazırlanmıştır.

1. Özel Nitelikli Kişisel Veriler Nelerdir?
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 6. maddesine göre Özel
Nitelikli Kişisel Veriler aşağıdaki gibidir;
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Irkı,
Etnik Kökeni,
Siyasi Düşüncesi,
Felsefi İnancı,
Dini, Mezhebi Veya Diğer İnançları,
Kılık ve Kıyafeti,
Dernek / Vakıf / Sendika Üyeliği,
Sağlığı, Cinsel Hayatı,
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Verileri,
Biyometrik Verileri
Genetik Verileri

Görüldüğü üzere, Kanun uyarınca “Din Bilgisi” Özel Nitelikli Kişisel Veriler içerisinde
sayılmış, işlenmesi ve aktarılması Kişisel verilere kıyasla daha özel ve sıkı şartlara tabi
tutulmuştur.
Yukarıdaki veri kategorilerinden herhangi birinin işlenmesinde öncelikle “Özel Nitelikli
Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile
ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı” ile
belirtilen tüm kuralların esas alınarak Rektörlüğümüzce yayınlanan Özel Nitelikli Veri İşleme
Prosedürü’ne uygun hareket edilmeli, herhangi bir mevzuat tarafından işaret edilmemesi
halinde Özel Nitelikli Veri İşlenmemelidir.
İşlenen Özel Nitelikli Veriler konusunda ise; Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
zorunlu tutulan veri minimizasyonu ilkesine uyulmalı; ihtiyaç duyulmayan Özel Nitelikli Veri
kategorileri KVK Komisyonu yazılı olarak bilgilendirildikten sonra imha edilmelidir.
Bu kapsamda; birimlerde işlenmiş ve işlenmekte olan eski tip nüfus cüzdanlarında ve diğer
belgelerde bulunan “din bilgisi” Özel Nitelikli Veri olduğundan, süreçlerde işlenmesini
gerektiren bir mevzuat bulunmadığı taktirde imha edilmesi gerekmektedir.
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Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Teknik ve İdari Tedbirlerin yer aldığı Kurul Rehberine
göre Kişisel Verilerin imha edilmesi mümkün değilse “anonimleştirme” uygulanması
gerekmektedir. 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 Silinmesi,Yok Edilmesi veya
Anonim Hale Getirilmesi Rehberi” uyarınca öngörülmüş veri anonimleştirme teknikleri
bulunmaktadır. Bu rehber uyarınca Personelimizin uygulayabileceği en kolay yöntemlerden
birisi de “Veri Maskeleme” dir.
Veri Maskeleme, Kişisel verilerin belli alanlarının, kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üstlerinin çizilmesi, boyanması ve
yıldızlanması işlemlerini kapsamaktadır.
Örneğin; bir kişinin cep telefonu numarasının 0(***)******* olarak yazılması, veya
ad-soyad yaş ve kan grubu bilgisi içeren belgeden kişinin kan grubu dışındaki bilgilerinin
silinerek belgenin bu şekilde saklanması veri maskelemedir.
Yukarıda açıklanan sebeplerle; mümkünse mevcut nüfus cüzdanı örneklerinin ve diğer
bilgilerin yeni versiyonunun getirilmesinin sağlanması, bu mümkün değilse din hanesinin
geri dönülemez şekilde karartılması, üzeri kapatılarak yeni bir örneğinin alınması, eski
örneğinin imha edilmesi gerekmektedir.
● Mevcut din bilgisi içeren dökümanlardaki ve sistemlerdeki bu bilginin silinmesi ya da
geri döndürülemez şekilde maskelenmesi
● Eğer din bilgisini işlemeyi gerektiren bir mevzuat mevcut ise KVK
Koordinatörlüğüne bildirilmesi
● Bu işlemleri henüz tamamlamayan birimler varsa 30 gün içinde tamamlayarak yapılan
işlemleri KVK Koordinatörlüğüne bildirmesi gerekmektedir.
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Döküman Bilgisi:
İşbu dokümanı, KVKK mevzuatına uygun olmak şartıyla gerekli gördüğünüz
değişiklikleri yapıp kendi iş süreçlerinize uyarlayarak kullanınız.
İşbu döküman “26/05/2022 14:27” tarihli revizyon olup, dökümanın son haline
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://ktun.edu.tr/tr/Birim/Index/?brm=FdXTo7m9JCTAcJOflaR/Ew==
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