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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ 
POLİTİKASI BELGESİ

1- AMAÇ    

  Bu politikanın amacı; Üniversitemiz tarafından yürütülen her türlü faaliyetin başta 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere ulusal ve 
uluslararası düzenlemelerle kişisel verileri işleyen veri sorumlularına getirilen kişisel 
verilerin korunması, işlenmesi, aktarılması, anonimleştirilmesi, imhası ve diğer 
hususlarda getirilen yükümlülükler hakkında kurumsal olarak kabul edilen uygulama ve 
prensiplere ilişkin açıklamalarda bulunmak,  kişisel verileri Üniversitemiz tarafından 
işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır.

2- KAPSAM

  Bu politika; akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, öğrenci adaylarımız, 
mezunlarımız, çalışan adaylarımız, yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde 
olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler olmak 
üzere kişisel verileri Üniversite tarafından yürütülen süreçlerde tamamen veya kısmen 
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik 
olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verileri kapsar.

   Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahiplerine ilişkin işbu 
politikanın uygulama kapsamı politikanın tamamı olabileceği gibi (örn. ziyaretçimiz de 
olan mezunlarımız gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örn. yalnızca ziyaretçilerimiz 
gibi) olabilecektir.    

3- TANIMLAR

    Politika kapsamında kullanılan kavramların tanımları aşağıda yer almaktadır.

a)Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle 
açıklanan rızayı, 
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b)Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette 
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle 
getirilmesini,

c)Başvuru formu: KVKK kapsamında yer alan haklarını kullanmak isteyen veri 
sahiplerinin  

 yapacakları başvuruda kullanacakları formu,

d) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, 

e)Periyodik İmha: KVKK’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının 
ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve 
tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale 
getirme işlemi. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

f) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

g)Özel Nitelikli Kişisel Veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, 
dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 
sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile 
biyometrik ve genetik verileri.

h)Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden 
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, 
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde 
gerçekleştirilen her türlü işlemi,

ı)Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, 

i)Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

j)KVKK : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

k)Tedarikçi: Üniversitemizin faaliyetlerini yürütürken Üniversitemizin emir ve 
talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Üniversitemize hizmet sunan taraflar
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l)Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi’ni,

l)Veri Sahibi/İlgili Kişi; Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

n)Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri 
işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

o)Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği 
kayıt sistemini,

ö)Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

    ifade eder.

4-TEMEL PRENSİPLER

    Politika kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken genel ilkeler 
şunlardır:

4.1 Hukuka Ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma

      Üniversitemiz veri sorumlusu olarak kişisel verilerin işlenmesinde kanunlarla ve 
diğer hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkelere uygun hareket etmektedir. Dürüstlük 
kuralına uygun olma ilkesi uyarınca veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, 
ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır. İlgili kişinin 
beklemediği ve beklemesinin de gerekmediği sonuçların ortaya çıkmasını önleyici 
şekilde hareket etmektedir. İlke uyarınca ayrıca ilgili kişi için söz konusu veri işleme 
faaliyetinin şeffaf olması ve veri sorumlusunun bilgilendirme ve uyarı yükümlülüklerine 
uygun hareket etmeyi esas tutar.

4.2 Doğru Ve Gerektiğinde Güncel Olma

      Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, veri sorumlusunun yararına 
ilişkin olduğu gibi ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından da 
gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması 
noktasında aktif özen yükümlülüğü, veri sorumlusu eğer bu verilere dayalı olarak ilgili 
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kişiyle ilgili bir sonuç ortaya koyuyor ise geçerlidir. Bunun dışında veri sorumlusu olarak 
Üniversitemiz her zaman ilgili kişinin bilgilerini doğru ve güncel olmasını temin edecek 
kanalları açık tutmayı esas alır. Kişisel verilerin doğru ve güncel tutulabilmesini 
sağlamak amacına matuf olarak, kişisel verilerin elde edildiği kaynakların belirli ve 
güvenilir olduğu teyit edilmekte ve kişisel verilerin doğru olmamasından kaynaklı 
durumlara karşı makul önlemler alınmaktadır.

4.3 Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme

      Üniversitemiz veri sorumlusu olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinin ilgili kişi 
tarafından açık bir şekilde anlaşılır olmasını,  kişisel veri işleme faaliyetlerinin hangi 
hukuki işleme şartına dayalı olarak gerçekleştirildiğinin tespit edilmesini, kişisel veri 
işleme faaliyetinin ve bu faaliyetin gerçekleştirilme amacının açıkça belirlenmesini 
sağlanmasını gözetmektedir.

   

4.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olma

     Üniversitemiz tarafından toplanma amacının gerçekleştirilmesi için elverişli ve 
zaruri olduğu kabul edilen kişisel veriler toplanmaktadır. Kişisel veriler, mevcut ve 
güncel bir amaç için toplanmakta olup ileride gerçekleşmesi muhtemel bir amaca 
yönelik veri işlenmemektedir. Veri işleme faaliyeti ile gerçekleştirilmesi istenen amaç 
arasında makul bir dengenin kurulması nazara alınır.

4.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen Veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar 
Muhafaza Edilme

      Üniversite, kişisel verileri işlenme amacını gerektirdiği süre ile sınırlı olarak 
muhafaza etmektedir. Kişisel verilerin saklanma sürelerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta 
belirlenen sürelerin veya işlenme amacının gerektirdiği sürenin sona ermesi halinde 
verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep bulunmaması halinde, o veri 
silinmekte veya anonimleştirme ve imha politikası uyarınca işlem yapılmaktadır.
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    Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler, Üniversitemizin tüm kişisel veri işleme 
faaliyetlerinin esası kabul edilmekte ve tüm kişisel veri işleme faaliyetleri bu ilkelere 
uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

5-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

5.1 Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

     Üniversitemizin yürüttüğü asli kamu hizmeti faaliyeti kapsamında; eğitim-öğretim, 
bilimsel araştırma ve yayın ile danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi; 
öğrencilerin kayıt ve öğrencilik statüsüne bağlı diğer hak sağlayıcı işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi; Üniversitemiz veya üçüncü kişi ve kurumlardan öğrencilere burs 
verilmesi işlemlerinin yerine getirilmesi; akademik ve idari personelin özlük işlemlerinin 
yürütülmesi;  İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve diğer çalışma mevzuatı ile iş sağlığı 
ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin 
alınması;  Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile 
yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari 
yükümlülüklerin ifa edilmesi; Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde 
olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Üniversitemiz tarafından yürütülen 
iletişime yönelik idari operasyonlar, Üniversiteye ait lokasyonların fiziksel güvenliğini 
ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.); Üniversitenin tüm plan ve 
stratejilerinin belirlenerek uygulanması; Üniversitenin insan kaynakları politikalarının 
yürütülmesi; Üniversite içi sistem ve uygulamaların yönetimi ile hukuki işlemlerin 
yönetimi; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların 
gereklilik ve taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK’da belirtilen kişisel veri 
işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.
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5.2 Kişisel Veri İşlenme Sebepleri

      Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı KVKK 5. maddesinde düzenlenmiştir. 
Buna göre söz konusu maddede sayılan hallerden en az birinin bulunması durumunda 
kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. 

5.2.1 İlgili Kişinin Açık Rızasının Varlığı 

         Açık rıza, kişisel veri işleme şartlarından birisidir. Üniversitemiz tarafından veri 
işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesinde öncelikle diğer veri işleme şartlarından birine 
dayanılıp dayanılamayacağı değerlendirilerek, bunlardan hiçbirinin bulunmadığı 
takdirde ilgili kişinin açık rızasının alınması yoluna gidilmektedir.

5.2.2 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

       Kanunlarda kişisel verilerin işlenebileceğine ilişkin bir hüküm veri işleme şartını 
oluşturacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca öğrencilerin aldıkları 
dersler ve notlara ilişkin verilerinin işlenmesi bu kapsamdadır.     

5.2.3 Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan Veya 
Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin Ya Da Bir Başkasının 
Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması

        Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da başkasının hayatı veya beden 
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri 
işlenebilecektir. KVKK fiili imkânsızlık halinde, kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili 
kişinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması bakımından 
zorunluluk bulunması gerektiğini hükme bağlamıştır.  
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5.2.4 Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması 
Kaydıyla Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması 

       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması durumunda 
ilgili kişilerin bu amaçla sınırlı olmak üzere kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu 
kapsamda sözleşmenin karşı tarafının banka hesap numarasının, maaş bordrosunu, tapu 
kayıtlarının, adres bilgilerinin, vergi ve ticaret sicili kayıt bilgileri gibi veriler işlenebilir.  

5.2.5 Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu 
Olması 

         Üniversitemizin veri sorumlusu sıfatıyla kanundan, sözleşmeden ve diğer 
sebeplerden doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin 
zorunlu olduğu hallerde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilir. Bu kapsamda sosyal 
güvenlik kurumları nezdinde sosyal güvenlik mevzuatından doğan yükümlülüklerin 
yerine getirilmesine ilişkin olarak; çalışanların banka hesap numarası, evli olup 
olmadığı, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eşinin çalışıp çalışmadığı, sosyal sigorta 
numarası ile kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin kişisel verilerinin elde edilmesi ve 
işlenmesi bu duruma örnek verilebilir. 

5.2.6 İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması 

          İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir 
şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel verileri işlenebilecektir. Belirli durumlarla 
sınırlı olarak kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini kamuya arz 
edilmesi ile kurumsal internet sitelerinde, çalışanların işyeri telefon numaraları ve 
kurumsal elektronik posta adreslerinin üçüncü kişilerin erişimine açık şekilde 
paylaşılması hallerinde de alenileştirmeden söz edilebilir.
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5.2.7 Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu 
Olması 

         Kişisel veriler, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması 
halinde işlenebilir.  Üniversitenin taraf olduğu davalarda dava ile ilgili olmak kaydı ile 
kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Yine Üniversitemizin taraf olduğu hukuki 
ilişkilerle ilgili olarak hukuki ilişkinin sonuçlarını meydana getirdiği ve sonrasında 
zamanaşımı süresi sonuna kadar kişisel verilerin saklanması ve işlenmesi mümkündür. 

5.2.8 İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri 
Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun 
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda, kişisel verilerinin 
işlenmesi mümkündür. Bazı durumlarda veri sorumlusunun meşru menfaati 
bakımından veri işleme söz konusu olabilmektedir. Bu doğrultuda, ele alınacak olan 
meşru menfaat ciddi, önemli ve hali hazırda mevcut olmalıdır. Bu şarta dayanılarak veri 
işlenebilmesi için yarışan menfaatler arasında yapılacak olan değerlendirme sonucunda 
kişisel verilerin bu hüküm kapsamında işlenip işlenemeyeceğine karar verilmesi 
gerekmektedir.

  Kişisel verilerin işlenme şartları, yani hukuka uygunluk halleri, Kanunda sayma yoluyla 
belirlenmiş olup, bu şartlar genişletilemez.

5.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

      KVVK’da özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayma yoluyla belirlenmiştir. Bunlar; 
kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer 
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. 
Özel nitelikli kişisel verilerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir. 
Üniversitemiz tarafından özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızası alınarak 
işlenmektedir.
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6-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

   Kişisel verilerin aktarılması KVKK 8 inci ve 9 uncu maddelerde düzenlenmiştir. Buna 
göre kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt içinde veya yurt dışında 
üçüncü kişi ve kurumlara aktarılamaz.

6.1 Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması

      Üniversitemiz tarafından işlenen kişisel veriler, kural olarak ilgilinin açık rızası ile 
yurt içinde aktarılmakta iken aşağıda sınırlı olarak sayılan hallerin varlığı halinde ise açık 
rıza aranmaksızın yurt içinde üçüncü kişi ve kurumlara aktarılabilir. 

a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi
b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden 
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

   Üniversitemiz tarafından işlenen özel nitelikli veriler ise ilgilinin açık rızası olmadan 
yurt içinde üçüncü kişi ve kurumlara aktarılamaz. Aşağıda sınırlı olarak sayılan hallerin 
varlığı halinde açık rıza aranmaksızın yurt içinde üçüncü kişi ve kurumlara yeterli önlem 
alınmış olması kaydıyla aktarılabilir.

a)Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda 
açıkça öngörülmüş olması halinde
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b)Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler bakımından ise kamu sağlığının 
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, 
sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama 
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından

    Kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasında diğer kanunlarda yer alan hükümlerin 
saklıdır.

6.2 Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması
 
     Üniversitemiz tarafından işlenen kişisel veriler,  KVKK 9. Maddesine göre kural 
olarak ilgili kişinin yurt dışına veri aktarımı hakkında açık rızasının bulunması halinde 
aktarılabilir.
 
       İlgili kişinin rızası olmadığı hallerde ise;

a)Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere KVKK 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile KVKK 
6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde,

b) Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere ise KVKK 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 
6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hallerde ise yeterli korumanın yazılı olarak 
taahhüt edilmesi ve Kurulun izninin bulunması durumlarında gerçekleştirilebilir.    

7-KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, İMHASI VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

    KVKK 7 nci 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 Üniversite tarafından silinir, yok edilir veya 
anonim hâle getirilir.

 Buna göre; 
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a)Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi 
veya ilgası 

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

c)Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması

d)Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olduğunun tespit 
edilmesi

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

f)İlgili kişinin, KVKK 11 inci maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (f) bentlerindeki hakları 
çerçevesinde kişisel verileri işleme faaliyetine ilişkin yaptığı başvurunun Üniversite 
tarafından kabul edilmesi,
 
g)Üniversitenin, 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 şikâyette 
bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması

h)Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, 
kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut 
olmaması

ı)KVKK 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan 
kalkması gibi hallerde

  kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hâle getirilmesi gerekir. 
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  Üniversite işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığı hallerde kişisel verileri 
silmek, yok etmek veya anonim hale getirmektedir. Bunun için ilgili kişinin başvurusu 
şart değildir. Bununla birlikte, ilgili kişinin kişisel verilerinin silinmesini veya yok 
edilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

  Diğer taraftan, Üniversite, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale 
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kişisel veri saklama ve imha politikası 
hazırlanmasından sonra, 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; 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 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. Üniversite, 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. Üniversite, 
kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır. 

  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 getirilmiş olması için; kişisel verilerin, 
Üniversite, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle 
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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. Üniversite, kişisel verilerin anonim hale 
getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.   

   Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin diğer 
kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.  

8-KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 

   Üniversite, KVKK’nın veri güvenliğine ilişkin 12 nci maddesine göre;

 Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

          ile yükümlüdür.

 Üniversite,  bu yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla uygun güvenlik düzeyini 
temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.  Kurul tarafından 
belirlenecek asgari kriterler gözetilerek işlenen kişisel verilerin niteliğine göre ilave 
tedbirler alabilir. 

 Üniversite, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından 
işlenmesi hâlinde, gerekli tedbirleri alır. 

  Üniversite, KVKK hükümlerinin uygulanmasını ve veri güvenliğini sağlamak amacıyla 
gerekli denetimleri yapar veya üçüncü kişilere yaptırabilir.  Üniversite çalışanları veya 
Üniversite ile kanun hükmü uyarınca veya sözleşme sebebiyle hukuki ilişki içinde olan 
üçüncü kişiler, öğrendikleri ve işledikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı 
olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük 
görevden ayrılmalarından sonra ya da hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra da devam 
eder.

 Üniversite, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde 
edildiğini öğrenmesi halinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. 
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9- VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

     Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarına ilişkin taleplerini, 
aşağıda düzenlenen yöntemlerle Üniversitemize iletmeleri durumunda, başvuruları 
içeriğinin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda 
kişisel veri sahipleri;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını 
   öğrenme,

d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 
isteme ve    
    bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme,

f)6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 
rağmen, 
   işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin 
silinmesini veya    
   yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü 
   kişilere bildirilmesini isteme,

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

h)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde 
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
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     KVKK 13 üncü maddesi  1 inci fıkrası gereğince, KVKK 11 inci madde kapsamındaki 
haklarını kullanmak isteyen veri sahipleri, taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik 
posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından 
Üniversitemize  daha önce bildirilen ve Üniversitemizin sisteminde kayıtlı bulunan 
elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş 
bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletebilirler.

  Başvuruda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için 
uyruğu, 

    pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

    bilgilerinin bulunması zorunludur. 

Başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklemesi gerekmektedir.

     Veri sahipleri, KVKK’nın 11 inci maddesin uyarınca kullanılan haklara yönelik 
açıklamaları içeren  başvuru talebini  www.boun.edu.tr adresindeki formu doldurarak, 
formun ıslak imzalı bir nüshasını ‘Boğaziçi Üniversitesi 34342 Bebek-Beşiktaş/ 
İstanbul’ adresine kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden veya posta yolu 
iletebilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile 
gönderebilir veya ilgili formu “bogaziciuniversitesi@hs01.kep.tr” adresine güvenli 
elektronik imzalı olarak iletebilir. 
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10-KURUMSAL DÜZEYDE KVKK YÖNETİŞİMİ

     Veri sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamındaki yükümlülüklerin icrası kapsamında 
aşağıda belirtilen faaliyetler Güvenli Veri Koruma Komisyonu tarafından yürütülür.

a)KVKK ve ikincil mevzuatın akademik ve idari birimler ölçeğinde bilinirliğini sağlamak 
üzere farkındalık eğitimleri vermek,  

b)Kurum içi veri işleme, verilerin aktarılması, verilerin silinmesi, imhası ve anonim hale 
getirilmesi uygulamasına yönelik standartların belirlenmesi sağlamak,

c)Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve 
denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede üst yönetime 
öneride bulunmak,

d)KVKK ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit 
etmek ve yapılması gerekenleri üst yönetimin onayına sunmak

e)Kurum için veri işleme, verilerin aktarılması, verilerin silinmesi, imhası ve anonim 
hale getirilmesi uygulamalarının ilgili mevzuata uygun yürütülmesini takip etmek,

f)Kurum içinden mevzuatın uygulanması kapsamındaki oluşan tereddütleri gidermek, 
bu kapsamda görüş vermek,

g)Kişisel Verilerin Korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; 
bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Üniversite içinde yapılması gerekenler 
konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak.

h)Üniversite üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer 
görevleri icra etmek.

11-YÜRÜRLÜK

     İşbu Politika, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe 
girer. 
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