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Öğrenci Kişisel Verilerinin Korunması Politikası 

 

A. Giriş  
 

Değerli Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri, faaliyetlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel 
verilerinizin1 korunması, birincil önceliklerimizdendir. BAU olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin 
sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz.  

Bahçeşehir Üniversitesi (“BAU”) olarak, kişisel verilerinizin nasıl işleneceğini belirliyor ve veri kayıt 
sisteminin yönetimini sağlıyoruz. Diğer bir ifadeyle, kişisel verilerinizi işlerken veri sorumlusu olarak 
hareket ediyoruz. Veri sorumlusu olmamız, kişisel verilerinizin nasıl saklanacağı, kullanılacağı ve 
aktarılacağı konularında karar vermekten sorumlu olduğumuz anlamına gelmektedir. Veri sorumlusu 
olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (“Kanun”) kaynaklanan belirli 
yükümlülüklerimiz bulunmaktadır.  

Kişisel verilere ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirirken, aynı zamanda kişisel verilerinizin korunması 
ve işlenmesine ilişkin konular hakkında sizleri açık ve şeffaf olarak bilgilendirmek istiyoruz. Bunun için 
kişisel verilerinizi işlediğimiz süreçlerde sizlere aydınlatma/bilgilendirme metinlerini sunuyoruz.  

Öğrenci Kişisel Verilerinin Korunması Politikası’nı (“Politika”) ise, kişisel verilerinizin korunması ve 
işlenmesine dair kapsamlı bilgi alabilmeniz için hazırladık. Politika içerisinde, kişisel verilerinizin 
işlendiği süreçler, bu verileri ne kadar süreyle sakladığımız, verilerin güvenliği için aldığımız tedbirler 
gibi farklı konulara yer verdik.  

Politika’yı (1) Kişisel Veri İşleme Süreçleri, (2) Kişisel Veri İşleme Kuralları olmak üzere iki ana kısma 
ayırdık. Birinci kısımda hangi kişisel verilerinizin işlendiği, bu kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, 
kimlere aktarıldığı gibi kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.  

Politika’nın ikinci kısmında, kişisel verileri işlerken dikkate aldığımız ilkeler, verilerin güvenliği için alınan 
tedbirler, verileri işlerken dayanılan hukuki sebepler gibi kişisel veri işleme kurallarımıza yer verdik. 

Politika’da kullandığımız terimlerin açıklamaları için dokümanın son kısmına göz atabilirsiniz.  

Politika’da belirtilen konular ya da kişisel verilerinize ilişkin herhangi bir sorunuz olması durumunda 
lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sorularınızı doğrudan BAU İrtibat Kişisi mail adresine 
[kvkk@bau.edu.tr] iletebilirsiniz. Tereddütlerinizi gidermek noktasında elimizden geleni yapacağız.  

 

B. Politika’nın Kapsamı 
 

Bu Politika, BAU’da öğrenim gören tüm öğrencilerin ve BAU mezunlarının kişisel verilerini 
kapsamaktadır. Aday öğrenci kişisel verilerinin işlenmesi ise BAU Kişisel Verilerin İşlenmesi ve 
Korunması Politikası’nda düzenlenmiştir.  

 
1 Bir gerçek kişiyi tanımlayan ya da tanımlamaya yarayan her türlü bilgi.  
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C. Politika Güncellemeleri 
 

Politika’da, mevzuat değişiklikleri ya da kişisel veri işleme faaliyetlerimizdeki değişiklikler nedeniyle 
zaman zaman güncellemeler yapmamız gerekebilir. Politika’nın son güncellenme tarihine dokümanın 
son kısmından ulaşabilirsiniz.  

 

D. Kişisel Veri İşleme Süreçleri  
 

1. İşlenen Kişisel Veriler 
 

BAU olarak, öğrencilerimizle ilişki kurduğumuz her bir süreç özelinde farklı kişisel verilerinizi farklı 
amaçlarla işleyebiliyoruz. Bu süreçlerde kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili bilgi alabilmeniz için sizlere 
aydınlatma metinlerini sunuyoruz ve aydınlatma metinlerinde hangi kişisel verilerinizi işlediğimizi 
belirtiyoruz. 

Aşağıda genel olarak BAU’nun öğrencilerin hangi kişisel verilerini işlediğine yer verdik. Her bir süreç 
özelinde işlenen kişisel veri kategorileri için 3 numaralı “Kişisel Veri İşleme Süreçlerine İlişkin Detaylar” 
başlığını incelemenizi öneririz.  

 

Kimlik 
Ad-soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, kimlik ve 
pasaport numarası gibi kişinin kimliğine ilişkin veriler. 

 

İletişim 
Telefon numarası, adres, e-mail gibi kişi ile iletişim kurulması için 
gerekli veriler.  

 
Eğitim Verileri 

Fakülte, bölüm, sınıf, staj bilgileri, proje, ödev, sunum, tez vb. eğitim 
materyalleri, sınav sonuçları, not ortalaması gibi eğitim faaliyetleri 
kapsamında elde edilen veriler.  

 

İşlem Güvenliği 
Kullanıcı adı, parola, sistem/uygulamalarda gerçekleştirilen işlem 
kayıtları gibi işlem ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin veriler.  

 

Fiziksel Mekan Güvenliği 
Güvenlik kamera görüntüleri, giriş-çıkış kayıtları gibi fiziksel mekan 
güvenliğinin sağlanmasına ilişkin veriler.  

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf, ses, video kayıtları.  
 

Finansal Veriler 
Banka hesap bilgileri, ödeme tutarı gibi finansal işlemlere ilişkin 
veriler.  

 
Sağlık Verileri 

Muafiyet sınavlarına katılabilmek için sunulan sağlık raporları ile 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi süreçlerinde elde edilen 
sağlık durumu gibi, kişinin sağlığına ilişkin veriler.  

Ceza Mahkumiyeti Verisi Kişinin adli sicil kaydı gibi ceza mahkumiyetine dair veriler. 
 

Hukuki İşlem Verisi 
Hukuki uyuşmazlık durumunda, dava ve icra dosyalarına ilişkin bilgiler 
ile adli makamlarla yürütülen yazışmalara ilişkin bilgiler.  

 
Diğer Veriler 

Anket çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler, öğrencinin aile 
üyeleri/yakınlarına dair bilgiler, katıldığınız etkinlik ve faaliyetler gibi 
her bir süreç özelinde değişen diğer veriler.  
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2. Kişisel Verileri Toplama Kanalları ve Yöntemleri 
 

Kişisel verilerinizi sizinle iletişim kurduğumuz ya da verilerinizi elde ettiğimiz çeşitli kanallara göre, her 
bir süreçte farklı kanallar üzerinden toplayabiliriz. Aşağıda kişisel verilerinizi topladığımız kanalları 
sıraladık:  

§ Fiziki ortamlarda form doldurmanız veya bilgilerinizi bizimle paylaşmanız, 
§ Öğrenci bilgi sistemlerine bilgi girişi yapmanız, 
§ İnternet sitesi ya da dijital ortamlarda yer alan formları doldurmanız, 
§ Telefon, e-posta, sosyal medya hesapları veya BAU whatsapp hattı üzerinden bizimle iletişime 

geçmeniz. 
 

Kişisel verilerinizi toplarken, kısmen otomatik, otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı 
ile otomatik olmayan yöntemler kullanıyoruz. Aşağıda bu yöntemlerin ne anlama geldiğini açıkladık:  

§ Otomatik yöntemle kişisel veri işleme ð Herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın, bilişim 
sistemleri vasıtasıyla kendiliğinden gerçekleşen veri işlemeyi ifade eder. Örneğin, kamera 
kayıtlarının alınması ya da yazılım aracılığıyla kişisel veri işleme.  
 

§ Kısmen otomatik yöntemle kişisel veri işleme ð Kısmen insan müdahalesi ve kısmen otomatik 
olarak (bilişim sistemleri vasıtasıyla) gerçekleştirilen veri işlemeyi ifade eder. Örneğin, internet 
sitesi iletişim formu aracılığıyla kişisel verilerin işlenmesi.  
 

§ Veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemle kişisel veri işleme 
ð Manuel olarak (insan müdahalesi) gerçekleştirilen işlemlerin bir veri kayıt sisteminin parçası 
(dosyalanması, bilgisayar programına girişlerinin gerçekleştirilmesi) yapılması suretiyle veri 
işlemeyi ifade eder. Örneğin, sözlü olarak ifade edilen bilgilerin bilgi sistemlerine girişinin 
yapılması.  
 

3. Kişisel Veri İşleme Amaçları   
 

Kişisel verilerinizi, her bir süreç özelinde farklı amaçlarla işleyebiliyoruz. Örneğin sınavlarda verdiğiniz 
yanıtları ölçme ve değerlendirme amacıyla işlerken; BAU çözüm merkezine ilettiğiniz taleplerinizi 
taleplerinizin sonuçlandırılması amacıyla işliyoruz.  

Öğrencilerimize ilişkin her bir süreç özelindeki kişisel veri işleme amaçlarımızı öğrenmek için 
aydınlatma metinlerini incelemenizi öneririz. Aşağıda ise başlıca kişisel veri işleme amaçlarımıza yer 
verdik:  

§ Üniversite kayıt, nakil ve kayıt dondurma/iptal süreçlerinin yürütülmesi,  
§ Oryantasyon aktivitelerinin gerçekleştirilmesi.  
§ Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi,  
§ Ders seçme/dersten çekilme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,  
§ Öğrencilerimizin yetenek ve kariyer gelişimlerine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,  
§ Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin takibi,  
§ Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,  
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§ Zorunlu-gönüllü staj işlemlerinin yürütülmesi. 
§ Organizasyon, fuar, yarışma ve etkinliklerin düzenlenmesi,  
§ Öğrenciler için duyuru ve bilgilendirmelerin yapılması,  
§ Dijital uygulama kullanıcı hesaplarının oluşturulması ve yönetimi,  
§ Talep ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması,  
§ Anket çalışmalarının yürütülmesi,  
§ Faaliyetlerimizin incelenmesi, denetlenmesi ve raporlanması,  
§ Disiplin ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,  
§ Faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,  
§ Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi verilmesi.  

 

4. Kişisel Veri İşleme Süreçlerine İlişkin Detaylar 
 

Aşağıda belirli kişisel veri işleme süreçlerinde hangi kişisel veri kategorilerini hangi amaçlarla 
işlediğimize ve bu süreçlerde dayandığımız hukuki sebeplere2 yer verdik:  
 

a. Öğrenci Kayıtları  
 

Bahçeşehir Üniversitesi’ni kazanan/kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıt işlemlerini 
gerçekleştirebilmek için belirli kişisel verilerini işliyoruz. Aşağıda öğrenci kayıtları kapsamında yürütülen 
kişisel veri işleme sürecinin detaylarına yer verdik:  

 
İşlenen Kişisel Veri 

Kategorileri 

Kimlik, iletişim, finansal veriler, eğitim verileri (ÖSYM puan ve 
yerleştirme bilgileri, mezun olunan okul bilgileri gibi), online 
kayıtlarda ayrıca işlem güvenliği verileri, pilotaj bölümü kayıtları için 
sağlık ve ceza mahkumiyeti verileri.  

Kişisel Verileri İşleme 
Amaçları 

Üniversite kayıt, nakil ve kayıt dondurma/iptal süreçlerinin 
yürütülmesi, oryantasyon aktivitelerinin gerçekleştirilmesi. 

 
Kişisel Veri İşlemenin 

Hukuki Sebepleri 

Sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya 
korunması ile hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. 
Pilotaj bölümü kayıtları için ayrıca ilgili kişinin açık rızasının 
bulunması.  

 

b. Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri 
 

Ders seçim işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sınav, quiz gibi ölçme ve değerlendirme süreçlerinin 
yürütülmesi gibi eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında öğrencilerimizin belirli kişisel verilerini 
işliyoruz. Aşağıda eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında yürütülen kişisel veri işleme sürecinin 
detaylarına yer verdik: 

İşlenen Kişisel Veri 
Kategorileri 

Kimlik, iletişim, finansal veriler, eğitim verileri (Fakülte, bölüm, sınıf, 
staj bilgileri, danışman bilgisi, proje, ödev, sunum, tez vb. eğitim 

 
2 Kişisel veri işlemenin hukuki sebepleri (veri işleme şartları) hakkında bilgi için Politika’nın Kişisel Veri İşleme 
Kuralları bölümünü inceleyebilirsiniz.  
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materyalleri, bursluluk durumu, sınav sonuçları), işlem güvenliği 
verileri, diğer veriler (fotoğraf, imza, eğitim ve öğretim faaliyetleri 
kapsamında toplanan diğer bilgiler).  

 
 

Kişisel Verileri İşleme 
Amaçları 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, ders seçme/dersten 
çekilme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, öğrencilerimizin yetenek ve 
kariyer gelişimlerine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, öğrencilerin 
akademik ve sosyal gelişimlerinin takibi, ölçme ve değerlendirme 
süreçlerinin yürütülmesi, zorunlu-gönüllü staj işlemlerinin 
yürütülmesi, dijital uygulama kullanıcı hesaplarının oluşturulması ve 
yönetimi. 

 

Kişisel Veri İşlemenin 
Hukuki Sebepleri 

Sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya 
korunması, kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu 
olması ile hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. 

 

c. CO-OP Süreçleri 
 

Öğrencilerimizin üniversite eğitimini sürdürürken bir taraftan da aktif olarak çalışma hayatına katılarak 
iş tecrübesi edinmelerini sağlamak için CO-OP programını yürütüyoruz. CO-OP programına başvuran 
ve COOPER olan öğrencilerimizin kişisel verilerini aşağıdaki kapsamda işliyoruz:  

 
 

İşlenen Kişisel Veri 
Kategorileri 

Kimlik, iletişim, eğitim verileri (fakülte, bölüm, sınıf bilgisi), diğer 
veriler (iş/staj deneyimi, yabancı dil bilgisi, katılınan etkinlik ve 
faaliyetler, özgeçmiş ve niyet mektubu, askerlik durumu, şirket bilgisi 
imza). 

 
 

Kişisel Verileri İşleme 
Amaçları 

CO-OP programına başvuru ve kabul süreçlerinin yürütülmesi, 
program kapsamında stajların planlanması ve yerleştirmelerinin 
yapılması, staja kabul edilen öğrencilerin sigorta işlemlerinde destek 
olunması, öğrencilerin yetenek ve kariyer gelişimi için faaliyetlerin 
yürütülmesi, organizasyon, fuar ve etkinliklerin düzenlenmesi.  

Kişisel Veri İşlemenin 
Hukuki Sebepleri 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kişisel veri işlemenin 
meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.  

 

d. BAU Çözüm Merkezi Süreçleri 
 

Talep ve şikayetleriniz için BAU Çözüm Merkezini aramanız durumunda kişisel verilerinizi aşağıdaki 
kapsamda işliyoruz: 

İşlenen Kişisel Veri 
Kategorileri 

Kimlik, iletişim, talep ve şikayet bilgisi ile ses kaydına ilişkin kişisel 
veriler.  

 
Kişisel Verileri İşleme 

Amaçları 

İletişim süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin alınması ve 
sonuçlandırılması, çözüm merkezi iletişimlerinin raporlanması, 
incelenmesi ve denetlenmesi ile kayıtların hukuki süreçlerde dikkate 
alınması.  
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Kişisel Veri İşlemenin 
Hukuki Sebepleri 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kişisel veri işlemenin 
meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması. 

 

e. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Süreçleri 
 

Öğrencilerimizin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemeyi, bu amaçla öğrencilerimize 
üniversite hayatlarına uyumu kolaylaştıracak becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’ne başvuran öğrencilerimizin kişisel verilerini aşağıdaki şekilde 
işliyoruz:  

 

İşlenen Kişisel Veri 
Kategorileri 

Kimlik, iletişim, eğitim ve sağlık verileri ile diğer veriler (imza, acil 
durumlarda ulaşılacak kişi bilgisi, aile bireyleri/yakınlarına ilişkin 
bilgiler, başvuru bilgileri, yardım alınan uzman bilgileri.) 

 
Kişisel Verileri İşleme 

Amaçları 

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi, 
öğrencilerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerinin 
desteklenmesi, öğrencilere üniversite hayatlarına uyumu 
kolaylaştıracak beceriler kazandırılması, iletişim faaliyetlerinin 
yürütülmesi. 

 

Kişisel Veri İşlemenin 
Hukuki Sebepleri 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kişisel veri işlemenin 
meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması. 
Sağlık verileri için ilgili kişinin açık rızasının bulunması. 

 

f. BAU COMPASS Süreçleri 
 

Öğrencilerimizin kişisel, akademik veya mesleki anlamda ihtiyaç duydukları destek alanlarında onlara 
yardımcı olmaya yüksek önem veriyoruz. Bu kapsamda BAU COMPASS birimine başvuran 
öğrencilerimizin kişisel verilerini aşağıdaki şekilde işliyoruz: 

 

İşlenen Kişisel Veri 
Kategorileri 

Kimlik, iletişim, eğitim ve sağlık verileri ile diğer veriler (kişisel, 
akademik veya mesleki destek alanlarına ilişkin ihtiyaç 
değerlendirmeleri) 

 
 

Kişisel Verileri İşleme 
Amaçları 

Öğrencilerin kişisel, akademik veya mesleki anlamda ihtiyaç 
duydukları destek alanlarının tespit edilmesi; bu doğrultuda 
öğrencilere yönlendirme yapılması, grup çalışmaları, seminer ve 
eğitimlerin düzenlenmesi, öğrencilerin kişisel, akademik ve mesleki 
gelişimlerinin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, öğrencilerin 
kişisel, akademik ve mesleki gelişimlerine yönelik aktivitelerin 
yürütülmesi ile süreç ve faaliyetlerimizin iyileştirilmesi. 

 

Kişisel Veri İşlemenin 
Hukuki Sebepleri 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kişisel veri işlemenin 
meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması. 
Sağlık verileri için ilgili kişinin açık rızasının bulunması. 
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g. Uluslararası Programlar  
 

Erasmus+, World Exchange gibi uluslararası programlara başvuran öğrencilerimizin ve bu programlar 
kapsamında yurtdışından gelen öğrencilerimizin belirli kişisel verilerini işliyoruz. Aşağıda her bir 
süreçteki kişisel veri işleme detaylarına yer verdik:  

 
İşlenen Kişisel Veri 

Kategorileri 

Kimlik, iletişim, eğitim (fakülte, bölüm, sınıf, transkript bilgileri, not 
ortalaması gibi bilgiler), diğer veriler (başvuru bilgileri, özgeçmiş, 
niyet mektubu gibi bilgiler) ile gelen öğrencilerimizin sağlık ve ceza 
mahkumiyeti bilgileri.  

 
 
 
 

Kişisel Verileri İşleme 
Amaçları 

 

Uluslararası programlara başvuru ve kabul süreçlerinin yürütülmesi, 
partner üniversiteler ve diğer iş ortaklarımız ile olan ilişkilerimizin 
yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim ve 
oryantasyon aktivitelerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin 
yürütülmesi, ikamet izinlerinin alınması, faaliyetlerimizin mevzuata 
uygun olarak yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi 
verilmesi. 

 
Kişisel Veri İşlemenin 

Hukuki Sebepleri 

Sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya 
korunması, kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu 
olması. 
Sağlık verileri için ilgili kişinin açık rızasının bulunması. 

 

h. Dil Okulları 
 

Yabancı dil öğrenimi için iş ortaklığı kurduğumuz yabancı dil okullarına başvuran öğrencilerimizin belirli 
kişisel verilerini işliyoruz. Aşağıda yabancı dil okullarına başvuru ve kayıt kapsamında yürütülen kişisel 
veri işleme sürecinin detaylarına yer verdik: 

 

 

İşlenen Kişisel Veri 
Kategorileri 

Kimlik, iletişim, eğitim (fakülte, bölüm, sınıf bilgileri, not ortalaması 
gibi bilgiler), diğer veriler (başvuru bilgileri, yabancı dil bilgisi, seyahat 
ve konaklama bilgileri, kurs bilgileri, sağlık sigortası, acil durumlarda 
ulaşılacak kişi bilgisi gibi) ile sağlık verileri.  

 
Kişisel Verileri İşleme 

Amaçları 

Yurtdışı dil okullarına/programlarına başvuru ve kabul süreçlerinin 
yürütülmesi, program kapsamında yerleştirmelerinin yapılması, 
iletişim süreçlerinin yürütülmesi ve öğrencilerin sağlık sigorta 
işlemlerinde destek olunması 

 

Kişisel Veri İşlemenin 
Hukuki Sebepleri 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kişisel veri işlemenin 
meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması. 
Sağlık verileri için ilgili kişinin açık rızasının bulunması. 

 

i. Mentorluk Programı Süreçleri 
 

Mentorluk programı kapsamında BAU mezunları ile BAU öğrencilerini mentorların deneyimleri ile 
kariyer ve iş hayatlarına ilişkin tecrübelerini aktarabilmesi için bir araya getiriyoruz. Mentorluk 
programına başvuran öğrencilerin kişisel verilerini aşağıdaki şekilde işliyoruz:  
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İşlenen Kişisel Veri 

Kategorileri 

Kimlik, iletişim ve diğer veriler (mezun olunan lise/şehir, bölüm ve 
sınıf bilgileri, kariyer hedefleri, özel merak ve hobiler, eşleşmek 
istenen mentora ilişkin tercihler, mentorluk programından 
beklentilere ilişkin bilgiler ile program kapsamında bizimle 
paylaştığınız diğer bilgiler.  

 
 
 

Kişisel Verileri İşleme 
Amaçları 

BAU Mezun Mentorluk Programı süreçlerinin yürütülmesi, program 
kapsamında mentee başvurularının alınması ve değerlendirilmesi, 
iletişim süreçlerinin yürütülmesi, mentor-mentee eşleştirmelerinin 
gerçekleştirilmesi, mentor ve menteelerin bir araya getirilmesi 
suretiyle mentorların deneyimleri ile kariyer ve iş hayatlarına ilişkin 
tecrübelerini aktarabilmesi için fırsat sağlanması. 

Kişisel Veri İşlemenin 
Hukuki Sebepleri 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kişisel veri işlemenin 
meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması. 

 

j. BAU Mezunlarına İlişkin Süreçler  
 

Mezunlarımızla ilişkilerimizin yönetilmesi kapsamında BAU mezunlarının kişisel verilerini aşağıda 
belirtildiği şekilde işliyoruz:  

 
İşlenen Kişisel Veri 

Kategorileri 

Kimlik, iletişim ve diğer veriler (fotoğraf, mezuniyet bilgileri, çalışma 
durumu, çalışılan sektör/kurum ve pozisyon, yüksek lisans/doktora 
bilgileri, BAU Network kullanıcı bilgileri, özgeçmiş bilgileri, kulüp 
etkinlikleri-COOP katılım bilgisi, tavsiye üzerine BAU’lu olan kişi, 
üniversite çağındaki yakın bilgisi, mezun memnuniyet anketlerine 
ilişkin bilgiler.) 

 
 
 
 

Kişisel Verileri İşleme 
Amaçları 

Mezun ilişkilerinin yönetilmesi, iletişim süreçlerinin yürütülmesi, 
kariyer fırsatları, mezunlara özel indirimler ve etkinlikler gibi 
duyurular konusunda mezunların bilgilendirilmesi, mezun bağlılığının 
ölçümlenmesi; mezun bağlılığı ve memnuniyetinin artırılmasına 
yönelik aktivitelerin planlanması, mezunlarımızın akademik ve 
profesyonel hayat tecrübelerini paylaşabilmeleri için platformların 
oluşturulması ve yönetilmesi, organizasyon ve etkinliklerin 
planlanması ve yürütülmesi, organizasyon ve etkinlikler için iş 
ortakları ile işbirliği gerçekleştirilmesi, talep eden mezunlarımız için 
kariyer danışmanlığı desteği sunulması.  

Kişisel Veri İşlemenin 
Hukuki Sebepleri 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kişisel veri işlemenin 
meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması. 

 

5. Kişisel Verilerin Aktarılması 
 

Kişisel verilerinizi kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda yurtiçi veya yurtdışındaki üçüncü kişilere 
aktarıyoruz. Örneğin, Yükseköğretim Kurulu denetimleri kapsamında talep edilmesi durumunda 
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öğrencilerimizin talep edilen bilgilerini sunmamız, diğer bir ifadeyle bilgilerinizi Yükseköğretim Kurulu 
ile paylaşmamız gerekmektedir.   

Faaliyetlerimizi yürütürken kullandığımız yazılım/sistemlerin bir kısmı, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar 
tarafından sağlanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz ilgili hizmet sağlayıcı firmalarla da 
paylaşılmaktadır. Bu paylaşımlar kapsamında kişisel veri güvenliğinin sağlanması için ilgili firmalarla veri 
transfer sözleşmeleri imzalanmaktadır.  

Kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktardığımız aşağıda belirtilmektedir:  

- Faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi 
verilmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ® Yüksek Öğretim Kurumu ve Diğer 
Yetkili Kişi, Kurum veya Kuruluşlar.  

- Üçüncü kişilerden mal veya hizmet tedariki kapsamında destek alınması, operasyonlarımızın 
devamlılığının sağlanması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ® Tedarikçiler.  

- Denetim ve raporlamaların yapılabilmesi, organizasyon, fuar, yarışma ve etkinliklerin 
düzenlenmesi, iş ortaklarımız ile olan ilişkilerin yönetimi, Bahçeşehir Grup Şirketleri politika ve 
kurallarına uyumluluğun sağlanması ® İş Ortakları.  

 

6. Kişisel Verilerin Saklanması  
 

Kişisel verilerin saklanması için mevzuatta öngörülmüş bir süre varsa bu süreye uygunluk sağlıyor; eğer 
böyle bir süre öngörülmemişse kişisel verileri sadece işleme amaçları için gereken süre boyunca 
saklıyoruz. 

Örneğin, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 10/10/1985 tarih ve 54 nolu oturumunda alınan 85.55.887 
sayılı karar gereğince, sınav kâğıtları, ödevler, sınav tutanakları gibi belgelerin en az 2 yıl süre ile 
saklanması gerekmektedir. Bu süreçlerde elde edilen kişisel verileriniz ilgili karara uygun olarak 
saklanmaktadır.  

Mevzuatta belirli bir saklama süresinin öngörülmediği durumlarda ise, kişisel verilerin işlenme 
amaçlarının devam edip etmediği değerlendirilmekte ve verilere ne kadar süre ihtiyaç duyulduğu 
belirlenmektedir.  

Kişisel verilerin saklama süreleri sona erdiğinde, kişisel verileri siliyor, anonim hale getiriyor ya da yok 
ediyoruz.  
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E. Kişisel Veri İşleme Kuralları 
 

1. Kişisel Veri İşleme İlkeleri 
 

Kişisel verilerinizi işlerken Kanun’un 4. maddesinde belirtilen veri işleme ilkelerine uygunluk sağlıyoruz. 
Bu ilkeler aşağıdaki şekildedir:  

§ Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 
§ Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
§ Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 
§ İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,  
§ İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.  

 

2. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 
 

Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. veya 6. maddelerinde belirtilen hukuki 
sebeplere dayalı olarak işlenebilir. Özel nitelikli olmayan, kimlik, iletişim gibi kişisel verilerin 
işlenebilmesi için 5. madde; sağlık, ceza mahkumiyeti gibi özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için 
ise 6. madde dikkate alınmaktadır.  

Kişisel veri işlemenin hukuki sebepleri her bir sürece göre değişebilmektedir. Kişisel verilerinizi işlerken 
hangi hukuki sebeplere dayanıldığı, sizlere sunulan aydınlatma metinlerinde belirtilmektedir.  

Aşağıda öğrencilerimizin kişisel verilerini işlerken hangi hukuki sebeplere dayandığımıza ve bu hukuki 
sebeplerin neleri ifade ettiğine yer verdik:  

§ Kişisel veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması ð BAU ile 
aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili kişisel verilerinizin işlenmesi, bu 
hukuki sebebe dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.  

 

§ Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ð Kişisel 
verilerinizi bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için işlediğimiz durumlarda bu hukuki 
sebebe dayalı olarak hareket ediyoruz.  

 

§ Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması ð Temel hak ve özgürlüklere 
zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olduğu 
durumlarda bu hukuki sebebe dayanıyoruz.  
 
Bir veri işleme faaliyetinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olup olmadığını tespit ederken 
ayrıca bir değerlendirme yapıyoruz. Bu değerlendirmeyi yaparken, Kurul’un 25/03/2019 tarihli 
ve 2019/78 Sayılı Kararı’nda belirtilen kriterleri esas alıyor; kişinin temel hak ve hürriyetleri ile 
ortaya çıkacak meşru menfaati karşılaştırarak denge testi gerçekleştiriyoruz. 
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§ Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenmesi ð Bir mevzuat 
düzenlemesi ya da yetkili kişi, kurum veya kuruluş talebi doğrultusunda kişisel verilerinizi 
işlerken bu hukuki sebebe dayanıyoruz.  

 
§ İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi için açık rızasını sağlamış olması ð Kişisel verilerinizin 

işlenebilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ya da 6. maddelerinde belirtilen 
hukuki sebepler bulunmadığında verilerinizi işleyebilmek için açık rızanızı soruyoruz.  
 

3. Kişisel Veri Güvenliğinin Sağlanması 
 

Kişisel verilerin gizliliğinin sağlanmasına ve hukuka aykırı olarak ele geçirilmelerinin önlenmesine 
yüksek önem veriyoruz. Bunun için gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Aşağıda kişisel veri 
güvenliği için aldığımız başlıca tedbirlere yer verdik:  

§ Güncel anti-virüs sistemleri ve güvenlik duvarı kullanıyoruz.  
§ Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uyguluyoruz.  
§ Kişisel veriler düzenli olarak yedekliyor ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliğini sağlıyoruz. 
§ Kişisel veri aktarımı yaptığımız üçüncü taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalıyoruz.  

 

4. İlgili Kişi Hakları 
 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibi ilgili kişilere tanınan bazı 
haklar bulunmaktadır. Bu haklar aşağıdaki şekildedir:  

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
- Kişisel verilerinizi işliyor isek buna ilişkin bilgi talep etme,  
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizi -var ise- aktardığımız üçüncü kişileri bilme, 
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 

bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi 
isteme,  

- Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmamıza rağmen, işlenmesini gerektiren 
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme 
ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere 
bildirmemizi isteme,  

- İşlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 
suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme, 

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 
zararınızın giderilmesini talep etme. 

 

Yukarıda belirtilenlere ek olarak, kişisel verilerinizi açık rızanıza dayalı olarak işlediğimiz durumlarda, 
vermiş olduğunuz açık rızanızı, bizimle iletişime geçerek her zaman geri alma hakkına sahipsiniz. 
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Haklarınızı kullanabilmek için veri sorumlusuna ( sizinle ilişkimiz kapsamında Bahçeşehir 
Üniversitesi’ne) başvurmanız gerekmektedir. Başvurunuzu bize iletmeniz durumunda en geç 30 gün 
içerisinde yanıtlıyor olacağız.  Aşağıdaki başlıkta haklarınızı kullanabileceğiniz yöntemler açıklanmıştır.  

 

5. İlgili Kişi Haklarının Kullanılması 
 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğ’de (kısaca “Tebliğ”) bazı usuller belirlenmiştir. Haklarınızı kullanmak isterseniz, aşağıdaki 
yöntemlerden biri ile, ya da Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle talebinizi bize iletebilirsiniz: 

 

- Posta yoluyla à Çırağan Cad. Osmanpaşa Mektebi Sok. No: 4 – 6, 34353, Beşiktaş/İstanbul 
posta göndererek.  
 

- E-posta yoluyla3 à BAU İrtibat Kişisi’nin kvkk@bau.edu.tr adresine e-posta göndererek.  

 

Son Güncelleme: __/__/____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3   Sistemlerimizde daha önce kayıtlı bir e-posta adresinizin olması ve bu adresi kullanmanız suretiyle. 
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F. Politika’da Yer Verilen Terimler 
 

 

Açık Rıza 
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle 
açıklanan rıza. 

 
Anonim Hale Getirme 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği 
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale 
getirilmesi. 

 

İlgili Kişi/Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 
 

Kanun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 
 

Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu. 

 
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. 

 
 
 

Veri İşleme 

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 işlem. 

 

Veri Kayıt Sistemi 
Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt 
sistemi. 

 


