
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

HAZIRLANAN AYDINLATMA METNİ
(Bağışçılar İçin)

İşbu Aydınlatma Metni, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (“BÜMED” veya “Veri
Sorumlusu”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri
sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi kapsamında düzenlenen
aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla düzenlenmiştir.

1. İŞLENEN VERİ TÜRLERİ

Veri Sorumlusu olarak aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

Kimlik Bilgisi : Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, iş yeri sahibi ise vergi
numarası, çalıştığı veya ortağı olduğu şirket / işyeri ve pozisyon

İletişim Bilgileri : E-posta adresi ve telefon numarası

Finansal Bilgiler : Nakdi bağışlarda banka hesap bilgileri

Bağış Bilgileri : Bağış Tutarı

Mezuniyet Bilgileri : Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun iseniz mezun olduğunuz
fakülte, bölüm ve mezuniyet yılı

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ
SEBEBİ

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu ile aranızdaki hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz
konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak
kaydıyla yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda
toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’nın 5.ve 8.
madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak
toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.
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VERİ KATEGORİSİ AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP

− Kimlik Bilgileri
− İletişim Bilgileri
− Finansal Bilgiler
− Bağış Bilgileri
− Mezuniyet Bilgileri

5253 sayılı Dernekler
Kanunu, Dernekler
Yönetmeliği ve ilgili diğer
mevzuat kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine
getirmek.

− Kanunlarda açıkça
öngörülmesi.

− Veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu
olması.

− Kimlik Bilgileri
− İletişim Bilgileri
− Bağış Bilgisi
− Mezuniyet Bilgileri

Boğaziçi Üniversitesi,
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı
ve Boğaziçi camiasını
bağışçılar hakkında
bilgilendirmek.

− İlgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu
olması

− Kimlik Bilgileri
− İletişim Bilgileri
− Finansal Bilgiler

Hukuki uyuşmazlıkların
yürütülmesi, takibi ve yasal
mercilerden gelen taleplerin
yanıtlanması.

− Veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu
olması

Derneğimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık
rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Derneğimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1.
maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla
toplamakta, saklamakta ve işlemektedir.

VERİ KATEGORİSİ AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP

− Kimlik Bilgileri
− İletişim Bilgileri

Bağışçılara, yaptıkları maddi
yardım için teşekkür etmek ve
isimlerini kamuya ilan etmek
için, BÜMED tarafından
basılabilecek burs
kitapçıklarında ve
broşürlerinde, BÜMED
internet sitelerinde, BÜMED
etkinliklerinde kurulabilecek
burs masalarında afiş vs ilan
şeklinde yayınlanmak.

− KVKK’nın 5/1. maddesi
uyarınca açık rızanızın
olması
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3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin
hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt
içindeki resmi kurum ve kuruluşlara ve Boğaziçi Üniversitesi’ne aktarılabilecektir.

4. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU HAKLARI

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu’na
başvurarak kendinizle ilgili:
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,  
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,  
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme, 
f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini

veya yok edilmesini isteme,  
g. Yukarıdaki (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
h. İşlenen verilerinizin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
i. Kişisel verilerinizin, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde

zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

5. KVKK’DAN KAYNAKLANAN HAKLARIN KULLANIM ŞEKLİ 

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Altunizade Mah.
Atıf Bey Sok. No:12/1 Acıbadem, Üsküdar / İSTANBUL adresine kimlik tespiti yapılmak
suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli
elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca derneğimize daha önce bildirilen ve tarafımızca
teyit edilmiş olan dernek sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak
suretiyle bumed@bumed.org.tr elektronik posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz. 

Saygılarımızla,
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği
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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (“BÜMED” veya “Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma
Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca “Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Hazırlanan Aydınlatma Metni (Bağışçılar
İçin)” aracılığıyla işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu
hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde
öğrendiğimi kabul ve beyan ederim. 

Adım, soyadım ve Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun ise mezun olduğum fakülte ve bölüm ile
mezuniyet yılımın, bağışçılara, yaptıkları maddi yardım için teşekkür etmek ve isimlerini
kamuya ilan etmek amacıyla, BÜMED tarafından basılabilecek burs kitapçıklarında ve
broşürlerinde, BÜMED internet sitelerinde, BÜMED etkinliklerinde kurulabilecek burs
masalarında afiş vs ilan şeklinde yayınlanmak suretiyle işlenmesine açık rıza veriyorum.
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