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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ  

ÖĞRENCİ KAYDINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ 

Özel Alman Lisesi, Kurum olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Kurum ile 

ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet 

göstermektedir. Öğrenci kaydının yapılması sırasında temin ettiğimiz verilere istinaden 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında veri 

sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve kişisel verilerinizin 

aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde 

işlendiğine ilişkin bilgilendirilmeniz amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.  

1. VERİ SORUMLUSU 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel 

verileriniz; veri sorumlusu olarak Kurumumuz Özel Alman Lisesi tarafından aşağıda 

açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 

Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımıza vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin aşağıda 

açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, ilgili 

mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 

edilebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere 

açıklanabileceğini, devredilebileceğini, aktarabileceğini, sınıflandırabileceğini, anonim 

hale getirebileceğini, hizmetlerini devam ettirebilmek adına güncelleyebileceğini ve 

yine KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz.  

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Veli/vasi/temsilci ve öğrenci olarak tarafınıza ait ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, 

kimlik numarası gibi kimlik bilgileriniz, adres, telefon, mail gibi iletişim bilgileriniz, 

meslek, fotoğraf-görüntü, okul ücreti için zorunlu banka hesap bilgileri, finans 

bilgileri,  öğrencilik hayatına yönelik akademik bilgiler (YGS/LYS bilgileri, diploma, 

transkript bilgileri gibi) ve bilinmesi zorunlu sağlık bilgileriniz; Kurumumuz tarafından, 

sözleşme, Milli Eğitim mevzuatı ve diğer kanunlardan doğan sorumlulukların eksiksiz 

ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, Kurumumuza kaydınızın yapılıp eğitim 

faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu faaliyetlerin mevzuata uygun bir şekilde 

yürütülmesi, Kurumumuzun hukuksal yükümlülüklerini yerine getirmesi, okul 

güvenliğinin tesisi ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, öğrenci 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bağlantılı, sınırlı 

ve ölçülü olarak KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları 

dahilinde toplanabileceğini, Kurumumuz veri tabanında dijital veya fiziki ortamda 

kayıt altına alınabileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, mevzuat ve 

otoritelerin zorunlu tuttuğu bilgi saklama ve iletme yükümlülükleri çerçevesinde 

saklanacağını belirtmek isteriz. 



 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ  

Toplanan kişisel verileriniz; Kurumumuz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili 

mevzuat ve Kurumumuz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, eğitim 

faaliyetlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi, okul güvenliğinin tesisi, 

öğrenci kayıt ve sair işlemlerinin gerçekleştirilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin 

yürütülmesi, gezi ve eğitim programlarına katılım sağlanması ve kamu sağlığının 

korunması amaçlarıyla başta Milli Eğitim bakanlığı olmak üzere kanunen yetkili kamu 

kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içinde aktarılabilecektir. 

 

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, işbu Aydınlatma 

Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kurumumuz tarafından sunulan 

hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kurumumuzun 

sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine 

getirebilmesi gayesi ile aşağıda belirtilen şekillerde toplanmaktadır.   

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin 

parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile; öğrenci kayıt sözleşmeleri, e-

postalar, faks ve mektuplar, mobil ve benzeri bir uygulama aracılığıyla ya da 

Kurumumuz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya 

elektronik ortamda toplanmaktadır.    

Kişisel verilerinizi toplamanın hukuki sebebi ise KVK Kanunu’nun 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen, ‘’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.’’ şartları ve amaçlarıdır. Kişisel 

verilerinizin bu şartlar dışında işlenmesi hali ise bu metnin (2) ve (3) numaralı 

maddelerinde belirtilen amaçlarla rızanız doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 

 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;  

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  

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



d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme,  

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme,  

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, 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,  

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.  

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici belgeler 

ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; yazılı 

olarak Şahkulu Bostanı Sokak No:20 Beyoğlu/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit 

edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya hr@ds-istanbul.net 

adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha 

önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta 

adresini kullanmak suretiyle yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 

belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.  

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri 

sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel 

vekâletname bulunmalıdır.  

 

Usule uygun olarak tarafımıza iletilen talebinize, talebin niteliğine göre en geç otuz 

gün içinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğin 7. maddenin 1. fıkrası gereği başvurunuza, tarafımızca yazılı 

olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın 

üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Yine aynı maddenin 2. 

fıkrası gereği tarafınıza cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi 

halinde, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek ücret talep edilecektir.  

 

Yapılan incelemenin neticesi (başvurunuzun kabul edilip edilmediği veya reddedildi 

ise sebebi) hakkında tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekli bildirim 

yapılacaktır. KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili talebinize konu hususta hatalı olmamız ve 

inceleme işleminin ücrete tabi olması halinde alınan ücret tarafınıza iade edilecektir. 

 

Kurumumuz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit 

etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Kurumumuz, kişisel veri sahibinin 

başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile 

ilgili soru yöneltebilir. 

 

Kişisel veri sahibi KVKK’nın 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen 

cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; 

cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhalde başvuru tarihinden itibaren altmış 

gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir. 
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