
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

(VELİ – VASİ) 

 

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden İlim Kültür Sağlık Eğitim Çevre ve Sosyal 

Yardım Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na 

(“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğe uygun olarak İlim Kültür Sağlık Eğitim Çevre ve Sosyal Yardım Vakfı İktisadi İşletmesi 

öğrencilerinin veli-vasilerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve 

bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır. 

 

Bu metnin hedef kitlesi kurumumuzun öğrencilerinin veli-vasileridir. Veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki 

amaçlar doğrultusunda işlediğimiz kişisel veriler;  

• Kimlik bilgileriniz (Ad, Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi/Yeri, Öğrenciye Yakınlık);  

• İletişim bilgileriniz (Adres / Telefon / E-Posta Bilgileri) 

• Finans Bilgileriniz (Senet No / Muhasebe No, Kredi Kartı Üzerindeki Bilgiler) 

• Fiziksel Mekan Güvenliği verileriniz (Kamera Kayıtları) 

• Görsel ve İşitsel Kayıt verileriniz (Görüntü ve Ses Verisi (Rehberlik Faaliyetlerinin 

Yürütülmesi İçin)) 

• İşlem Güvenliği Bilgileri: (Kullanıcı Adı, Şifre) 

• Müşteri İşlem Bilgileri: (Eğitim Ücreti Ödeme Bilgisi, Ücret İndirim Bilgisi, Banka Hesap 

Numarası, Veli Görüşü) 

• Sağlık bilgileriniz: (HES Kodu, Ateş Ölçümü, Salgın Hastalığa Yakalanma Durumu)  

• Diğer (Rehberlik ve Görüşme Verileri): (Görüşme Tarihi, Görüşme Türü, Görüşme Notları, 

Rehber Öğretmen Görüşü, Öğretmen Görüşü, Müdür Yardımcısı Görüşü, Yazışmalar) 

• Diğer (İlave Hususlar): (Ek Bilgiler),  

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

İlim Kültür Sağlık Eğitim Çevre ve Sosyal Yardım Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından toplanan kişisel 

verileriniz Kanun’un 4. Maddesindeki ilkelere uygun olarak aşağıdaki belirli, açık ve meşru amaçlar 

doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında 

işlenecektir. 

• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi  

• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini  

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi  

• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Diğer (Rehberlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi) 

• Diğer (Kamu Sağlığının Korunması) 

2. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar 

Kurumumuzca işlenen kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlarla ve sayılan kişi / kurum / kuruluşlara 

aktarılabilecektir: 



 
• Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Rehberlik ve Görüşme Verileri ve Finans Verileri yasal 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve İl/İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne aktarılmaktadır. 

• İlgili kamu ve kurumların talepleri doğrultusunda ve talep amaçları ile sınırlı olmak üzere 

hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına hukuki yükümlülüğün 

yerine getirilmesi sebebiyle kişisel verileriniz aktarılabilecektir. 

• Kredi Kartı Üzerindeki Bilgiler ve Banka Hesap Numarası eğitim ücretinin tahsili amacıyla 

sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayanarak ilgili banka ile paylaşılabilecektir.  
• Finans ve iletişim verileriniz ve hukuki ihtilafa konu olabilecek diğer verileriniz yalnızca ihtilaf 

konusuyla sınırlı olmak üzere kurumumuzu temsile yetkili avukatlarla paylaşılabilecektir. 

• Rehberlik ve Görüşme Verileriniz ile Kimlik Bilgileriniz 573 Sayılı Kanun, Millî Eğitim 

Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ve Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerinin gereği olarak Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve İlgili 

Sağlık Kuruluşları’yla ve kurumumuzun yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi 

amacıyla talep konusuyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

paylaşılabilecektir.  

• Zoom Programı üzerinden gerçekleştirilen toplantılar ve görüşmeler sırasında zoom programı 

platformu üzerinden veri akışı gerçekleşmekte olup bu veriler tarafımızca saklanmıyor olsa da 

veri akışı zoom programı sunucuları üzerinden gerçekleşmekte olup verileriniz Zoom 

programının yurtiçi ve yurtdışı sunucularına transfer edilebilecektir. 

• Telefon / E-posta Adresi bilgileriniz sözleşmeni  kurulması ve ifası kapsamında eğitim 

faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Okulistik Programına aktarılacak ve bu programın 

yurtiçi ve yurtdışındaki sunucularında saklanabilecektir.  

• Ad-Soyad ve TC Kimlik No bilgileriniz sözleşmeni  kurulması ve ifası kapsamında eğitim 

faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Raunt Programına aktarılacak ve bu programın yurtiçi 

ve yurtdışındaki sunucularında saklanabilecektir. 

• Veli Görüşü, Ad – Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi / Yeri, Senet No / Muhasebe No, Adres 

/ Telefon / E-posta, Kullanıcı Adı, Şifre, Görüşme Tarih ve Saati verileri ile rehberlik faaliyeti 

sırasında elde edilen verileriniz kurumumuzun iş ortağı olan bilişim firmasının programında 

kayıt altında tutulacak olup veriler iş ortağımızın yurtiçindeki sunucularına aktarılacaktır. 

3. Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz kurumumuz tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitim öğretim 

faaliyetlerinin, etkinliklerin, kayıtların, sınavların gerçekleşmesi esnasında veya öncesinde sözlü, yazılı, 

görsel ya da elektronik yöntemlerle ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere “sözleşmenin kurulması ve 

ifası”, “kanunda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “veri 

sorumlusunun meşru menfaati”nden kaynaklanan hukuki sebeplerle işlenmektedir.  

 

Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak açık rızanız doğrultusunda 

işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. 

4. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmha Edilmesi 

Kurumumuz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerinizi işleme amacıyla orantılı bir şekilde 

saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda 

ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenme amacı ve 

sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı 

süreleri tamamlandığında imha edilecektir. 

 

 



 
 

5. KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız 

Kurumumuza başvurarak kişisel verilerinizin, 

• İşlenip işlenmediğini öğrenme, 

• İşlenmişse bilgi talep etme, 

• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde 

silinmesini / yok edilmesini isteme, 

• Verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

• Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme, 

• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme hakkına sahipsiniz. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde 

sonuçlandırılacaktır. 

6. KVKK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu 

İlim Kültür Sağlık Eğitim Çevre ve Sosyal Yardım Vakfı İktisadi İşletmesi 

Başvuru Adresi: Yeniden Diriliş Koleji Yenibosna Kampüsü, Yenibosna Merkez Mah. Çınar Cad. 

No:22 Bahçelievler/İSTANBUL  

Tel: 444 7 914 

E-Posta: info@yenidendirilis.com.tr 

 

 

Tarih  :  

Ad – Soyadı : 

İmza  : 


