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AYDINLATMA METNİ 
 

ALTINYILDIZ KOLEJİ EĞİTİM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra ALTINYILDIZ EĞİTİM 

KURUMLARI olarak belirtilecektir) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. 

Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek 

muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra Kanun olarak belirtilecektir.) ve ilgili mevzuat 

kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz. 

Kanun kapsamında, veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi 

bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizi elde 

etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü 

kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veriler üzerinde gerçekleştirilen her 

türlü işlemi ifade etmektedir. 
 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI 
 

Kişisel verileriniz Okulumuz İle İlgili İşlemleriniz başladığı sıra faaliyetlerimizin icrası ve/veya 

sonrasında yazılı ve sözlü olarak veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, özel nitelikli 

kişisel verileriniz dahil her türlü kişisel veri içeren bilgi ve belgeyi içermekte olup, tüm kişisel veriler 

fiziki ve bilgisayar ortamında mevzuata uygun olarak saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Okulumuzun 

tüm faaliyet ve etkinlikleri çerçevesinde, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı 

şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla toplanabilmekte ve 

işlenebilmektedir. KVKK uyarınca kişisel verilerin işlenmesi , saklanması ve paylaşılması hususunda 

Kişisel veri sahibinin yasaya uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızası alınmaktadır. 

Sözleşme ve yasalardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek, burs 

işlemleri , mezun ilişkileri, tanıtım, istatistiki gerekçeler, duyuru, konferans, üyelik, her türlü spor, 

sanatsal aktivite, yarışmalar, yurtiçi yurtdışı gezilerle etkinliklerden faydalandırma, iletişim alanında 

okulumuzla ilgili haber gelişme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanmak , 

çalışanların iş ilişkisinden kaynaklı kişisel verileri,öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinden kaynaklı 

kişisel verileri,ziyaretçi kayıtlarının takibi, İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, okul 

içi güvenliğinin temini, muhasebe ve finans işlerinin takibi, hukuki işlemler vb. her türlü bilgilendirme 

faaliyetlerini içerir şekilde hukuki nedenlerle ve amacı doğrultusunda toplanıp işlenebilmektedir. 

Kişisel verileriniz, kanunla yükümlü kılınan veri işleme şartlarına ve ilkelerine riayet edilmek suretiyle 

işlenmektedir. Kişisel verileriniz ilgili mevzuatlar kapsamında işlenmesi her türlü faaliyeti 

kapsamaktadır. 
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILIYOR 
 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK'nda düzenlenen temel ilke ve kurallara, kişisel veri işleme şartlarına 

uygun davranılmak suretiyle, Okul'un faaliyeti ve amacı gözetilerek, okul uygulamaları, muhasebe ile 

ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi ,iş ortakları, hissedarları, yetkilileri, yönetim kurulu veri işleyen ve 

saklayan ilgili kişi veya tüzel kişiler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilmektedir. 
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ALTINYILDIZ EĞİTİM KURUMLARI, ilgili kişilerin kişisel verilerini ( öğrenci, veli, yönetim kurulu ,çalışan 

ziyaretçi vb.) KVK Kanunu'na aykırılık olacak şekilde paylaşmamaktadır. 
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KORUMA YÖNTEMLERİMİZ 
 

Her türlü yolla elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği Veri Sorumlusu sıfatıyla ALTINYILDIZ EĞİTİM 

KURUMLARI tarafından ve/veya gizlilik çerçevesinde ve sözleşme kapsamında çalıştığımız şirket veya 

kuruluşlarca teknolojik imkanlar ve maliyet gözetilerek her türlü teknik ve idari koruma yöntemleri 

uygulanmak suretiyle korunmaktadır. 
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN NE KADAR SÜREYLE İŞLENDİĞİ BİLGİSİ 
 

Hertürlü kişisel verileriniz amacına uygun süre kadar saklanmaktadır. 6698 sayılı KVK Kanunu 7/1. 

Maddesine göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında veya yasaların tayin ettiği saklama 

süreleri dolduğunda ALTINYILDIZ EĞİTİM KURUMLARI tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim 

hale getirilecektir. 
 

AÇIK RIZA ARANMAKSIZIN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 
 

1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi 
 

2. Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması 
 

3. Fiili imkansızlık 
 

4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 
 

5. Kişisel verinin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması 
 

6. Kişisel verilerin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması 
 

7. Veri işlemenin ilgili kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri 

Sorumlusunun Meşru menfaatleri için zorunlu olması 

KVKK 11. MADDE GEREĞİNCE HAKLARINIZ 
 

İlgili kişinin hakları 
 

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
 

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, 

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) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme, 
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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 sahiptir. Paylaştığınız bilgilerin, verilerin doğru olması ve güncel 

bir şekilde muhafaza edilmesi KVK Kanunu anlamında veri üzerinde sahip olunan hakların 

kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup yanlış bilgi verilmesinden doğacak 

sorumluluklar tamamen size aittir. 
 

Taleplerinizin yerine getirilmesi için yapacağınız masrafları KVKK 13. Maddesinde düzenlenen tarifeye 

göre sizden talep etme hakkımız saklı tutulmuştur. KVKK 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince kişisel 

veri sahibi 11. Maddede belirtilen haklarını kullanmak isterse, altinyildizkoleji@hs01.kep.tr kep 

adresinden altinyildizkoleji@gmail.com.tr e-posta üzerinden; Güzelyurt mahallesi Eski Avanos Yolu 

Küme Evleri No: 4 Özel Okul Altınyıldız Koleji Merkez/ Nevşehir adresinden veya 0384 214 16 40 

telefon numarasından ulaşabilirsiniz. 
 

Ayrıca başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya 

cevap verilmemesi hallerinde ; veri sorumlusu olarak cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz 

gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikayette bulunabilirsiniz. 
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