
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE 
AYDINLATMA METNİ 

  

Karaman Değişim Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti (bundan sonra Özel Karadağ Koleji olarak anılacaktır) 
olarak, 4. sınıflar için düzenlediğimiz bursluluk sınavına katılım için istenen kişisel verileri işlerken veri 
sorumlusu olarak hareket ediyoruz. Kişisel verilen işlenmesine dair süreç aşağıda bilginize 
sunulmuştur. 
 

1. Kişisel veriler nasılı toplandığı: 

Kişisel verileri, tüm istekli öğrenci velilerinin bursluluk sınavına kayıt ve katılım ile sonuçlarının 
açıklanması ile ilgili sürecin yürütülmesi için kullandığımız sistemler aracılığıyla, otomatik ve kısmen 
otomatik yöntemlerle topluyoruz. 

2. Hangi kişisel verilerinizin işlendiği: 

Özel Karadağ Koleji olarak düzenlediğimiz bursluluk sınavına başvuru, katılım ve sonuçlarının 
açıklanması kapsamında ad-soyad, TC kimlik no,  e-posta, telefon numarası, HES kodu vb bilgilerinizi 
işliyoruz. Ayrıca velisi olduğunuz adayın ad-soyad, cinsiyet, okul ismi, okul türü ile ilgili bilgilerine ilişkin 
kişisel verilerinizi işliyoruz. 
 

3. Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği 

Kişisel verileri, bursluluk sınavı başvurularının alınması, katılımın sağlanması ve sonuçlarının 
açıklanması, duyurulması, ilan edilmesi süreçlerinin yürütülmesi ile faaliyetlerimizin incelenmesi ve 
denetlenmesi amaçlarıyla işliyoruz. 

4. Kişisel veriler başkalarına aktarılması 

Kişisel veriler, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olduğu durumlarda, 
faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi 
verilmesi amaçlarıyla (örneğin Milli Eğitim Bakanlığı vb) yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara 
aktarılacaktır. Kişisel veriler, üçüncü kişilerden alınan/alınacak teknik ürün hizmet desteği alınması 
kapsamında hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılacaktır. 

5. Kişisel verileri işlerken dayanılan hukuki sebepler 

Kişisel verileri işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın 
tesisi, kullanılması veya korunması” ile “kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu 
olması” hukuki sebeplerine dayanıyoruz. Kanun’daki hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında, 
kişisel verilerinizi işleyebilmek için açık rızanızı soruyoruz. 

6. 6698 sayılı KVK Kanun’un 11. maddesine ilişkin hakların nasıl kullanılacağı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibi ilgili kişilere tanınan kişisel 
verilerin işlenip işlenmediğini, üçüncü kişilere veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, 
kişisel verilerin silinmesi, anonim hale getirilmesi gibi bazı haklar bulunmaktadır. Veri sorumlusuna 
aşağıdaki iletişim kanallarından başvurarak haklarınızı kullanabilirsiniz. 

Çakırbağ Köyü Esentepe Mahallesi No:202/B  Merkez KARAMAN adresine posta yoluyla, 
− Sistemlerimize daha önce kaydedilmiş e-posta adresinizi kullanmak suretiyle, 
bilgi@ozelkaradag.k12.tradresine e-posta yoluyla 
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