
MARMARA BİLGE OKULLARI VE YAPI ANONİM ŞİRKETİ  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ 

ÖĞRENCİ/ADAY ÖĞRENCİ 

AYDINLATMA METNİ 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin 

işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 

yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. 

 

İş bu kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme 

politikamızı ve Marmara Marmara Bilge Okulları Ve Yapı Anonim Şirketi (Kısaca 

‘Marmara Bilge Okulları” ve/veya “Okul” olarak anılacaktır.) tarafından ifa edilen 

hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı, aktardığımızı, 

kullandığımızı ve koruduğumuzu açıklamaktadır. 

 

Marmara Bilge Okulları tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(Kısaca “Kanun” ve/veya ‘’KVKK’’ olarak anılacaktır.) ve ilgili mevzuat 

kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan 

çerçevede ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı 

Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemeleri ve 

sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir. 

 

1. Tarafımızca Toplanan Kişisel Verileriniz 

 

Öğrencilerimizden/Aday Öğrencilerimizden, sunduğumuz hizmetler çerçevesinde 

çeşitli bilgiler toplamaktayız. Tarafımızca toplanan söz konusu bilgiler, her şartta 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nda yer alan veri işleme ilke ve şartlarına 

uygun olarak toplanmaktadır. Sizlerden aşağıda 2. Bölümde açıklanan amaçlar 

kapsamında topladığımız bilgiler arasında şu hususlar yer alabilir: 

 

Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, Anne-Baba adı, 

pasaport numaranız veya geçici T.C. Kimlik numaranız ve sizi tanımlayabilecek diğer 

kimlik verileriniz, 

 

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair 

iletişim verileriniz, 

Sınıf bilginize ilişkin verileriniz, 

Çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik 

posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde 

edilen kişisel verileriniz, 

Sınav puanları ve karne notlarınız, 

Rehber ve/veya Danışman Öğretmen ile yapacağınız görüşme tutanaklarınız, 

Öğrencilerimizin/Aday Öğrencilerimizin doldurdukları anketler, teşekkür ve şikâyet 

mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz, 



Okulumuzda mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera 

kayıtlarından elde edilen ses ve görüntüleriniz, 

Marmara Bilge Okulları’na ait tüm web sitelerine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sair 

kişisel verileriniz. 

 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları  

 

Bir kamu hizmeti olan eğitim hizmetlerine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, 

Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı, 6698 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca veri sorumlusu 

olarak Marmara Bilge Okulları tarafından verilen hizmetler kapsamında alınan 

kişisel veriler, çeşitli amaçlar dâhilinde işlenmektedir:  

 

a) Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatının gerekliliklerini yerine 

getirme, okul kurallarına uygun olarak faaliyet gösterme ve ilgili diğer düzenlemelerde 

yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme, 

 

b) Öğrenci işlemlerinin yerine getirilmesi, rehberlik süreçlerinin ve hizmetlerinin yerine 

getirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, 

 

c) Eğitim öğretim ile ilgili hizmetlerine dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve 

geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya 

faaliyetlerinin yapılması, 

 

d) Kimliğinizi teyit etme, 

e) Kullanılan sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve 

idari tedbirleri alma, 

f) İlgili mevzuat gereği saklanması gereken kişisel verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza 

etme, 

g) Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri 

doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, 

h) Kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, 

i) Veli/Vasi-Öğrenci/Aday Öğrenci memnuniyetinin ölçülmesi ve eğitim hizmetlerimiz 

dâhilinde her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme, 

j) İstihbarat, bilgi araştırmaları yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti 

çalışmaları, güvenliğin sağlanması,  tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet 

verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi, 

k) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, bu faaliyetler kapsamında gerek öğrenciler, gerek 

öğretmenler, gerek çalışanları, gerekse de öğrenciler/aday öğrenciler ile kurduğu 

ve/veya kuracağı ilişkilerin devamının sağlanması, 

l) Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi (e-

mail, sms, çağrı yolu ile bildirimde bulunulması), 



m) Öğrencinin/Aday Öğrencinin, kişisel, fiziksel, psikolojik ve akademik olarak gelişim 

sürecinin takip edilmesi, değerlendirilmesi, raporlanması,  

n) Öğrencinin/Aday Öğrencinin okula ve diğer birimlere uyum sürecinin izlenmesi, takip 

edilmesi, 

o) Öğrencinin/Aday Öğrencinin kurum içerisindeki disiplin sürecine uyum sağlaması, 

sürecin takibi, 

p) Öğrenciler hakkında yapılan veli toplantı kayıtları, durum takibatının yapılması,  

q) Öğrencinin/Aday Öğrencinin değerlendirilmesine yönelik, sınavların hazırlanması, 

akademik ve sosyal gelişim süreçlerinin izlenmesi, takip edilmesi, başarılarının 

ölçülmesi, 

r) Öğrencinin/Aday Öğrencinin okul kütüphanesinden yararlanmak istemesi halinde 

kayıt oluşturulması, okul kütüphanesinde yer alan kitapların kaydı, geç teslim 

kayıplara ilişkin önlem alınması,  

s) Burs uygulamasından yararlanan öğrencilerin ders notları, gelişim ve finansal 

durumlarının değerlendirilmesi, 

t) Öğrencilerin yararına yürütülen kulüp ve etkinliklerin, organizasyonların, toplum 

hizmetlerinin, ulusal ve uluslararası projelerin, gezilerin, sanatsal faaliyetlerin 

organize edilmesi, kayıt altına alınması, 

u) Eğitim öğretim ile ilgili örnek uygulamaları içeren ve kamu ile paylaşılmasında fayda 

görülen okul içi ve dışı tüm etkinliklere yönelik, sosyal medya hesaplarında, internet 

sayfasında, e bültende ve projelerin gerçekleştirildiği kurumlarla paylaşılması, video 

ve fotoğraf kayıtlarının kullanılması, 

v) Okulun anlaşmalı olduğu servis hizmetinin verilmesi ile ilgili gerekli kayıtların 

oluşturulması, ilgili yerlere bilgilerin aktarılması,  

w) Sağlık dosyasının oluşturulması ve takibi, muayene gerçekleştirilebilmesi, acil tıbbi 

müdahaleler, gerekli olduğu takdirde diğer birimler ile paylaşılması, 

Ve bunlarla sınırlı olmaksızın Öğrencinin/Aday Öğrencinin memnuniyetinin 

arttırılması, bunlara ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmaları ve benzeri amaçlarla 

işlenebilecektir. Verilerin işlenmesi sırasında, kişisel haklarınızın ihlaline izin 

verilmeyecektir. 

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar 

 

3.1. İlgili mevzuat gereğince kişisel bilgileriniz fiziki ortamda ve/veya elektronik 

ortamda sisteme kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, işlenecek, 

aktarılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda Resmi 

Kurumların talebi halinde (Mahkemeler, Başsavcılıklar, Bakanlıklar, talep yetkisi 

olan tüm resmi kuruluşlar, vb. kurumlarla), talep kapsamı ile sınırlı olmak üzere 

paylaşılabilecektir.  

 



3.2. Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında ve 

yukarıda belirtilen amaçlarla, talep kapsamı ile sınırlı olmak üzere; 

 

 Sosyal Güvenlik Kurumu, 

 Olası bir hukuki ihtilaf durumunda avukatlarımız, 

 Açık rızanızın bulunduğu  diğer üçüncü kişiler, 

 Kurumlarımızı denetleme yetkisine sahip resmi kurum temsilcileri, 

 Bu platformlarda tavsiye talep eden sıfatıyla bir araya gelen öğrencilerimizle, 

 Kurumsal İlişkiler ve Mezunlar İlişkili Birim ile, 

 Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla, 

 Sınav, yarışma, konferans, seminer, sempozyum, anma töreni, ödül töreni, gezi, 

turnuva, gibi organizasyonların gerçekleştirilebilmesi adına; gerçekleştiren kurum ve 

kuruluşlarla, 

 Öğrencinin/Aday Öğrencinin psikolojik ve fizyolojik durumuna tabii olarak gerekli 

görüldüğü takdirde, okulda veya okul dışında görevli doktor, gıda mühendisi, uzman 

ile, 

 Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek 

amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla, 

 Talep halinde yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları  

ile paylaşılacaktır. 

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da dijital ortamda, yukarıda yer verilen 

amaçlar kapsamında, Marmara Bilge Okulları’ nın sözleşmesel ve kanuni 

yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla toplanır. Bu sayfalar ve sistem 

üzerinde belirtilen yöntemle toplanan kişisel verileriniz; 

 

 Kanunlarda öngörülen hallerde (Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı 

mevzuatı), 

 Sizin tarafınızdan aleni kılındığı kapsam ve ölçüde, 

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, 

 Okul’ un meşru menfaati 

 

hukuki sebebine istinaden işlenmektedir. 

 

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız 

 

Kişisel verilerinizin Marmara Bilge Okulları tarafından veri sorumlusu sıfatı ile 

işlendiği ölçüde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereği, 

http://www.bilgeegitimkurumlari.k12.tr/  adresimizden ve danışmadan temin 

edeceğiniz “KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu” nu doldurup hizmet almış olduğunuz 



Okulumuzun adresine elden teslim ederek, Noter kanalıyla göndererek veya 

marmarabilgeokulari@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza ile ileterek; 

 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

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

 Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltme, silinme veya 

yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

 T.C Kanunları ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı kapsamında işbu bilgilendirme 

metninde yer alan ve süresiz olarak saklanması gereken kişisel verileriniz süresiz 

olarak Okul tarafından saklanacağı, süresiz olarak saklanması gerekenler dışında kalan 

kişisel verileriniz Okul’ dan mezun olmanızı takiben 10 (on) yıl içinde imha edileceği 

kayıtlarının saklanması ve muhafazası ile ilgili yasal yükümlülük saklı kalmak 

kaydıyla, 6698 sayılı Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel 

verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 İşlenilen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme,  

haklarına sahipsiniz. 

 

 Okulumuz, Öğrenci/Aday Öğrenci talebinin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en 

geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir 

maliyeti gerektirmesi halinde, Okulumuz tarafından Kişisel Verileri Koruma 

Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir. 

 

 Öğrenci /Aday Öğrenci, işbu Aydınlatma Metnine konu bilgilerin tam, doğru ve 

güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal 

güncelleyeceğini taahhüt eder. Öğrencinin/Aday Öğrencinin güncel bilgileri 

sağlamamış olmasından kaynaklanabilecek herhangi bir zararda Okul’ un sorumluluğu 

doğmayacaktır. 

 

 

6. Kişisel Verileri Saklama Süreleri 

 

Okul, Öğrenci/Aday Öğrenci tarafından sağlanan Kişisel Verileri, Mezun tarafından 

aksi yönde bir talep iletilmediği sürece, işbu Aydınlatma Metninde belirlenen amaçlar 

kapsamında işleyebilecektir. 

 



Ayrıca Okul, öğrencinin eğitim hayatı boyunca 6698 Sayılı Kanun’ da yer alan hallere 

ek olarak, herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli 

savunmaların gerçekleştirebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat 

uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca Kişisel Verileri saklayabilecektir. Bu 

süre öğrencilik ve öğrenciliğin sona ermesini takiben 10 yıldır. 

 

7. Veri Güvenliği 

 

Marmara Bilge Okulları olarak, kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en üst 

düzeyde önem vermekte, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince 

alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almakta olduğumuzu, 

sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde, kişisel veri güvenliğinin ön planda 

olduğu bilinciyle hareket ettiğimizi, söz konusu güvenlik tedbirlerinin, teknolojik 

imkânlar da göz önünde bulundurularak her türlü muhtemel risk dikkate alınmak 

suretiyle uygulandığını, bu konuda gerekli tüm hassasiyetin gösterilmekte olduğunu 

belirtmek isteriz. 


