KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
(Veliler için)
Akdeniz Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri A.Ş (Kısaca “Akdeniz Okulları”) olarak ilişkili
olduğumuz gerçek kişilere ait her türlü kişisel veriyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununa (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemekte ve bu verilerin
güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almaktayız.
Akdeniz Okulları olarak “veri sorumlusu” sıfatıyla işlediğimiz size ve velisi bulunduğunuz
öğrenciye ait kişisel veriler aşağıda belirtildiği şekildedir;
Öğrenciye ait kişisel veriler: Adı, soyadı, TC kimlik numarası, yaş, cinsiyet, Hes kodu,
sınıfı/şubesi, telefon numarası, adres, anne/baba adı, doğum yeri/tarihi, nüfus cüzdanı üzerindeki
diğer veriler, öğrenci numarası, daha önce okuduğu okul, okula kabul edildiği tarih, fotoğraf, yurt
dışı etkinliklere katılması durumunda pasaport bilgileri, okul bünyesinde gerçekleştirilen
etkinliklerde/projelerde çekilen video ve fotoğraf kayıtları, veli görüşleri, okuldan ayrılması
durumunda nakil gideceği okul ismi, diploma bilgileri, sosyal/kültürel/bilimsel/sanatsal etkinlikler
için yapılan resim/kompozisyon/şiir/heykel/proje, karne notları, sınav puanları, devamsızlık günleri
ve sebebi, okuduğu kitaplar ve kitap sayısı, aldığı ödüller, elde ettiği başarılar, olması durumunda
velayet bilgileri, öğrenci tanıma formlarındaki kişisel veriler, anne/baba/kardeş bilgisi, boy/kilo
bilgisi, görüntü ve ses kaydı, öğrenciye uygulanan akademik değerlendirme testleri ile ilgili gözlem
notları, düşünce ve edinilen diğer bilgiler.
Öğrenciye ait özel nitelikteki kişisel veriler: Kan grubu bilgisi, hastalık bilgileri, gelişim bilgileri,
kullandığı ilaçlar, kullanılan tıbbi cihazlar, engellilik durumu, sağlık raporlarındaki veriler
Veliye/Vasiye ait kişisel veriler: Ad soyad, TC kimlik numarası, doğum yeri/yılı, imza, adres,
telefon numarası, e-posta, meslek, çalıştığı iş yeri, okul ücreri ödeme bilgileri, kimlik fotokopisi
üzerindeki veriler, banka iban no, öğrenciye yakınlık derecesi, eğitim durumu, öğrenci hakkında
yapılan görüşme kayıtları, güvenlik kamerası ile alınan görüntü kayıtları,
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz Okulumuz tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:
 Okula kabul, sınav başvurusu ve bursluluk işlemlerinin yapılması,
 Kayıt sürecinin başlatılması, işletilmesi, kayıt sürecinde toplanması gereken evraklara yönelik
dosyaların düzenlenmesi,
 Eğitim-öğretim hizmeti ile ilgili sözleşme düzenlenmesi,
 Hizmet şartlarının ve ödeme bilgilerinin belirlenmesi,
 Uzaktan ve yüz yüze eğitim-öğretim hizmetinin sağlanması,
 Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 Finans ve muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi,
 Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 Okul kıyafetinin ve servis hizmetinin temininin sağlanması,
 Öğrencilerimiz için ödüllendirme ve motivasyon çalışmalarının yapılması,
 Sosyal/kültürel/sanatsal/sportif etkinliklerin organize edilmesi,
 Öğrencilerimizin akademik gelişimi, devam-devamsızlık durumu ya da okulumuzun
uygulamaları hakkında bilgi verilmesi, gerekli durumlarda veli onayı alınması, iletişim
faaliyetlerinin yürütülmesi,
 Yurt içi ya da yurt dışı organizasyonların gerçekleştirilmesi,
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Okulumuzun içerisinde ve çevresinde can ve mal güvenliğinin sağlanması,
Öğrencilerimizin gelişimini destekleyici (Tübitak, Bilsem, Erasmus vb.) etkinlikler için kayıt ve
organizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi,
Öğrenci belgesi, karne, diploma düzenlenmesi,
Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, hijyen şartlarının sağlanması ve toplum sağlığının
korunmasına yönelik çalışmalar yapılması,
Rehberlik birimimiz ve okul idaremiz tarafından öğrenciyi tanımaya, öğrencinin kendisi ve
ailesi hakkında bilgi edinmeye yönelik faaliyetler yürütülmesi,
Ders yılı içerisinde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
Tanıtım, reklam faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 4. maddesindeki ilkeler ile 5. ve 6. maddesindeki şartlar çerçevesinde
işlenmektedir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz; çalışanlarımızla yüz yüze yapılan görüşmelerde sözlü olarak, doldurulan form ve
dokümanlarla yazılı olarak ya da online işlemler, e-posta, güvenlik kamerası gibi elektronik
kanallarla toplanır. Toplanan kişisel verileriniz; “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması”, “Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi”, “Sizlerin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, okulumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olması” hukuki sebebine dayanılarak, özel nitelikli kişisel verileriniz kanunlarda öngörülmesi
halinde, sağlık verileriniz ise ancak açık rızanız ile işlenmektedir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz;
 Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim/Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile diğer mevzuat
kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile İl/İlçe
Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Rehberlik ve Araştırma Merkezine,
 Sağlık uygulamaları ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara,
 Sportif faaliyetlerde onay alma işlemleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne,
 Faturalandırma işlemleri ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Gelir
İdaresi Başkanlığına,
 Ödeme işlemlerinizin yürütülmesi amacıyla bankaya,
 Uzaktan eğitim faaliyetlerinin yapılabilmesi amacıyla, online video konferans platformuna,
 Öğrencimizin Erasmus ve diğer yurt dışı etkinliklere katılması durumunda; Ulusal Ajansa,
seyahat firmasına, eTwinning portalı ile yurt dışındaki ilgili ülkeye,
 Etkinliklerde çekilen video ve fotoğrafların sosyal medya hesaplarında yayımlanması
durumunda kamuoyuna ve bu hesapların kaynağının Türkiye dışında olmasından dolayı yurt
dışına,
 Muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve resmi muhasebe işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla
muhasebe programı yazılım firmasına ve mali müşavirimize
 Ödül ya da plaket yapılması durumunda promosyon firmasına,
 Öğrencimizin şehir dışı etkinliklere katılması durumunda konaklama yapılacak otele,
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Öğrencimiz sınav/sergi/yarışma/proje gibi etkinliklere katılması durumunda bu etkinlikleri
düzenleyen kurum ve kuruluşlara,
 Uyuşmazlık yaşanması durumunda okulumuzun avukatına,
 Bir vaka yaşanması durumunda kolluk kuvvetleri ve adli makamlara
amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak KVKK’nın. 8. ve 9. maddesindeki şartlar çerçevesinde
aktarılacaktır.


Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre www.akdenizokullari.k12.tr
internet sayfamızda yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formunu” kullanarak Akdeniz Özel Eğitim
Öğretim Hizmetleri A.Ş’ye iletebilirsiniz.
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