
KÜLTÜR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  

AYDINLATMA METNİ 

 

Kültür Hizmetleri Anonim Şirketi (“Kültür”, “Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel 

verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her 

türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere 

aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı 

bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.  

 

A. İşlenen Kişisel Veriler ve Veri İşleme Amacı 

Kültür’ün veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır: 

• Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”). 

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”). 

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 

geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 

korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).  

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”). 

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”). 

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”). 

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”). 

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”). 

İşlenen Kişisel Veriler Amaç İlgili Kişi 
Veri İşleme 

Şartı 
Yöntem 

Kimlik ve iletişim bilgisi, okul bilgisi, 

meslek bilgisi, görüntü bilgisi 

Öğrenci kayıt 

sürecinin 

işletilmesi 

Aday 

öğrenci, veli 

m.5/2-c, 

m.5/2-ç, 

m.5/2-e, 

m.5/2-f 

Bireysel başvuru, 

internet sitesi 

üzerinden başvuru 

Kimlik ve iletişim bilgisi, okul bilgisi, 

meslek bilgisi, görüntü bilgisi, sağlık 

Öğrenci 

eğitim, sosyal 

etkinlik, 

Öğrenci, veli, 

personel 

m.5/1, m.6, 

m.5/2-a, 

m.5/2-c, 

Bireysel teslim, çeşitli 

form, dilekçe, başvuru 



bilgisi, rehberlik bilgisi, sınav bilgisi, 

eğitim bilgisi, aile bilgisi 

gelişim 

süreçlerinin 

yürütülmesi 

m.5/2-ç, 

m.5/2-e, 

m.5/2-f 

evrakı, internet sitesi, e-

okul sistemi 

Kimlik bilgisi, aile bilgisi, okul bilgisi 
Sınav 

uygulamaları 

Aday 

öğrenci, 

öğrenci, veli 

m.5/2-ç, 

m.5/2-e, 

m.5/2-f 

Başvuru formu, 

internet üzerinden 

başvuru 

Kimlik bilgisi, banka bilgisi, finansal 

bilgi 

Finansal 

süreçlerin 

yürütülmesi 

Tedarikçi 

yetkilisi 

m.5/2-c, 

m.5/2-ç, 

m.5/2-e, 

m.5/2-f 

E-posta, fiziki evrak, 

banka sistemi, fatura, 

kurum dijital sistemi 

Kimlik bilgisi, banka bilgisi, fatura 

bilgisi, iletişim bilgisi, vergi dairesi 

bilgisi, referans bilgisi, finansal bilgi 

Mal ve hizmet 

alımlarının 

yapılması 

Tedarikçi 

yetkilisi 

m.5/2-c, 

m.5/2-ç, 

m.5/2-e, 

m.5/2-f 

E-posta, fiziki evrak, 

telefon 

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, 

askerlik bilgisi, eğitim bilgisi, tecrübe 

bilgisi, bilgisayar kullanım bilgisi, 

kurs, staj, seminer ve sertifika 

bilgileri, yayın ve ödül bilgisi, 

görüntü bilgisi, üye veya görevli 

olunan dernek, vakıf, sendika bilgisi, 

aile bilgisi referans bilgisi, beklenti 

bilgisi, özgeçmiş ile iletilen veya aday 

tarafından belirtilen kişisel veriler, 

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik 

tedbiri bilgisi 

Personel adayı 

değerlendirme 

ve yerleştirme 

süreçleri 

Personel 

adayı 

m.5/1, m.6, 

m.5/2-c, 

m.5/2-ç, 

m.5/2-d, 

m.5/2-e, 

m.5/2-f 

İnternet üzerinden 

başvuru, görüşme ve 

mülakatlar, iş ve çözüm 

ortaklarımız, 

referanslarınız, e-posta, 

insan kaynakları 

firmaları, kurum 

içerisinde görüntü 

kaydı alan cihazlar 



 

B. Kişisel Verilerin Aktarılması   

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde: 

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, eğitim 

bilgisi, tecrübe bilgisi, görüntü 

bilgisi, aile bilgisi vb hukuki sürece 

göre gerekli bilgiler 

Hukuki 

süreçlerin 

yürütülmesi 

Öğrenci, veli, 

personel, 

tedarikçi 

yetkilisi veya 

çalışanı 

m.5/2-a, 

m.5/2-ç, 

m.5/2-e, 

m.5/2-f 

Bireysel teslim, çeşitli 

form, dilekçe, başvuru 

evrakı, internet sitesi, e-

okul sistemi, kurum 

sistemi 

Kimlik bilgisi, görüntü ve ses bilgisi Reklam, 

tanıtım, 

kampanya 

süreçlerinin 

işletilmesi 

Öğrenci, veli, 

personel, 

tedarikçi 

yetkilisi veya 

çalışanı 

m. 5/1 Fotoğraf makinası, 

kamera kaydı 

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, eğitim 

bilgisi, tecrübe bilgisi, görüntü 

bilgisi, aile bilgisi vb hukuki sürece 

göre gerekli bilgiler 

Kurum 

süreçlerinin 

takibi, 

kontrolü, 

planlanması, 

düzenlenmesi 

süreçleri 

Öğrenci, veli, 

personel, 

tedarikçi 

yetkilisi veya 

çalışanı 

m. 5/1, m.6, 

m. 5/2-ç, m. 

5/2-e, m. 5/2-f 

Çeşitli form, dilekçe, 

başvuru evrakı, 

internet sitesi, e-okul 

sistemi, kurum sistemi 

Kimlik bilgisi, ses ve görüntü 

Kurum 

güvenliğinin 

sağlanması 

Kültür 

ziyaretçileri 

m.5/2-e, 

m.5/2-f 

Kamera kaydı, ziyaretçi 

defteri 

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, talep-

şikayet-öneri detay bilgisi 

Talep, şikayet, 

öneri 

süreçlerinin 

yürütülmesi 

Başvuru 

sahibi 

m.5/2-c, 

m.5/2-e, 

m.5/2-f 

E-posta, telefon, sözlü, 

internet sitesi 



 

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri kapsamında toplanmakta ve 

işlenmektedir. 

 

D. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi 

Kültür; kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, 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 verilerin işlenme 

amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli 

zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Eğitim hizmetlerimizin gereği olan 

süreçlerde kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat 

çerçevesinde gerçekleştirilecektir.  

 

E. İlgili Kişinin Hakları 

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler: 

Aktarım Amacı Aktarılacak Alıcı Gruplar 

Öğrenci kayıt sürecinin işletilmesi MEB 

Finansal süreçlerin yürütülmesi İlgili banka, İlgili tedarikçi firma 

Aday değerlendirme ve yerleştirme süreçleri MEB, İlgili tedarikçi firma 

Hukuki süreçlerin yürütülmesi Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, anlaşmalı hukuk 

bürosu, danışmanlık hizmeti alınan firma 

Reklam, tanıtım, kampanya süreçlerinin işletilmesi Herkese açık 

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili denetim firması  

Kurum güvenliğinin sağlanması Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili denetim firması 

Talep, şikayet, öneri süreçlerinin yürütülmesi Talep, şikayet, öneri ile ilgili kişi/firma 



1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp     kullanılmadığını 

öğrenme, 

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

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme, 

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

İlgili kişiler bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ’e uygun bir şekilde Kültür’e iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve 

nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. 

Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.  

İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz. 


