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ORAN OKULLARI A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ 

POLİTİKASI 
 
 

Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi olarak 

tanımlanmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması asıl olarak temel hak ve özgürlükler 

kapsamında ele alınan bir müessese olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kişisel verilerin 

korunması her şeyden önce kişilik haklarının alanına girmektedir. Kişilik haklarını, kişinin 

toplum içindeki saygınlığını ve kişiliğini serbestçe geliştirmesini temin eden öğelerin tümü 

üzerindeki hakları olarak tanımlamak mümkündür. 

  

Kişisel verilerin korunması kanunun yürürlüğe girmesinden önceki dönemde kişisel verilerin 

korunmasına yönelik anayasal bir düzenleme bulunmaktaydı. Anayasa’ nın 20. md.’sine 

getirilen ek fıkra ile birlikte küreselleşen ve bilgi teknolojilerinin kullanımının arttığı, veri 

paylaşımının kolaylaştığı günümüz ticari ve özel hayatında kişisel verilerin korunması anayasa 

ile teminat altına alınmıştır. 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 1. Maddesi gereğince, 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 esas ve usuller 

düzenlenmiş olduğu görüldüğünde, Kanun’un temel amacının hak ve özgürlüklerin korunması 

olduğu ve kanunun uygulanmasında insan haklarına saygı ilkesinin benimsenmesi gerektiğinin 

farkındayız. 

 

 

1) Amaç: 

 

Oran Okulları A.Ş. tarafından hazırlanan kişisel veri işleme politikası ile birlikte, 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde, 

kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler içeren her türlü kanun, yönetmelik ve alt 

yönetmeliklerde belirtilen hüküm ve esaslar çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesi sırasında 

başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, 

yürütülecek faaliyetler konusunda öğrencileri, velileri, veli adaylarını, ziyaretçileri, 

çalışanlarını, çalışanların aile bireylerini, çalışan adaylarını, ayrıca eğitim ve hizmet 
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faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan özel ve kamu kurumu çalışanları diğer üçüncü 

kişileri, kefil olan kişiyi ve tedarikçileri bilgilendirmeyi amaçlanmaktadır. 

 

2) Kapsam: 

 

Bu politikada açıkça belirttiğimiz, 6698 sayılı Kanun’da ve yönetmeliklerde belirtilen haklar 

ve yükümlülükler, yukarıda belirtilen ilgili kişi gruplarından ( Oran Okulları A.Ş. öğrencileri, 

velileri, veli adaylarını, ziyaretçileri, çalışanlarını, çalışanların aile bireylerini, çalışan 

adaylarını, ayrıca eğitim ve hizmet faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan özel ve kamu 

kurumu çalışanları diğer üçüncü kişileri, kefil olan kişiyi ve tedarikçileri) kişisel verileri 

işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir 

veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işleyen Oran 

Okulları A.Ş. hakkında uygulama alanı bulacaktır. 

 

3) Tanımlar: 

 

Açık Rıza    : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür  

  iradeyle açıklanan rıza. 

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiç bir  

  surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle  

  ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi 

Çalışan   : Oran Okulları personeli. 

Çalışan Adayı  : Oran Okulları’ na iş başvurusunda bulunan kimse. 

İlgili Kişi  : Kişisel verileri işlenen gerçek kişi. 

İmha    : Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale 

                 getirilmesi. 

Kanun    : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 

Kefil    : Kurumumuzda eğitim alan öğrencinin velisinin/vasisinin  

  kefili. 

Kişisel Veri   : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü 

      bilgi. 
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Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da  

herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla 

otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 

depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, 

açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale 

getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi 

gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.  

Kurul    : Kişisel Verileri Koruma Kurulu. 

KVKK   : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, 

dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, 

vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 

mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile 

biyometrik ve genetik verileri.  

Öğrenci   : Oran Okulları öğrencileri. 

Politika : Oran Okulları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 

Politikası. 

Veli    : Oran Okulları öğrencilerinin yasal temsilcisi/velisi. 

 

Veli Adayı   : Oran Okullarına öğrencisini kaydettirmek amacıyla iletişim  

  kuran kişi.  

Veri İşleyen   : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu 

     adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. 

Veri Kayıt Sistemi  : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak  

      işlendiği kayıt sistemi. 
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Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,   

veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden   

sorumlu gerçek veya tüzel kişi. 

 

4) Genel İlkeler: 

 

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında etkililiği ve hesap verilebilirliği sağlama açısından 

veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla Oran Okulları A.Ş. tarafından hazırlanan Kişisel 

Veri İşleme Politikasının uygulanmasında dikkate alınacak temel ilkeler şunlardır: 

-! Kişisel Veriler, ancak 6689 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve 

esaslara uygun olarak işlenebilecektir. 

-! Kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 

-! Kişisel verinin doğru ve gerektiğinde güncel olması, 

-! Kişisel verinin belirli, açık ve meşru amaçlar için işleniyor olması, 

-! Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması, 

-! Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre 

kadar muhafaza edilmesi, 

-! Kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirme, 

-! Başta kişisel verilere erişim hakkı olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını 

kullanılabilmesi için gerekli uygulamaları hayata geçirme, 

-! Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, 

-! Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi konusunda 

gerekli özeni göstermek, 

-! Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde yeterli önlemlerin alınmasını sağlamak, 

-! Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin olarak yeterli önlemlerin alınmasını sağlamak. 

 

5) Kişisel Verilerin İşlenmesi: 

 

A) Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulacak İlkeler: 

 

a) Kişisel Verilerin, 6689 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen  

    usul ve esaslara uygun olarak işlenebilmesi: 
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 4’ e göre, kişisel verilerin işlenebilmesi için yasal bir 

dayanağının bulunması gereklidir. Nitekim Kanunun 4 (1) maddesi şu şekildedir:   

“ Kişisel veriler, ancak Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun 

olarak işlenebilir.”  

 

b) Kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: 

 

 Kişisel verilerin korunması konusunda hukuka uygunluk, genel olarak hukuk 

normlarına ve evrensel hukuk ilkelerine uygunluktur. Bu bakımdan mevzuata uygunluk da 

hukuka uygunluk ilkesinin kapsamına girmektedir. Örneğin, kanuna aykırı bir uygulama aynı 

zamanda hukuka aykırılığı beraberinde getirmektedir. Oran Okulları A.Ş. olarak tüm 

faaliyetlerimizi gerekli güncel mevzuatı da takip ederek, hukuka uygunluk ilkesi doğrultusunda 

gerçekleştirmekteyiz. 

 

Kişisel verilerin korunması açısından dürüstlük kuralı ise, kişilerin kendilerine veri işleme 

konusunda izin ya da emir veren hukuk kurallarına dayanarak gerçekleştirdikleri fiillerde, bu 

hukuk kuralının amacına göre mümkün olan en az miktarda veri işlemeleri, ilgili kişilerin 

öngöremeyeceği biçimde hareket etmemeleri gibi davranışları gerektirir. Her ne durumda 

olursan olsun, veri sorumlularının, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini göz önüne 

almaları dürüstlük kurallarının gereğidir.  

 

c) Kişisel verinin doğru ve gerektiğinde güncel olması: 

 

Sürekli olarak gelişen ve değişen bir bilgi toplumunun bir ögesi olarak salt bilgiye değer 

kazandıran en önemli etkenler bilginin doğruluğu ve güncelliğidir. Doğru veya güncel olmayan 

bir veri, işlenmesinden kaynaklanan meşru menfaati azaltabilecektir. Bu ilke ile ilgili kişinin 

verilerin düzeltilmesini isteme hakkı aynı doğrultuda değerlendirilir. Kişisel verilerin doğru ve 

güncel bir şekilde tutulması, veri sorumlusunun çıkarına uygun olduğu gibi ilgili kişinin temel 

hak ve özgürlüklerinin korunması açısından da gereklidir. Şirketimiz bu ilkenin gereği olarak, 

işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması konusunda gerekli özeni göstermektedir. 

 

d) Kişisel verinin belirli, açık ve meşru amaçlar için işleniyor olması : 

 

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının belirli, açık ve meşru olması ilkesi; 
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-! Kişisel veri işleme faaliyetlerinin ilgili kişi tarafından açık bir şekilde anlaşılabilir 

olmasını, 

 

-! Kişisel veri işleme faaliyetlerinin hangi hukuki işleme şartına dayalı olarak 

gerçekleştirildiğinin tespit edilmesini, 

 

-! Kişisel veri işleme faaliyetlerinin ve faaliyetlerin gerçekleştirilme amacının belirliliğini 

sağlayacak detayda ortaya konulmasını sağlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak, 

okulumuz tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin amaçlarının açıklandığı 

hukuki işlem ve metinlerde, belirlilik ve açıklık ilkesine uyumda yüksek hassasiyet 

gösterilmektedir. Yine bu ölçüde okulumuz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle 

bağlantılı ve bu hizmeti sunmak için gerekli ölçüde kişisel veri işlemektedir. Söz 

konusu kişisel verilerin işlenme amacı, verilerin işlenmeye başlanmasından önce 

belirlenmektedir. 

 

    e) Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması :  

 

Oran Okulları A.Ş. tarafından işlenen kişisel veriler, belirlenen amaçların 

gerçekleştirilebilmesine elverişli olmak kaydıyla işlenmektedir. Amacın gerçekleştirilmesiyle 

ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesi söz konusu değildir. Ayrıca 

işlenen veri, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan kişisel verilerle sınırlı 

tutulmaktadır. Okulumuz tarafından veri işleme ile gerçekleştirilmesi istenen amaç arasında 

makul dengenin bulunması gözetilerek; veri işlemenin amacı gerçekleştirecek ölçüde olduğu 

teyit edilmektedir. 

 

f) Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli  

olan süre kadar muhafaza edilmesi : 

 

Kişisel veriler, okulumuz tarafından ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için 

gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri 

amaç için gerekli olan sürenin bitiminden sonra söz konusu kişisel veriler silinir, yok edilir 

veya anonim hale getirilir. Okulumuz tarafından gelecekte kullanma olasılığının varlığına 

dayanarak veri saklanmamaktadır.  
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B) Kişisel Verilerin İşlenme Şartları: 

 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu Oran Okulları adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler 

tarafından, KVKK’ nın 4. Maddesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda, Kanun’un 5. 

maddesinde belirtilen işlenme şartlarına göre işlenebilecektir. Buna göre, kural olarak kişisel 

veriler kural olarak ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak Kanun’ da belirtilen 

aşağıdaki şartların varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin 

işlenmesi mümkündür.  

 

a) Kişisel verinin işlenmesi için açık rıza alınması:  

  

KVKK’ nın 5. Maddesinin ilk fıkrasında belirtilmiş olduğu üzere, “Kişisel veriler ilgili kişinin 

açık rızası olmaksızın işlenemez.” Açık rıza yine aynı kanunda, “belirli bir konuya ilişkin, 

bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı” ifade etmektedir. 

 

b) Kişisel verilerin işlenmesi için açık rıza aranmayan durumlar: 

 

Aşağıda belirtilen durumlarda kişisel veriler, ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilir: 

 

1) Kanunlarda açıkça öngörülmesi 

 

Kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde hukuka uygun olarak 

işlenebilecektir. ( Örnek: İşyerinde çalışan bir kimseye ait özlük bilgilerinin kanun gereği 

- Vergi Kanunu, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vb. - işlenmesi) 

 

2) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya   

       rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının  

      hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması 

 

KVKK’ya göre fili imkânsızlık halinde, kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin 

veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması bakımından zorunluluk 

bulunmalıdır. Örneğin, hürriyeti kısıtlanan bir kişinin kurtarılması amacıyla kendisinin 
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veya şüphelinin taşımakta olduğu telefon, bilgisayar, kredi kartı, banka kartı veya diğer 

teknik bir araç üzerinden yerinin belirlenmesi için bu verilerin işlenmesi gibi.  

3) Bir sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması  

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması durumunda ilgili 

kişilerin bu amaçla sınırlı olmak üzere kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Örneğin, 

bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarasının alınması veya 

bir bankayla kredi sözleşmesi yapılması sırasında bankanın, o kişiye ait maaş bordrosunu, 

tapu kayıtlarını, icra borcu olmadığına dair belgeyi edinmesi gibi.  

4) Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin 

zorunlu olduğu hallerde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir. Bir şirketin çalışanına 

maaş ödeyebilmesi için, banka hesap numarası, evli olup olmadığı, bakmakla yükümlü 

olduğu kişiler, eşinin çalışıp çalışmadığı, sosyal sigorta numarası gibi verilerin elde 

edilmesi ve işlenmesi bu duruma örnek verilebilir.  

   5) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması 

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde 

kamuoyuna açıklanmış olan kişisel verileri işlenebilecektir. Bu duruma örnek olarak ise bir 

kişinin belirli hallerde kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini kamuya 

açık şekilde ilan etmesi verilebilir. Kurumsal internet sitelerinde, çalışanların işyeri telefon 

numaraları ve kurumsal elektronik posta adreslerinin üçüncü kişilerin erişimine açık 

şekilde paylaşılması halinde de alenileştirmeden söz edilebilir.  

    6) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu  olması 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halinde ilgili kişinin 

kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Örneğin; kısıtlı bir kişinin haklarının korunması 

amacıyla vasisinin veya kayyumun, kısıtlının mali bilgilerini tutması gibi. Ayrıca, sözleşme 

sona erdikten sonra, olası yasal takiplere karşı zamanaşımı süresinin sonuna kadar fatura, 
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sözleşme, kefaletname gibi belgelerin bu amaçlar için saklanması bu kapsamda 

değerlendirilecektir.  

7) Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda, kişisel verilerinin 

işlenmesi mümkündür.  Bazı durumlarda veri sorumlusunun meşru menfaati bakımından 

veri işleme söz konusu olabilmektedir. Örneğin bir şirket sahibinin, çalışanlarının temel 

hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, onların terfileri, maaş zamları yahut sosyal 

haklarının düzenlenmesinde ya da işletmenin yeniden yapılandırılması sürecinde görev ve 

rol dağılımında esas alınmak üzere çalışanların kişisel verilerinin işlenmesi şirket sahibinin 

meşru menfaati kapsamına alınmıştır.  

C) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:  

Oran Okulları KVKK’ nın 5. Maddesi ve 6 Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları 

doğrultusunda ve aşağıdaki amaçlarla kişisel veri işlemektedir. Oran Okulları tarafından veri 

işleme faaliyetleri, işlenen verilerin ait olduğu ilgili kişi grupları ve veri türlerine göre 

oluşturulan aydınlatma metinlerinde, ilgili kişilerin Kanunun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen 

işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğine yönelik hukuki sebep açıkça belirtilerek 

yapılmaktadır.  

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Şunlardır: 

•! Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

•! Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

•! Burs Faaliyetlerinin Planlanması ve Yürütülmesi 

•! Çalışan Adayı / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

•! Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 

•! Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

•! Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

•! Demirbaş, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 

•! Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

•! Eğitim Faaliyetlerinin Pazarlanması Sürecinin Yürütülmesi 
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•! Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

•! Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 

•! Etkinliklere İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi 

•! Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

•! Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

•! Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 

•! Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

•! İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

•! İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve Yürütülmesi 

•! İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 

•! İş Ortakları ve Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yürütülmesi 

•! İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

•! İşe Alım, Atama, Terfi, İlişik Kesme Süreçlerinin Yürütülmesi 

•! Kurumsal İletişim ve Organizasyon Faaliyetlerine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi 

•! Mal/Hizmet Satın alım Süreçlerinin Yürütülmesi 

•! Öğrenci İlişkilerine İlişkin Faaliyetlerin Planlanması ve Yürütülmesi 

•! Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

•! Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi 

•! Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

•! Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

•! Talep ve Şikayetlerin Takibi 

•! Ücret Politikasının Yürütülmesi 

•! Veli/Veli Adayı İlişkilerine İlişkin Faaliyetlerin Planlanması ve Yürütülmesi 

•! Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 

•! Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri 

•! Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

•! Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

•! Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

•! Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi 

6) Kişisel Veri Toplama: 

Oran Okulları yürütmekte olduğu faaliyetleri ile ilgili olarak, yasal mevzuatla uyumlu ve işbu 

politikada ayrıca belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veri elde edebilmektedir. 
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Veri sorumlusu sıfatıyla Oran Okulları tarafından KVKK’ nın 5. Ve 6. maddelerinde yer alan 

yukarıda da belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak kişisel veri toplandığı ve hangi 

veri toplama yönteminin kullanıldığı da ilgili aydınlatma metninde belirtilmektedir.  

7) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi :  

 

KVKK’ ya göre, özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi 

yasaktır. Ancak sağlık verileri ile cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel 

veriler, kanunlarla öngörülen hallerde ilgili kişinin açık olmaksızın da işlenebilecektir.  

 

Sağlık verileri ile cinsel hayata ilişkin veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu 

hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile 

finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan 

kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilginin açık rızası olmaksızın 

işlenebilmektedir. 

 

Kanunda özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayma yoluyla belirlenmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, 

etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve 

kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve 

güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel 

verilerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir. 

 

Bu kategoride yer alan verilerin özellikle üçüncü kişiler tarafından öğrenildiğinde ilgili kişi 

açısından ayrımcılık yaratılması durumu söz konusu olabileceği gibi diğer pek çok kişisel 

veriye göre hukuka aykırı işlenmeleri durumunda ortaya çıkan risk daha yüksek olduğu göz 

önüne alındığında,  Oran Okulları A.Ş. olarak özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına ayrı 

bir titizlikle yaklaşmaktayız.  

 

Kurumumuz söz konusu verilerin korunması konusunda KVKK ‘ nın ve Kurul tarafından 

verilerin kararların uygulanması konusunda gerekli olan yeterli önlemleri ( “Özel Nitelikli 

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” ile 

ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı ve 

Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyi) almakta ve verileri bu 

şekilde işlemektedir. 
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8) Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirme ve Başta Kişisel 

Verilere Erişim Hakkı Olmak Üzere, Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını 

Kullanılabilmesi İçin Gerekli Uygulamaları Hayata Geçirme : 

 

A) Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi: 

 

KVKK’ nın 10. Maddesi uyarınca, Oran Okulları A.Ş. ‘ nin kişisel verilerin elde edilmesi 

sırasında, ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu hüküm uyarınca veri 

sorumlusu olarak Okulumuz ilgili kişiye, veri sorumlusunun kimliği (varsa temsilcisinin 

kimliği), verilerin işlenme amacı, işlenen verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği, 

kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK’ nın 11. Maddesinde sayılan diğer 

haklar hakkında bilgi vermektedir.    

 
B) Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması: 

 
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi ile ilgili kişinin hakları düzenlenmiştir.  

 

Buna göre, 

 “Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili ;  

a)! Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b)! Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c)! Kişisel verilen işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

ç)  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 

isteme, 

e) 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 

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, 



! 17!

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde 

zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahiptir. 

 

KVKK’ ya göre, ilgili kişiye tanınmış olan bu haklar, kişisel verilere erişim hakkı kapsamında 

ilgili kişinin yararlanabileceği haklardır.  Bahsi geçen ilgili kişi yani kanundaki tanımıyla, 

kişisel verisi işlenen gerçek kişi, bu hakkını kullanarak, veri sorumlusuna başvurup kişisel 

verisinin işlenip işlenmediği öğrenebilecektir. Kişisel verilere erişim olmadan, bu kanundaki 

bir kısım hakların kullanılmasını talep etme hakkı da tam olarak kullanılamayacağından, 

hukuki nitelik olarak bu kanun kapsamında tanınan diğer haklara da bir nevi temel teşkil 

etmektedir. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi durumu söz konusu ise, zararın 

giderilmesini talep etmek için ilk olarak hangi verilerin işlendiğini öğrenme, hakkın 

uygulanması açısından zorunlu görülmektedir. 

 

KVKK’ nın 13. Maddesinde, veri sahibi ilgili kişinin veri sorumlusuna başvuru yolu 

düzenlenmiştir. Buna göre, ilgili kişi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun uygulanması 

ile ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri 

sorumlusuna iletir.  

 

İlgili kişi, KVKK’ nın 11. Maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak 

veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi 

tarafından kullanılan veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde 

kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik 

geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Oran Okulları A.Ş.’ ye iletir.  

 

Başvuruda ilgili kişinin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzası, Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa 

kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik 

posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun belirtilmesi rica olunur.  

 

Kişisel verileri işlenen ilgili kişi olarak, bu Kanun’ un 11. maddesinden doğan haklarınızı 

kullanmak için, Oran Okulları A.Ş.’ nin internet sitesinde (https://www.oranokullari.com3) 

yer alan başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra,  
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Oran Okulları A.Ş., Cumhuriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No:158 - Kartal / İstanbul adresine 

iadeli taahhütlü posta ile, noter aracılığıyla gönderebilir, Okulumuzun 

oran.okullari@hs01.kep.tr kep adresine 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre 

elektronik ortamda güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalayarak gönderebilir, ya 

da yukarıda belirtilen adresimize bizzat elden teslim edebilirsiniz.   

 

Oran Okulları A.Ş. başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 

otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 

halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.  

 

9) Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Olarak Yeterli Önlemlerin Alınması : 

 

Oran Okulları A.Ş. tarafından yurt içinde üçüncü kişilere yapılan aktarımlar, KVKK ‘nın 8. 

Maddesinde yer alan kurallar kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre, ilgili kişinin açık 

rızası olmadıkça veri aktarımı yapılamaz. Ancak, KVKK’ nın 5. Ve 6. maddelerinde öngörülen 

durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın aktarım yapılabilmesi mümkündür. Bu kapsamda, ilgili 

kişilerin sahip oldukları kişisel veriler kanundaki şartlar çerçevesinde ve bu amaçlarla sınırlı 

olacak ölçüde, yurt içindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere ve kurumlara aktarılabilecektir. 

 

  

 

Bu kapsamda, kişisel veriler yurt içinde aşağıda belirtilen kişi kategorilerine 

aktarılabilir:  

 

1) İş ortakları 

2) Tedarikçiler/Mal veya Hizmet Sağlayan 3. Kişiler 

3) Yetkililer 

4) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları 
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Aktarım Yapılan Kişi Açıklama Aktarımın Amacı 

 

İş Ortakları 

Oran Okulları’ nın 

faaliyetleri kapsamında 

faaliyet gösteren kuruluşlar. 

İş ortaklığı kapsamında 

planlanan faaliyetin 

gerçekleştirilmesi. 

 

Tedarikçiler/Mal veya 

Hizmet Sağlayan 3. Kişiler 

Oran Okulları’ nın ihtiyaçları 

doğrultusunda ve 

talimatlarına uygun olarak 

Oran Okulları’na hizmet 

sunan taraflar. 

İş bağlantılarından alınan 

hizmetin yerine getirilmesi. 

 

Yetkililer 

Şirket yetkilileri. Şirket’ in faaliyetlerinin 

planlanması ve yürütülmesi 

amacıyla. 

 

Yetkili Kamu Kurum ve 

Kuruluşları 

İlgili yasal düzenlemeler 

kapsamında Oran Okulları’ 

ndan bilgi ve belge almaya 

yetkili kamu kurum ve 

kuruluşları.  

İlgili yasal düzenlemenin 

öngördüğü amaca yönelik 

olarak. 

 

 

Okulumuz tarafından yurtdışına veri aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürekliliğinin 

sağlanması çerçevesinde, Video Konferans Hizmet Sağlayıcı (Uzaktan Eğitim Platformu) 

vasıtasıyla, okulumuz çalışanları, temsilcileri, öğretmenleriyle; yapılacak video konferanslarda 

öğrencilerimizin, öğrenci adaylarımızın, velilerimizin, veli adaylarımızın, çalışan 

adaylarımızın, tedarikçilerimizin, hizmet aldığımız iş bağlantılarımızın çalışanlarının; Oran 

Okulları A.Ş. - “Uzaktan Eğitim Platformları Hakkında Aydınlatma Metni” nde ve “Video 

Konferans Hizmeti Hakkında Aydınlatma Metni” nde  belirtilen kişisel veri türleri, kişisel 

verinin işlenmesine ve aktarılmasına dair hukuki sebepler ve işleme/aktarım amaçları 

çerçevesinde işlenen kişisel verilerinin, sunucuları yurtdışında bulunan  hizmet sağlayıcı 

tarafına aktarılması durumunda söz konusu olmaktadır. 

 

Bu konuda daha detaylı bilgi, Okulumuzun “Uzaktan Eğitim Platformları Hakkında 

Aydınlatma Metni” nde ve “Video Konferans Hizmeti Hakkında Aydınlatma Metni” nde 

bulunmaktadır. 
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10) Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi : 
 
Oran Okulları A.Ş.’ ye, iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarına ait kişisel veriler, Kanunun 

öngördüğü genel ilkeler ve kurallara bağlı kalınarak, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve 

İşlenmesi Politikası kapsamında işlenmektedir.  

 

Okulumuza iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarına ait kişisel verilerin işlenmesi 

hususunda Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni yayınlanmış 

olup, söz konusu metinde açıkça belirtildiği üzere; çalışan adaylarına ait kişisel verilerin 

toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerin üçüncü 

kişilere aktarımı ve Kanunun 11. Maddesi kapsamında kişisel verilere erişim ve diğer haklar 

konusunda bilgilendirme yapılmıştır. 

  

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler, Oran Okulları A.Ş.’ ye iş başvurusunda bulunan çalışan 

adaylarının işe yatkınlığının ölçülebilmesi ve iş başvuru sürecinin takip edilmesinde gerekli 

olması nedenleriyle işlenmektedir. Çalışan adaylarına ait kişisel verileri, KVKK’nın 5. ve 6. 

Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili 

mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni 

zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz. 

 

Çalışan adayına ait kişisel veriler, kendisinden temin edilebileceği gibi, yazılı veya elektronik 

ortamda verilen başvuru formundan, insan kaynakları şirketlerinden, e-posta ya da diğer 

yollarla sunulan referans mektupları veya özgeçmişlerden, çalışan adayı tarafından verilen 

bilgilerin kontrolünden elde edilebilmektedir. 

 

Çalışan adaylarına ait kişisel verilerin yurtiçinde çalışan adayının beyan ettiği bilgilerin teyidi 

için referans olarak belirtilen kişilerle paylaşılması mümkündür. Yurtdışındaki üçüncü kişilere 

aktarımı söz konusu değildir. 

 

11) Fiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi : 
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Oran Okulları tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, okul yerleşkesinde güvenlik 

kamerasıyla izleme faaliyeti ve misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik olarak, 

öğrencilerimizin, velilerimizin, veli adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan 

adaylarının, ayrıca eğitim ve hizmet faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan özel ve kamu 

kurumu çalışanları diğer üçüncü kişilerin, kefil olan kişinin ve tedarikçilerin kişisel verilerini 

işlemekteyiz.  

 

Okulumuz tarafından genel güvenliğin sağlanması amacıyla misafir giriş ve çıkışlarına ait 

bilgilerin kayıt altına alınması dolayısıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.  

 

Bu kapsamda, ziyaretçiler kişisel verilerin kayıt altına alınması sırasında ve ayrıca işbu Politika 

kapsamında bilgilendirilmektedir. Elde edilen kişisel veriler mevzuatın öngördüğü süre 

boyunca saklanmakta, sürenin bitimi ile  Oran Okulları “Veri Saklama ve İmha Politikası” 

kapsamında imha edilmektedir. 

 

Okulumuz yerleşkesinde bulunan kişilerin kamera görüntülerini kapalı devre kamera kayıt 

sistemleri ile işlemiş olduğu verileri, başta öğrencilerimizin ve diğer kişilerin can ve mal 

güvenliğinin sağlanması, tesis içinde genel güvenliğin sağlanması amaçlarına yönelik olarak 

işlenmektedir.  

 

Bu şekilde elde edilen kişisel veriler mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmakta, sürenin 

bitimi ile  Oran Okulları “Veri Saklama ve İmha Politikası” kapsamında imha edilmektedir. 

 

Kamera görüntüleri kayıt altına alınarak kişisel verisi işlenen kişilerin bilgilendirilmesine 

ilişkin olarak işbu politika dışında, okul tesisinde kamera kayıtlarının alındığı yerlere kamera 

ikonlu kamera kayıtlarına ilişkin aydınlatma metinleri asılmıştır. 

 
12) Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Olarak Alınan İdari ve Teknik Tedbirler: 
 
Okulumuz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak 

erişilmesini önlemek ile verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin 

etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almış bulunmaktadır. Bu kapsamda 

gerekli denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır. Oran Okulları A.Ş., KVKK 12. Maddesinde 

belirtilen veri güvenliğini tesis etmeye yönelik olarak, çalışanlarına öğrendikleri kişisel 

verileri, görevlerinden ayrılmış olsalar bile, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkalarına 
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açıklamayacakları veya şahsi çıkarları için kullanamayacakları konusunda gerekli 

bilgilendirmeyi yapmakta ve bu kapsamda çalışanlardan taahhüt alınmaktadır.  

 

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu 

durum Oran Okulları A.Ş. tarafından en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirilecektir.  

 
 

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı 

olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak muhafazasının 

sağlanması için alınabilecek bir takım teknik ve idari tedbir bulunmaktadır. Oran Okulları 

olarak bu doğrultuda;  

 
-! Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. 

 
-! Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır. 

 
-! Anahtar yönetimi uygulanmaktadır. 

 
-! Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik 

önlemleri alınmaktadır. 
 

-! Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır. 
 

-! Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur. 
 

-! Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık 
çalışmaları yapılmaktadır. 
 

-! Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur. 
 

-! Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri 
kaldırılmaktadır. 

 
-! Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır. 

 
-! Güvenlik duvarları kullanılmaktadır. 

 
-! İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir. 

 
-! Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili 

evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir. 
 

-! Kişisel veriler güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir. 
 

-! Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır. 
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-! Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır. 
 

-! Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri 
alınmaktadır. 

 
-! Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği 

sağlanmaktadır. 
 

-! Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır. 
 

-! Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de 
sağlanmaktadır. 

 
-! Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de 

yapılmaktadır. 
 

-! Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır. 
 

-! Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir. 
 

-! Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve 
uygulanmaktadır. 

 
-! Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli 

olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir. 
 

-! Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır. 
 

-! Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır. 
 

-! Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir. 
 

-! Şifrelemeler yapılmaktadır. 
 

-! Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişisel veriler 
şifrelenerek saklanmaktadır. 

 
-! Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi 

sağlanmaktadır. 
 

-! Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı 
sağlanmaktadır. 

 
-! Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır. 

 

13) Oran Okulları internet erişimi ve çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin 

işlenmesi : 
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Okulumuz tarafından okul yerleşkesi içinde kablosuz internet erişimi sunulmaktadır. 5651 

sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince, internet erişimlerine 

ilişkin log kayıtları kayıt altına alınarak, hukuki süreçlerin yerine getirilmesi amacıyla 

işlenmektedir. 

Oran Okulları tarafından kullanılmakta olan ( https://www.oranokullari.com ) internet 

sitesinde, herhangi bir kişisel verinin işlenmesine yönelik çerez tutulmamaktadır. Ancak 

internet sitemizde kullandığımız üçüncü parti uygulamaların  çerez kullanımı yaparak veri 

işleme faaliyeti gerçekleştirmektedir. İnternet sitemizde bu bakımdan iki adet eklenti ( Google 

Analytics ve Facebook Pixel ) kullanılmaktadır.  

Üçüncü parti hizmet sağlayıcıların kullandıkları bu çerezlere ilişkin ayrıntılı bilgiye, internet 

sitemizde yayınlanan “Çerez Politikası” dahilinde ulaşabilirsiniz. 

 
14) Kişisel Verilerin Saklanması : 
 
Oran Okulları tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, öğrenciler, veliler ve 

tedarikçiler, tedarikçi çalışanlarına ait kişisel veriler KVKK’ ya uygun olarak saklanır ve imha 

edilir. 

 

Kanun’un 3. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4. maddesinde 

işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta 

öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği 

belirtilerek, 5. Ve 6. maddelerinde ise kişisel verilerin işlenme şartları sayılmıştır. 

 

Buna göre, Oran Okulları olarak faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta 

öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanmaktadır. 

 

Bu hususta ayrıntılı bilgi için, Oran Okulları’ nın Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasını 

inceleyebilirsiniz. 

 

15) Kişisel Verilen Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi :  
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İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin 

sonunda kişisel veriler, Oran Okulları tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine 

yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu 

hususta ayrıca Oran Okulları’ nın Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası bulunmaktadır. 

 

Oran Okulları’ nın ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri muhafaza etme hak ve 

yükümlülüğü olan durumlarda veri sahibinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır. Kanun 

gereği kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin diğer 

kanunlarda yer alan hükümler saklı tutulmuştur. Örneğin, Adli Sicil Kanunu’nun aynı verilerin 

silinmesine yönelik olan hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır. 

 

Okulumuz kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde Kanunun 

4. maddesindeki Genel İlkeler ile 12. maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari 

tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha 

politikasına uygun hareket etmektedir. Oran Okulları tarafından, kişisel verilerin silinmesi, yok 

edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz 

konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır. 

 

Oran Okulları, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri silme, yok etme 

veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili kişinin talebi halinde 

uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer. 

 

16) Politika’ nın Yayınlanması ve Saklanması : 

 

Politika, ıslak imzalı (basılı kağıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda 

yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kağıt nüsha Oran Okulları İdari İşler 

Bölümü’nde saklanır. 

 

17) Politika’ nın Yürürlüğü ve Yürürlükten Kaldırılması : 

 

İşbu Politika, Oran Okulları’ nın internet sitesinden yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş 

kabul edilir. Politika’ nın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’ nın ıslak 

imzalı eski nüshaları bölüm yöneticisi yazılı onayı ile İdari İşler Bölümü tarafından iptal 
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edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile İdari İşler 

Bölümü tarafından saklanır. 

 

 

 


