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ÖZEL SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ 

Ücretsiz Okuma Hakkı ve Burs Başvurusu Hakkında  

Kişisel Veriler Aydınlatma Metni 
 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında 

veri sorumlusu sıfatıyla Özel Saint Benoit Fransız Lisesi tarafından hazırlanmıştır. 

 
Kurumumuz bünyesinde ücretsiz okuma hakkı ve burs imkanından yararlanabilmek için MEB mevzuatına 

uygun şekilde başvurunun yapılabilmesine yönelik talep edilen ve Okulun web sitesi ya da Moodle sistemi  

üzerinden veya velilere gönderilen e mail  aracılığıyla   temin edilebilen başvuru formunun doldurulması 

suretiyle  ve duyuruda belirtilen eklerle birlikte, başvuruda bulunanların elektronik posta ve  posta yoluyla 

kurumumuza ileteceği bilgi ve belgeler çerçevesinde elde edilen kişisel veriler: 

 (öğrencinin nüfus bilgileri (adı soyadı, tc kimlik nosu, Anne adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum 

tarihi, Nüfusa kayıtlı olduğu il -ilçe, cilt no, aile sıra no uyruk),sınıfı, okuldaki başarı durumu notlar, engel 

durumunu gösteren sağlık raporu, hakkında verilen koruma, bakım ve barınma kararı, müsabakalara katılım 

bilgisi /milli sporcu belgesi ve uluslararası ve ulusal çapta katıldığı spor ve bilim alanındaki yarışmalarda elde 

ettiği dereceler, aile fertleriyle yakınlık derecesi, varsa ebeveynlerin harp veya vazife malulük bilgisi, adres, 

Anne baba bilgileri (ad ve soyadı, t.c. no, hayatta olup olmadıklar bilgisi / veraset ilamı, çalışma /emeklilik 

durumu,meslek/ iş ve görev bilgisi, imza , fotoğraf), ailesinin aylık toplam geliri, velayet, ailesinde öğrenim 

gören kardeşin öğrenci belge bilgisi (adı soyadı, okulu, sınıfı, mali yardım görme burs alma durum bilgisi), 

aile fertlerine ait (mali /gelir durumu, malvarlığı / taşıt ruhsat bilgisi,) adı soyadı, tc kimlik nosu, Anne adı, 

baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali), diğer aile bireylerin öğrenim görme durumu, ailesinde 

çalışanların bilgisi (adı soyadı, kendisiyle yakınlık derecesi, öğenim durumu, görevi , iş adresi ve tel nosu), 

velinin (adı soyadı, tc kimlik no, ev adresi, iş adresi, e mail, imza)), burs oramı, başvuru sonuç bilgisi) 

6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için 

gerekli olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması”, “ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine 

zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”  

işleme şartları doğrultusunda;  

 Okul ücretsiz okuma hakkı/burs başvuru sürecinde MEB mevzuatından doğan sorumlulukların 

eksiksiz ve doğru şekilde yürütülmesi, 

 Ücretsiz okuma/burs başvuru hakkının tesisi, kullanılması veya korunması, 

 İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, 

 Gelen bilgi ve belgeler üzerinden kontrolünün yapılarak burs talebinde bulunan ailelerin 

durumlarını daha objektif ve tarafsız bir biçimde değerlendirilmesi 

 Değerlendirme sonucu hak kazananların belirlenip, başvuru sonuçlarının bildiriminin sağlanması,  

 Başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti, 

 

 Amaçlarıyla sınırlı olarak Kurumumuzca hem otomatik ortamda işlenmekte hem de kağıda basılmak 

suretiyle fiziki ortamda muhafaza edilecektir.   

Öğrencinin adı soyadı ve başvuru sonuç bilgisi ile hak kazananların burs oran bilgisi, velisine SMS ya da e 

mail aracılığıyla paylaşılacaktır. 
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 MEB mevzuatı gereği okula ibraz edilmesi gereken başvurucu öğrencinin sağlığına (engellik durumuna dair 

sağlık raporu) ilişkin bilgiler, özel nitelikli kişisel sağlık verisi olup,  KVK Kanunu madde 6/3’teki amaçlar 

kapsamında işyeri hekimi ve işyerinde görevli diğer sağlık çalışanı tarafından ya da da açık rızaya istinaden 

KVK Kanunu madde 6/3 dışında kalan durumlarda (ücretsiz okuma hakkı/burs başvuru sürecinin mevzuata 

uygun ve sağlıklı şekilde yürütülmesi ve Okul’un ücretsiz okuma /burs imkanlarından faydalanacak 

öğrencilerin tespit ve değerlendirilmesi, eğitimin daha verimli ve kaliteli sürdürülmesi ve bir dosya 

oluşturulması amacıyla) işyeri hekimi ve işyerinde görevli diğer sağlık çalışanı ya da okulun yetkili personeli 

tarafından işlenip, saklanacaktır.  

 

Öğrenciye ait sağlık verisi ile ilgili dosya, öğrenci dosyasından ayrı tutulacaktır.  

 

Bu kişisel veriler, , hukuki işlemlerin yürütülmesi, uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği 

talep halinde adli ve resmi makamlar ve yetkilendirilen özel hukuk kişileriyle  paylaşılacaktır.    

 

Ayrıca kazanan başvurucu bilgileri MEB mevzuatına göre, E Okul üzerinden Mebbis modüllerine de 

işlenecektir.  

 

Okulumuz, dijital ortamda MEB mevzuatı çerçevesinde eğitim ve yönetime dair faaliyet ve işlemlerini 

gerçekleştirebilmek amacıyla kurumsal elektronik posta haberleşmelerinde, bilişim teknoloji desteği aldığı 

yurtdışı servis tabanlı GOOGLE (gmail) elektronik posta altyapı hizmetini (okullar için özel oluşturulmuş 

uygulamalarını) kullanmakta ve burs dosyaları Google drive üzerinden de arşivlenebilmektedir. Bu kanalla 

gönderilen ve alınan bilgiler, google uygulamaları üzerinden yurtdışında bulunan veri merkezlerinde de  

saklandığından, bu kapsamda yabancı ülkelere de aktarım söz konusu olmaktadır. Bu nedenle KVKK 

9.madde gereğince açık rızasına istinaden, başvurucu, belge ve bilgilerini Okulun e posta adresine 

iletebilecek, Okul da başvurucuya aynı kanaldan bilgi yollayabilecek ve bu belgeler Google drive üzerinde 

saklanacaktır.   

Okul, mezkur kanun çerçevesinde kişisel verilerin korunması hususunda gerekli her türlü tedbirleri almayı 

taahhüt etmektedir. 

 

Başvuranlar, 6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi 

kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre 

kvkk@sb.k12.tr e- posta adresine iletebilir. 

 
 
**KVKK 11.Maddeye göre 

İlgili kişi veri sorumlusuna başvurarak kendisine ait kişisel verilerin; a)işlenip işlenmediğini öğrenme, b)işlenmişse bilgi talep etme, 

c)işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) 

eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini 

isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran 

otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kanun’a aykırı olarak 

işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

OKUDUM 
Ad soyad 

Öğrenci yakınlık derecesi 

İmza 

Tarih 

  

mailto:kvkk@sb.k12.tr


 
 
 
 
 

Saint Benoît Fransız Lisesi Lycée Français Saint Benoît 
Kemeraltı Cad. No: 11 Karaköy 34425 Beyoğlu – İstanbul  T : 0 212 244 10 26   F : 0 212 245 68 95 

www.sb.k12.tr sb@sb.k12.tr 

 

AÇIK RIZA VE ONAY FORMU  I 
MEB mevzuatı gereği ücretsiz okuma hakkı ve burs başvuruları kapsamında, Özel Saint Benoit Fransız 

Lisesi ile paylaşmakta olduğum sağlıkla ilgili kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu,   

Aydınlatma metninde belirtilen amaç ve yöntemlerle sınırlı olması kaydıyla ve KVK Kanunu madde 6/3 

dışında kalan   ücretsiz okuma hakkı/burs başvuru sürecinin mevzuata uygun ve sağlıklı şekilde yürütülmesi 

ve Okul’un ücretsiz okuma /burs imkanlarından faydalanacak öğrencilerin tespit ve değerlendirilmesi, 

eğitimin daha verimli ve kaliteli sürdürülmesi ve bir dosya oluşturulması amacıyla  (velisi/ vasi olduğum) 

öğrenciye ait sağlık verisinin aydınlatma metninde belirtildiği şekilde işleneceği, saklanacağı ve 

paylaşılacağı hususunda tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve açık rızam olduğunu; 

         Kabul Ve Beyan ediyorum.                                                                        Kabul etmiyorum 

Ad soyad 

Öğrenci yakınlık derecesi 

İmza 

Tarih 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

AÇIK RIZA/ONAY FORMU II 

 

Ücretsiz okuma hakkı ve burs başvuruları kapsamında, Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’ne iletmekte 

olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu,  

Aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olması kaydıyla, Okulun dijital ortamında MEB 

mevzuatı çerçevesinde eğitim ve yönetime dair faaliyet ve işlemlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla 

kurumsal elektronik posta haberleşmelerinde, bilişim teknoloji desteği aldığı yurtdışı servis tabanlı 

GOOGLE (gmail) elektronik posta altyapı (okullar için özel oluşturulmuş uygulamasını) ve GOOGLE Drive 

hizmetlerini kullandığı ve bu nedenle veri merkezlerinin bulunduğu ülkelere de aktarımının söz 

konusu olacağı hususunda tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; 

Bu kapsamda  başvuru ile ilgili  dosyalarındaki kişisel verilerimi  Okulun bildirdiği elektrik posta adresi 

üzerinden iletme, aynı kanalla Okuldan tarafıma bilgi gönderilmesi ve bu verilerin Okul tarafından  Google 

drive üzerinden de arşivlenmesi,  işlemlerine açık rızam olduğunu; 

            Kabul ve beyan ediyorum                   Kabul etmiyorum  
 

Ad soyad 

Öğrenci yakınlık derecesi 

İmza 

Tarih 

 

 


