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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 

 

Veri sorumlusu olarak T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (“Kurum”) için öğrenci, aday 

öğrenci ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem 

arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Kişisel Verilerin 

Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile Kurum bünyesindeki diğer yazılı politikalar 

ile yürütülen süreç ve hedeflenen amaç; öğrencilerimizin, aday öğrencilerimizin, özel 

öğrencilerin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, Kurum’da öğrenim 

gören öğrenci ve aday öğrencilerimizin velilerinin, iş birliği içinde olduğumuz kurum ve 

kuruluş çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi 

ve korunmasıdır. 

 

Bu bilgilendirme, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat kapsamında, Kurum’da öğrenim gören 

öğrencilere, aday öğrencilere, çalışanlara, çalışan adaylarına, ziyaretçilere, Kurum’da öğrenim 

gören öğrenci ve aday öğrencilerin velilerine, Kurum’un iş birliği içinde olduğu gerçek ya da 

tüzel kişilere, Kurum’un iş birliği içinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanlarına ve üçüncü 

kişilere ait kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine 

getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini ve ilgili kişilere karşı aydınlatma 

yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. 

 

 

T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu olarak, faaliyetlerimiz doğrultusunda, 

https://www.sisli.edu.tr adlı internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ziyaret edenlerin, 

öğrencilerimizin, aday öğrencilerin, özel öğrencilerin ve Kurum’da öğrenim gören öğrenci ve 

aday öğrencilerimizin velilerinin gizliliğini ve kişisel verilerini korumak bizim için önemlidir. 

KVKK’ya uygun olarak, internet sitesini kullanımınızla, faaliyetlerimizle ve sağladığımız 

hizmetlerimizle bağlantılı olarak elde ettiğimiz kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, 

aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işlenmesi, korunması ve 

kişisel verilerinizin işlenmesinin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.  

 

1. VERİ SORUMLUSU 

 

T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, aşağıda bilgileri verilen veri sorumlusu olarak, kişisel 

verilerin işleme amaçları ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından 

ve yönetilmesinden sorumludur. https://www.sisli.edu.tr alan adlı internet sitesi Kurum 

tarafından işletilmektedir.  

 

T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 

Adres:  Maslak Mahallesi Aos 55. Sokak No: 2/1 Sarıyer/İstanbul 

Tel: 0850 474 7868 

Fax: 0212 250 95 53 

 

 

 

https://www.sisli.edu.tr/
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2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ  

 

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Adınız, adresiniz, e-posta 

adresiniz veya telefon numaranız kişisel veriye örnek gösterilebilir. Çerezler kullanılmak 

suretiyle toplanan ve kimliğinizin belirlenmesini doğrudan mümkün kılmayan bilgiler, örneğin 

internet sitesini nasıl kullandığınız gibi bilgiler de eğer bu bilgiler kullanıcıya tahsis edilmiş bir 

kimlik kullanılarak ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve işlenmişse kişisel 

veri olarak nitelendirilebilir. Kişisel olmayan veriler ise sadece bir araya toplanmış, büyük veri 

olarak nitelendirilebileceğimiz, özetlenen, toplanan, işlenen ve anonim hale getirildiği için 

gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek bilgilerdir. Özel nitelikli kişisel veriler ise KVKK 6. 

maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. 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. 

 

T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda 

işleyebilmektedir: 

 

o Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin 

açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda 

işlenebilmektedir. 

 

o Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, 

koruyucu hekimlik, tıbbî 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 veri 

sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. 

 

İnternet sitesi kullanıcıları, sunulan bilgilerin büyük bölümüne kişisel bilgilerini kaydetmeden 

de ulaşabilmektedir. İşbu Politika çerçevesinde adı geçen veri sahipleri, T.C. İstanbul Şişli 

Meslek yüksekokulu tarafından kişisel verileri işlenmekte olan T.C. İstanbul Şişli Meslek 

yüksekokulu çalışanları dışındaki tüm gerçek kişiler olup, veri kategorileri aşağıdaki şekildedir: 

  

 

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA 

Öğrenci 

 

T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunda 

öğrenim gören gerçek kişileri ifade etmektedir. 

Öğrenci Adayı T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunda 

öğrenim göre amacı ile başvuruda bulunan 

gerçek kişileri ifade etmektedir.  

Mezun Öğrenci T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’ndaki 

öğrenimini tamamlamış gerçek kişileri ifade 

etmektedir.  

Misafir Öğrenci Diğer eğitim kurumlarında öğrenci olup T.C. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunda misafir 

olarak eğitim gören öğrencileri ifade 

etmektedir.  
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Çalışan T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 

nezdinde çalışan kadro dışı ve kadrolu gerçek 

kişi öğretim personelini ifade etmektedir.  

Çalışan Adayı T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunda 

çalışmak amacı ile başvuruda bulunmuş 

gerçek kişi öğretim personelini ifade eder.  

Kurum’un iş birliği içinde olduğu kurum 

ve kuruluş çalışanları 

T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun 

faaliyetlerini sürdürebilmesi adına iş birliği 

içinde bulunduğu kurum ve kuruluşların 

sigortalı çalışanlarını ifade eder.  

Ziyaretçi T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluna ait 

olan https://www.sisli.edu.tr alan adlı internet 

sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifae 

etmektedir.  

Üçüncü Kişiler Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile 

T.C. İstanbul şişli Meslek Yüksekokulu 

çalışanları dışında kalan gerçek kişileri ifade 

eder. 

 

Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu 

kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, KVKK’da belirtildiği şekilde veri sahibi 

niteliğini ortadan kaldırmamaktadır. 

 

Kurum tarafından işletilen https://www.sisli.edu.tr alan adlı internet sitesi, sizlere daha iyi 

hizmet sağlayabilmek amaçları ile; 

 

 İnternet sitesini kullanan öğrenci ve aday öğrencilerden,  

 Yukarıda açıklanan amaçlarla mezun öğrenci, misafir öğrenci, çalışan ve çalışan 

adaylarından, 

 Kurum’un iş birliği içinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanlarından ve 

 Ziyaretçi ve üçüncü kişilerden bazı kişisel veriler talep edebilmektedir.  

 

Kurumumuz tarafından söz konusu kişisel verileriniz; 

  

 Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi  

 Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

 Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 

 Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

 Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi 

 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi 

 Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Talep / Şikâyetlerin Takibi 

 Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 

https://www.sisli.edu.tr/
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 Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

 Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi 

 İnternet sitesini kullanan internet kullanıcılarına daha iyi hizmet verilebilmesi 

 Kullanıcılara ve müşterilere geri bildirimde bulunmak ve benzeri amaçlarla 

işlenmektedir. 

 

 

 

 

2.1. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması 

 

Kurumumuz bünyesinde verilerinize erişimi olan kimseler, sözleşmesel ve yasal çerçevedeki 

yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için verilerinize erişim sağlarlar. Bununla birlikte, 

tedarikçilerle yukarıda belirtmiş olduğumuz husular doğrultusunda kişisel verilerinize 

paylaşabiliriz.  

 

Kurumumuz dışındaki kişiler ile veri paylaşımı ancak ve ancak Kurumumuz kanunen bunu 

yapmakla yükümlü ise veya sizin bu minvalde rızanız mevcut ise gerçekleştirilebilir. 

 

Kişisel verileriniz, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

kapsamında Kurum faaliyetleri ile sınırlı olarak, Kurumun iş birliği içinde olduğu kurum ve 

kuruluşlar ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşların incelemesine sunulabilir, Kurum 

politikalarına uygun ve ilgili politikalara uyum amacıyla mevzuatta belirtilen koşullar 

çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

2.2.  Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 

 

Söz konusu kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından 

yurtdışında herhangi bir veri sorumlusuna aktarılmamaktadır.  

 

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

 

Kişisel verileriniz, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, tarafından; 

  

 İnternet Sitesi,  

 Öğrenci/Aday Öğrenci portalı, 

 Fiziki yöntemlerle teslim edilen belgeler vasıtası ile, ve 

 

burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yazılı veya elektronik kanallar yoluyla açık rızanız 

ile toplanabilmektedir. 

 

Bu bilgiler, Kurumun faaliyetlerinin, ilgili kanunlar kapsamında sürdürülebilmesi ve bu 

kapsamda Kurumun hizmet verdiği gerçek kişilere ve yasal olarak yükümlü bulunduğu kurum 

ve kuruluşlara mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla 

toplanmaktadır. Mevcut ve potansiyel internet kullanıcılarımız ile ilgili veriler kısmen veya 

tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla sözleşmesel veya mevzuat çerçevesinde 

belirlenen diğer sebeplerle faaliyet konumuzun gereği olarak toplanmaktadır. 
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İlgili kişilerin kişisel verilerinin elde etme hukuki sebepleri her olay özelinde değişiklik 

gösteriyor olsa da, KVKK madde 5’te bu sebepler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: 

 

 Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması 

 Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi 

 Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri 

işlemenin zorunlu olması 

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 

 Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti 

yürütülmesinin zorunlu olması 

 Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması 

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

 Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması 

 

4. VERİ İŞLEME AMAÇLARI KAPSAMINDA İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK 

YÜKSEKOKULU NEZDİNDE İŞLENEN VERİLERİNİZ HAKKINDA 

 

İletişim bilgileri, portallardan ve Kurum hizmetlerinden faydanılabilmesine ilişkin olarak sizler 

tarafından paylaşılan bilgiler, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ile sizler arasında sözleşmesel 

bir ilişki kurulabilmesinin ilk adımını oluşturmaktadır. Bu hususta her ne kadar mevzuatsal bir 

yükümlülüğünüz bulunmasa da bu bilgiler olmaksızın sizlerle gerekli iletişimi kurabilmemiz 

mümkün değildir. Dolayısıyla, sözleşmesel ilişki kurulabilmesi adına bu yönde bizlerle 

paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işlenmektedir.  

 

Risk yönetimi ve uyum çalışmaları kapsamında işlenecek olan bizlerle paylaşmış olduğunuz 

veriler, bilgisayar ve elektronik sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması, herhangi bir ihlal söz 

konusu olduğunda gerekli şekilde müdahale edebilmemiz amaçlarıyla işlenmektedir.  

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ 

 

İşlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu 

hatırlatmak isteriz:  

 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme,  

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

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme,  

 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
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 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine 

ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme. 

 

6. HAKLARIN KULLANIMI, BAŞVURU VE İLETİŞİM 

 

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda buna 

ilişkin taleplerinizi, T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’na sislimyo@hs01.kep.tr adresi 

üzerinden iletebilirsiniz. 

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin T.C. İstanbul Şişli Meslek yüksekokulu için ayrıca bir 

maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna 

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 

 

7. VERİ GÜVENLİĞİ 

 

T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin olanaklar 

elverdiği ölçüde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere 

hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla 

teknik ve idari tedbirleri almıştır. Bulundukları pozisyon veya görev itibarı ile kişisel verilere 

erişme yetkisi olanlar tarafından, yetkilerini aşmak ve/veya yetkilerini kötüye kullanmak 

suretiyle, kişisel amaçlara veya nedenlere bağlı olarak işleme amacı dışında söz konusu kişisel 

verilerin işlenmesi ve/veya bu verilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasının önlenmesi amacıyla 

olanaklar elverdiği ölçüde gerekli teknik ve idari önlemler alınmıştır. 

 

8. DİĞER İNTERNET SİTELERİNE BAĞLANTI  

 

İnternet sitesi, diğer internet sitelerine bağlantılar içerebilmektedir. Bu sitelerin operatörlerinin 

kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri konusunda bilgi 

sahibi olmadığımızı ve verilerinizi koruduklarını taahhüt etmediğimizi hatırlatmak isteriz. T.C. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, internet sitesinde bağlantı verilen diğer internet sitelerinin 

içeriklerinden sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı internet sitelerinin içeriklerine müdahale 

yetkisi bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

mailto:sislimyo@hs01.kep.tr


T.C. 
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9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 

HAKKINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER 

 

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” veri korumayla bağlantılı 

hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, yeni hizmetlerin sunulması ve 

yürürlükteki yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla gerektiğinde değiştirilecektir. 

 

 


