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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME VE RIZA 

FORMU 

Özel Eskişehir Dörtcan Dershanecilik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti, Özel Şehir 

Koleji İlkokulu, Özel Şehir Koleji Ortaokulu, Özel Şehir Koleji Anadolu Lisesi, Özel 

Şehir Koleji Fen Lisesi ile Özel Çocuk Şehir’i Anaokulu ve Özel Çocuk Şehir’i 

Anaokulu Şubeleri  (bundan sonra “Eğitim Kurumu” olarak anılacaktır) olarak kişisel 

verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, tarafınızla oğlunuz/kızınız 

……………................................................’un okulumuzda eğitim alması için 

imzalanan sözleşme uyarınca sizden talep edilecek veya size sunulacak hizmetler ve bu 

kapsamda üçüncü kişilere sunulacak hizmetle ile ilgili olarak kişisel verilerinizi veri 

sorumlusu sıfatı ile işleyeceğiz. 

Eğitim Kurumu, tüm veli, öğrenci, öğretmen ile her ne şekil adı altında olursa 

olsun Eğitim Kurumu ile ilişkili tüm kurum, kuruluş ve 3. kişilerin kişisel verileri 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır.) ile Anayasada 

çerçevesi çizilen ve uyulması gereken kriterlere uygun olarak işler ve muhafaza 

edilmesini sağlar. 

Buna ilişkin olarak KVKK çerçevesinde, Eğitim Kurumu tarafından farklı 

kanallar ve hukuki nedenlerle temin edilen kişisel veriler, Eğitim Kurumu nezdinde 

kaydedilmekte ve güvenli şekilde saklanmaktadır. Kaydedilerek saklanan bu veriler 

kanunların emrettiği, ilgili yasal mevzuatın izin verdiği ve/veya veri sahibin açık 

rızasının bulunduğu durumlarda 3. kişiler ile paylaşılabilmekte ve/veya 

devredilebilmektedir. Eğitim Kurumu nezdinde kayıt altında bulunan ve saklanan 

verilerin güvenliği ile yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi, yine Eğitim Kurumu 

tarafından her türlü idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. 

Eğitim Kurumu, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen 

ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmekte, işlenme amaçlarını 

açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda, bu faaliyetlerle bağlantılı 

amaçlar kapsamında işlemektedir.  625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, bu 

kanun kapsamında çıkarılan yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince, 

tarafımızca işlenmesi zaruri olanlar da dahil olmak üzere, öğrenci kayıt 

formu/sözleşmesi ve diğer formlarda tarafımızla paylaştığınız bilgiler, eğitim kurumuna 
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I. Kişisel Veriler

1. Aşağıda liste halinde kişisel verilere verilmiş olup işlenmesine rıza gösterilen

verilerin işaretlenmesi gerekmektedir. 

Kimlik Bilgileri (öğrencinin, anne-babasının, veli/vasisinin ad-soyadı, T.C. 

Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum 

tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi 

belgeler, vesikalık fotoğraf, imza bilgisi) 

(  ) 

İletişim Bilgileri (öğrencinin, anne-babasının, veli/vasisinin telefon numarası, 

ikametgah adresi, e-posta adresi, sosyal medya hesapları) 

(  ) 
Sağlık Bilgileri (Öğrenciye ait maluliyet bilgileri, sağlık raporu bilgileri, 

kan grubu, kronik ve alerjen hastalık bilgileri, önceden geçirilen ameliyat 

bilgileri, psikolojik tedavi bilgileri, genetik rahatsızlık bilgileri) 

Mesleki Bilgiler (Öğrenci anne ve baba ile veli/vasisinin çalıştığı işyeri ismi, 

unvanı, iletişim bilgileri) 
(  ) 

Finans Bilgileri (Veli/vasinin sahip olduğu maaş, aylık gelir, 

gayrimenkul, kira geliri bilgileri) 

(  ) 

Aile Birey Bilgileri (Öğrencinin kardeşlerinin isim, soyisim ve eğitim 

bilgileri) 
(  ) 

Hukuki İşlem Bilgileri (Velayet/vesayet kararlarına ilişkin mahkeme 

kararları) 
(  ) 

giriş-çıkış kontrolleriniz sırasında alınan kimlik bilgileri, kamera kayıtlarını kapsayan 

her türlü kişisel verileriniz, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak 

ve özgürlüklerini korumak amacıyla bugüne değin tarafımızca titizlikle işlenmiş ve 

korunmuştur.  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve AİHS Özel Hayatın Gizliliği 

uyarınca, kişisel verilerin nasıl işleneceğinin belirlenmesi ve bu konuda 

bilgilendirilmesi amacıyla işbu bilgilendirme ve rıza sözleşmesi hazırlanmıştır. 

(  ) 
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2. Kişisel veriler, eğitim kurumumuzun faaliyetleri kapsamında, 6698 sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda 

açıkça öngörülmüş olması,  fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak 

durumda bulunan veya rızasına hukuki gerçeklilik tanınmayan kişinin, kendisinin veya 

bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir 

sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu 

sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi/ kullanılması/ 

korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine 

zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan şirketin meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri 

işlenebilecektir. 
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Fotoğraf ve Görüntüler  (Eğitim Kurumunun, çalışanların ve 

öğrencilerin güvenliğine yönelik güvenlik kamerası görüntüleri 

ile eğitim kurumunun tanıtımı maksadıyla alınan ve eğitim-

öğretim faaliyetleri sırasında alınan görüntüler) 

(  ) 

Lokasyon Bilgileri (fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın 

içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel 

veriler) 

(  ) 

Öğrenim Bilgileri (Öğrencinin not durumu, transkript, başarı 

belgeleri, sınav sonuçları, devamsızlık durumu, aldığı kurs ve 

katıldığı okul etkinlikleri bilgileri, öğretmen kanaat bilgileri) 

(  ) 

*Güvenlik kamerası ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç, güvenlik ile

sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman

izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak

uygulamaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale

sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

II.I. şisel Verilerin İşlenmesi



Eğitim kurumumuzun tabi olduğu mevzuattan kaynaklı kanuni yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi veya yasal zorunluluklar gereği ve kanunlarda düzenlenmiş olan ilgili 

kişi veya kurumlara veri aktarımının zorunlu tutulması ve benzeri hallerde eğitim 

kurumumuzun sır saklama yükümlülüğü olamayacağından, muvafakatname alınmasına 

gerek olmaksızın ilgili verileri açıklamaya, aktarmaya, işlemeye yetkilidir. 

a. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Eğitim Kurumumuza bağlı birimler 

aracılığıyla kişisel verilerin sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmasıdır. Eğitim 

Kurumumuz kişisel verilerin doğruluğunu açık kaynaklardan araştırabilir. 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 özel nitelikli 

kişisel veridir. Eğitim Kurumu, kişisel verileri, akdedilen kayıt sözleşmesi sırasında 

ve/veya sonrasında, yazılı ve/veya sözlü, elektronik ortamlarda ve diğer her türlü yasal 

yollarla ilgili birim ve/veya işletmeleri vasıtasıyla toplamakta ve kişisel verileriniz 

yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Eğitim Kurumunda sunduğumuz eğitim ve 

diğer hizmetler ile ticari faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve 

bu kapsamda Eğitim Kurumumuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini 

eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple 

toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel 

veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin diğer maddelerinde belirtilen 

amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

b. Kişisel Veri Toplama Sebepleri ve Amacı: Verilen eğitim ve diğer hizmetler ile 

Eğitim Kurumumuz tarafından yapılabilecek farklı ticari faaliyetler ve sözleşmelerle ilgili 

hizmet verebilmek, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine 

getirilmesi; planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, 

hukuki işlerin yürütümü için ilgili mevzuata uygun bir şekilde otomatik ya da otomatik 

olmayan yollarla kişisel verileriniz toplanabilecektir.Eğitim Kurumumuzun 
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ve Eğitim Kurumumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin 

sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek 

kişisel verileriniz işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.  

Ayrıca KVKK’da belirtildiği üzere kişisel verileriniz, Hukuka ve dürüstlük 

kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar 

için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen 

veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesine uygun 

olarak, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 

doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması, Eğitim Kurumu’nun hukuki yükümlülüklerini yerine 

getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için 

veri işlemenin zorunlu olması, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması 

şartlarıyla; Eğitim Kurumu tarafından öğrencilere verilecek burs ve her türlü mali yardım 

konularında kullanılması finans bilgileri, Eğitim Kurumu tarafından sunulacak 

hizmetlerin kalitesinin ve sürekliliğinin sağlanması, öğrencinin sağlık hizmetlerinden en 

verimli şekilde faydalanmasının sağlanması, olası bir tıbbi müdahale durumunda 

yapılacak müdahalenin öğrenciye olası zararlarının önlenmesi sağlık bilgileri , 

Öğrencilerin güvenlik, sağlık ve huzurlarının korunması, öğrencilerin karşılaştığı/

karşılaşacağı, Eğitim kurumu ile ilgili/ilgisiz problemlerinin çözülmesi, Eğitim 

Kurumu’nun her türlü ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, akdedilmiş veya 

akdedilecek sözleşme ile verilecek hizmetlerin kalite ve sürekliliğinin sağlanması, 

kurumun tanıtımı, Eğitim Kurum’u nezdinde gelişen olaylar ile ilgili bilgi iletilmesi, 

Eğitim Kurumu’nun verdiği hizmetlerin geliştirilmesi, düzenlenmesi, planlanması, 

değiştirilmesi, veli ve öğrenci memnuniyetinin sağlanması, öğrenim bilgilerinin veliler 

tarafından takibinin sağlanması, Eğitim Kurumu’nun yenilik, ürün ve hizmetlerinden 

faydalanılması amacıyla yasal mevzuatlara uygun otomatik veya otomatik olmayan 

yöntemlerle işlenip tutulmaktadır. 
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c. Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Eğitim Kurumu tarafından toplanan ve 

işlenen kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde yer 

alan düzenlemelere uygun bir şekilde, kurumumuz tarafından verilen hizmetler ve yapılan 

sözleşmeler çerçevesinde yasal mevzuatlar kapsamında ve Eğitim kurumunun 

yükümlülükleri gereği, Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ile 

diğer tüm yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, gerekli hallerde hastane, poliklinik 

vb. sağlık kuruluşları, doktor, hemşire vb. sağlık personeli ile Eğitim Kurumu’nun ticari 

faaliyetleri kapsamında, öğrencinin sağlık bilgileri (Özel Veriler) hariç olmak üzere 

(Yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydı ile) hukuk büroları, mali müşavirlikler, 

danışmanlar, denetçiler, tedarikçiler, çözüm ortağı veya Eğitim Kurumu’nun hissedarı 

olduğu veya Eğitim Kurumu’na hissedar olan şirket ve şahıslar ile yalnızca velinin açık 

rıza bulunması halinde 3. gerçek kişilere aktarılabilecektir. Kişisel veriler, Eğitim 

Kurumu ile akdedilen veya akdedilecek sözleşme kapsamında verilecek hizmetler ile 

ilgilisi olan taraflarla ilgili olduğu ölçüde paylaşılmaktadır. Ayrıca toplanan tüm sağlık 

verileri kanunların emrettiği hususlar saklı kalmak kaydı ile okul doktoru ve yetkili sağlık 

personeli ile acil durumlarda yetkili makamlar ve ilgili sağlık birimleri ile paylaşılacaktır. 

d.Kişisel Verilerin Silinmesi ve Anonim Hale Getirilmesi: Eğitim Kurumumuz, 

kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal 

mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, eğitim 

kurumumuz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp 

öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır.

Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan 

süre kadar saklanmaktadır. Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı 

süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında eğitim 

kurumumuz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel 

veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.  
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e. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması: Eğitim Kurumu kişisel verileri,

-Aktarılacak yabancı ülke mevzuatında kişisel verilerin güvenliği konusunda

yeterli korumanın bulunması, 

-Yeterli bir korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı

ülkedeki veri sorumlularının yeterli koruma sağlanacağı ve aktarılan verilerin yalnızca 

amacına uygun şekilde kullanılabileceğine ilişkin yazılı taahhütlerinin bulunması ve 

kurulun izninin varlığı, şartlarıyla, 

- Eğitim Kurumu öğrencilerinin yurtdışı eğitim kurumlarına kabulü,

- Öğrencinin yurt dışında kaliteli bir eğitim alması,

- Eğitim Kurumu öğrencisinin yurt dışı seyahatleri ve burada gerçekleştireceği

faaliyetler kapsamında, 

- Eğitim Kurumunun yurt dışı akredite kurumlarla çözüm ortaklığı sebebiyle

verilecek her türlü diploma, lisans, katılım belgesi, seminer, kurs vb. etkinlikler 

doğrultusunda, bu amaçlara uygun olarak aktarılabilecektir. 

f. Kişisel Verilerin Güvenliği: Eğitim Kurumu, kişisel verilerin hukuka aykırı

olarak işlenmesini ve erişilebilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamaya yönelik 

olarak, verilere erişim izni olan yetkili personellerin bilgilendirilmesi ve gizlilik 

sözleşmeleri ile güvence altına alınması, elektronik ortamda bulunan veriler ile ilgili 

gerekli teknik şifreleme ve muhafaza işlemleri, fiziki olarak erişimin elektronik kart 

sahibi ve yetkilendirilmiş personel aracılığı ile yapılabilmesi gibi teknik ve idari 

tedbirleri almıştır. Kişisel verileriniz işin yürütümü nedeniyle insan ilişkileri departmanı 

ile yönetim biriminde şifreli bilgisayarlarda saklanacaktır. Fiziki ortamda kaydedilen 

kişisel bilgileriniz 24 saat güvenlik kamerası ile izlenmekte olan birimlerimizde 

saklanmaktadır.  

III. Hak ve Yükümlükler:

3. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin

bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri 

öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
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kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir 

engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim 

hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim 

hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme 

işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel 

verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize 

bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı 

olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme haklarınız bulunmaktadır. 

4. Kişisel verilerinize ilişkin her türlü başvuruyu, Eğitim Kurumumuzun

Vadişehir Mahallesi Ender Sokak No:33/1 Odunpazarı /Eskişehir  adresine yazılı 

müracaat yapılması gerekmektedir. Yazılı başvuruda, başvurucunun adı, soyadı, iletişim 

bilgisi içermelidir. Talep olunan konu açıkça yazılmalı, kurumumuzdan talep olunan 

konuya ilişkin istenilen bilgiler en geç iki iş günü içerisinde şirket merkezine 

iletilmelidir. Kişisel veri sahibinin, haklarına ilişkin talebini usule uygun olarak eğitim 

kurumumuza iletmesi durumunda, kurumumuz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve 

en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.  

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen 

tarife uyarınca ücret alınabilecektir. Eğitim kurumumuz, kişisel veri sahibi tarafından 

yapılacak başvuruları kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere 

gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.  

Rıza metnini okudum. İşaretlediğim 
10(on) kalemden oluşan bilgilerin 
işlenmesine muvafakatim vardır. 
…/…../..(el yazısı ile doldurulacaktır) 

İsim/Soyisim/İmza 
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