
   

ÖZEL ANTALYA KOLEJİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA FORMU 

Antalya Koca Eğitim ve Turizm A.Ş. (“Antalya Koleji”) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri 

Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, 

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve sair mevzuata uygun 

olarak kişisel verilerinizin tutulması ve işlenmesi için açık rızanızı talep ediyoruz. 

1. KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI ve İŞLENMESİNİN AMAÇLARI 
Yüksek standartlarda ve mevzuata uygun eğitim ve öğretim verebilmek için kişisel verilerimi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak ön kayıt ve kayıt 

formları, taahhüt formları, elden beyan formları, K12NET programı, Türk Telekom Log Cihazı, Kolej Net Programı, Miterya, fiziksel mekânlar ve 

benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde ettiğiniz konusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini 

okuyarak bilgilendirildim. 

Bu kapsamda eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan öğrenci ve/veya veliye(yasal temsilciye) yönelik başlıca genel ve özel nitelikli 

kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır; 

- Adım, soyadım, T.C. kimlik numaram, Türk vatandaşı olmamam halinde pasaport numaram veya geçici T.C. kimlik numaram, doğum yeri ve tarihim, 
fotoğrafım, medeni halim, cinsiyet bilgim, anne ve baba adım gibi kimlik verilerim ve ibraz ettiğim T.C. Kimlik Kartı ya da beni tanımlayabileceğiniz 

diğer kimlik verilerim,  
- Adresim, Telefon numaram, Elektronik posta adresim gibi iletişim verilerim, 

- Banka hesap numaram, kredi kartı bilgim, IBAN numaram, faturalama bilgilerim gibi finansal verilerim, 
- Okul numaram, 
- Aday öğrenci bilgilerim, mezun bilgilerim, öğrenci bilgilerim, başarı durumum, okula giriş puanlarım, her türlü sınav sonuç bilgilerim, öğrenci işlem 

bilgim, ödevlerim, sosyal-sanatsal-sportif faaliyetler gibi eğitim öğretim dolayısıyla tutulan öğrencilik sürecine ait bütün bilgilerim, 
- Meslek bilgim ve aile gelir bilgilerim,  

- Dini inanç, ceza mahkûmiyeti, kılık kıyafet, sağlık ve güvenlik tedbirleriyle ilgili özel nitelikteki kişisel verilerim,  
- Ziyaretçi olması durumunda ziyaretçi bilgilerim, 
- Hizmetlerinizi değerlendirmek amacı ile paylaştığım yanıt ve yorumlarım, 

- Denetim amaçlı alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydım, 
- Elektronik posta, mektup ve sair vasıtalar aracılığıyla tarafınızla iletişime geçtiğimde elde edilen kişisel verilerim,  

- Web siteniz ve mobil uygulamanızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, çerez, tarayıcı bilgileri ve kendi rızam ile ilettiğim 
tıbbi belgeler, anketler, form bilgilerim ve konum verilerim. 

- Web sayfası , facebook , instagram gibi sosyal medya sayfasında, youtube kanalında ayrıca yazılı ve görsel basında kullanılmak üzere ses, 

görüntü ve video kayıtlarım 

Yukarıda sayılmış olan kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerim özellikle aşağıdaki amaçlar ile işlenebileceğine muvafakat ediyorum: 

- Öğrenci sınav sonuçlarının K12 sistemine girilmesi ve öğrencilerin K12 şifrelerinin verilmesi, LGS ve YKS sınav sonuçlarının kontrol edilmesi, Karne 
Basılması, 

- E-Okul' a kayıt yapılması, öğrenci bilgi sistemine kayıt edilmesi ve Milli Eğitim'e bildirilmesi, 
- Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı müdürlükleri, Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu 

kurumları ve özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerin ve faaliyetlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, 
- Öğrencinin öğrenim ücretinin tahsil edilmesi, acil durumlarda iletişime geçilmesi, ücret iadesinin yapılması, mesleki indirimlerden faydalandırılması, 

meslek tanıtım faaliyetlerinin planlanması, faturanın iletilmesi, öğrenci devamsızlık mektuplarının adreslerine tebliğ edilmesi, ödeme protestolarının 

tebligatı, 
- Öğrencilerin yemekhaneye giriş için kartlarına yetki tanımlanması ve yemekhaneye giriş kayıtlarının tutulması, 

- Okul içi ve çevresel güvenliğin sağlanması için kamera kayıtlarının alınması, 
- Kurum- öğrenci ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, 
- Kurum burs faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

- Mezun ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, 
- Kurum-veli ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, 

- Kurum dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 
- İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, 
- Kurum tarafından sunulan program ve eğitimlerin kapsam ve içerik açısından planlanması ve icrası, 

- Etkinlik yönetimi, 
- Reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

- Kalite standartlarının arttırılması, 
- Finans ve muhasebe işlerinin takibi, 

- Yetenek - kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 
- Hukuk işlerinin takibi, 
- Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, 

- Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, 
- İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası. 

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verilerimin” Antalya Koleji ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük 

bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebileceği konusunda detaylıca bilgilendirildim ve muvafakat ediyorum. 

2. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verilerim, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Antalya Koleji’nin faaliyet konusuna dâhil 

her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Antalya Koleji’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi 

için toplanmakta ve işlenmekte olduğu hususunda bilgilendirildim. İşbu kişiler verilerimin toplanmasının hukuki sebebi; 

- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 
- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 
- 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği  

- Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 
- Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir. 
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3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 
Kişisel verilerim, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ve açıklanan amaçlarla; 

- Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, 
- Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

- T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
- Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, 

- Dış İşleri Bakanlığı 
- Antalya Valiliği 

- Muratpaşa Kaymakamlığı 
- Adli makamlar, 
- Yetki vermiş olduğum kanuni temsilcilerim, 

- Çalışmakta olduğunuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler, 
- Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, 

- Ulaşım şirketleri, 
- Hizmetlerinden faydalandığınız veya iş birliği içerisinde olduğunuz tedarikçileriniz, destek hizmet sağlayıcılarınız, arşiv hizmeti sağlayıcılarınız ve iş 

ortaklarınız (daha detaylı bilgi için okulunuza yazılı başvurarak bilgi edinebileceğim) ile paylaşılabilecektir. 

- Bankalar 
 

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARIM 
Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca; 

- Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
- Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

- Kişisel sağlık verilerime erişim ve bu verileri isteme, 
- Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
- Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
- Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

- Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok 
edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

- İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 
etme, 

- Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip 
olduğum konularında bilgilendirildim. 

5.  KVKK GEREĞİ KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ARANMAYAN HALLER 

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerimin Açık Rıza’mın bulunmadığı durumlarda da işlenmesinin mümkün 

olacağı noktasında bilgilendirildim. 

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin 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, 
- Antalya Koca Eğitim ve Turizm A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Antalya Koca Eğitim ve Turizm A.Ş.’ nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 
zorunlu olması hallerinde, Antalya Koca Eğitim ve Turizm A.Ş. tarafından Açık Rıza’m aranmaksızın işlenebilecektir. 

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı 

Kişisel verilerimin teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde 

bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmakta olduğu hususunda bilgilendirildim.  

Kanun kapsamındaki taleplerimi, “www.kocaegitim.com” ve “www.antalyakoleji.k12.tr” adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru 

Formu” nu doldurarak; 

Web sitesi üzerinde tanımlanmış yöntemler ile bizzat başvuru yapabileceğimi öğrendim. 

Antalya Koca Eğitim ve Turizm A.Ş (“Antalya Koleji”) tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metnini 

okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme 

amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş ve şirketleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve 

başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde belirtilen hususlara uygun olarak 

muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını,  

              AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.                                                           KABUL ETMİYORUM 

              KISMİ KABUL EDİYORUM 

            *Kabul Edilmeyen Hususlar 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız:.................................................... 

Veli/Yasal Temsilci  

AdıSoyadı:……………………………………………………………………………......................... İmza:.................................. Tarih: ...../....../.........  

Veli/Yasal Temsilcinin Açık Rızaya Katılımı:  

•  Öğrenci ayırt etme gücüne sahip değil /karar verme yetisi yok ise sadece velisi ya da yasal temsilcisinden imza alınır.  

 Öğrenci ayırt etme gücüne sahip ise hem öğrenci hem de veli/yasal temsilciden imza alınır. 

Ayırt Etme Gücü Türk Medeni Kanunu madde 13'e göre “Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk yada bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma 

yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir” 

 

  İMZA                                                                                                                 İMZA 

 


