
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında 

Aydınlatma Metni 

Özgün Koleji olarak, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" 

hususunda siz değerli velilerimizi öğretmenlerimizi, çalışanlarımızı, öğrencilerimizi ve 

ziyaretçilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu metni hazırladık. 

ERKOR EĞİTİM KURUMLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Kuruluş”)  ve 

ÖZGÜN KOLEJİ olarak sunulan eğitim ve öğretim hizmetleri ve yürütülen eğitim- öğretim 

faaliyetleri kapsamında; Öğrencilerimizin, öğrenci adaylarımızın, öğretmenlerimizin, 

öğretmenlerimizin, personelimizin, personel adaylarımızın, öğrenci velilerinin/vasilerinin ve 

yakınlarının, mezunlarımızın, tedarikçi ve alt yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin ve bunların 

işçilerinin aşağıda açıklanacak olan kişisel verileri toplanabilmekte olup, bu nedenler ile Özgün 

Koleji ve bünyesinde yer alan öğretmenler, çalışanlar, kuruluşun iştiraklari, merkez ve şubeleri, 

kuruluş bünyesinde yer alan veya hukuki irtibatı bulunan diğer tüm şirketler ile  alt 

yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin ve bunların işçileri eliyle Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), T.C Kanunları ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı 

kapsamında ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Kuruluş ile irtibatı bulunan, ‘İlgili Kişi’ konumundaki 

sizin (“İlgili Kişi”) kişisel ve özel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılması hususunda 

bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) bilgilerinize sunulmuştur. 

Toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel veriler hakkında detaylı bilgileri Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu’nun Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) aracılığı ile öğrenebilirsiniz. 

1- HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE ŞEKİLDE İŞLENMEKTEDİR? 

Kuruluş tarafından sunulan eğitim ve öğretim hizmetleri ve yürütülen eğitim- öğretim faaliyetleri 

kapsamında personelimiz tarafından“bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya 

ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”ve 

“veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”hukuki 

sebebine dayanarak işlenmektedir. Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgiler 

VERBİS’te “Veri Kategorileri” başlığı altında yer almaktadır. 

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; 

a) Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, personelimizin, öğrenci velilerinin/vasilerinin – ilgili 

kişilerin(akraba vb.) , alt yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin ve bunların işçilerinin Ad, soyad, 

Türkiye Cumhuriyeti (“T.C.”) kimlik numarası, yabancı vatandaşlar için pasaport numarası veya 

geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet gibi kimlik verileri ile 

fotoğrafları, 

b) Ev ve iş adresi, telefon numarası, faks,e-posta adresi gibi iletişim verileri,  

c) Öğrencilerimizin ilköğretim bilgileri, ilköğretim diploması bilgileri, okula giriş puanları, E-okul 

bilgileri, T.C Devleti tarafından Okul’a kesin kayıt yaptırmak için uygulanan ve öğrencilerimizin 

girdikleri her türlü sınavların ( LGS vb.) sonuç puanları, YGS, ÖSS, ÖYS sınavları ve bu 

sınavlardan aldıkları başarı puanları ile sıralamaları,  



d)  Kolej öğrencilerimizin geçiş yaptığı diğer orta öğretim kurumlarının isimleri, geçiş puanları gibi 

bilgiler, 

e) Kolej ücretlerinin ödenmesi ile ilgili banka ve banka hesap bilgileri, banka ödeme bilgileri, banka 

ödeme dekontları,kredi kartı, debit kart, ödeme kefiline ait isim-soyisim- adres- telefon-kimlik-

imza-e-posta adresi gibi benzeri finansal veriler, 

f)  Kolej öğrencisinin aldığı notlar, yaptıkları proje ve ödevler, sunumlar, katıldıkları kulüp 

çalışmaları ve sosyal, sanatsal & sportif her türlü faaliyetler ve bunlar ilişkin bilgiler, 

g) Öğrencinin ve gerektiğinde ilgili velilerinin mevzuat gereği alınması gereken sağlık verileri,  

g) Öğrenci velilerin/vasilerin meslek/iş bilgileri ile sosyal ve ekonomik durumları, 

h) Hizmetleri değerlendirmek amacı ile paylaşılan cevap ve yorumlar, 

i) Telefon ile iletişime geçildiği takdirde varsa tutulan sesli görüşme kayıtları, whatsapp görüşme 

kayıtları, görüşme adına alınan ve işbu maddelerde sayılan bilgiler, 

j) Gerektiğinde, otopark ve vale hizmetinden faydalanılması halinde araç plaka bilgileri, 

k) Web sitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen konum bilgileri, IP adresi, tarayıcı 

bilgileri, form bilgileri, e-posta bilgileri, 

 

kategorileri ile tanımlanmaktadır. 

Veli ve öğrenci kaydınızın tanımlanabilmesi ve aydınlatma metninin içeriğine istediğiniz her an 

ulaşılabilmeniz adına tarafına SMS/Kısa Mesaj gönderilir ve/veya işbu metin tarafınıza yazılı olarak 

ve/veya http://www.ozgunkoleji.com domainli internet sitemiz üzerinden sunulur. Tarafınıza mesaj 

gönderildiği takdirde, mesajda; KVKK ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun (“ETK”) kapsamında internet sitemizde yer alan metine onay vermeniz adına 2(iki) adet tek 

kullanımlık onay kodu yer alır. Onay kodlarının tarafınızdan, kayıt işlemini gerçekleştiren 

personelimize geri bildirmeniz halinde, KVKK ve ETK(Ticari Elekrtonik İleti) için gerekli açık rıza 

ve onayların verildiğine dair tarafınıza ait kayıt oluşturulur. Tarafınızda yazılı olarak ıslak imzalı 

verilen onaylar kuruluş kayıtlarında saklanır. Verilen açık rıza ve onaylar, tarafınızca geri alınıncaya 

kadar geçerli olacaktır. 

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLAR İLE İŞLENMEKTEDİR?  

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’te “Kişisel Veri İşleme 

Amaçları” başlığı altında yer almaktadır. 

 

Kişisel verileriniz; Kuruluş tarafından sunulan eğitim ve öğretim hizmetleri ve yürütülen eğitim- 

öğretim faaliyetleri kapsamında, ‘eğitim ve öğretim hizmetleri’nin yürütülmesi”hukuki sebebi başta 

olmak üzere,  Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı ve müfredat 

kapsamında, Kolej tarafından benimsenen ana ilkeler ile yasal yükümlülükleri yerine getirmek, 

eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, bu faaliyetler kapsamında gerek öğrenciler, gerek öğretmenler, 

gerek çalışanları, gerekse de tedarikçi ve alt yüklenicileri ile kurduğu ve/veya kuracağı ilişkilerin 

devamının sağlanması amaçları ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), T.C 

Kanunları ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı kapsamında ve ilgili tüm mevzuat çerçevesinde 

işlenmektedir. 

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları arasında; 

 

a-) Eğitim ve öğretim hizmetleri’nin yürütülmesi, 

http://www.ozgunkoleji.com/


b-) Ders programlarının, ders içeriklerinin oluşturulması,  

c-) Öğrenci kayıt ve benzeri her türlü eğitim ve öğretim işlemlerinin yerine getirilmesi ve Kuruluş- 

Öğrenci ilişkilerinin yürütülmesi, 

d-) Eğitim materyallerinin (uygulama, e-kitap, e-ödev vb uygulama ve materyaller) oluşturulması 

ve sunulan program ve eğitimlerin kapsam ve içerik açısından yürütülmesi, 

e-) Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerin/vasilerin Okul’un, Okul personelinin kullandığı 

bilgisayar programlarının, uygulamalarının, mobil uygulamaların, web sitesinin oluşturulması, icra 

ve güncellenmesi vb.hizmetlerin planlanması, Bilgi güvenliği ve bilgi teknolojisi süreçlerinin 

planlanması ve yürütülmesi,  

f-) Kuruluş burs faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

e-) Kuruluş ile veliler ve/veya öğrenci yakınlarının ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve 

icrası 

g-) Kuruluş içi ve dışı Eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

h-) Mezun ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, 

ı-) Kolejin perasyonel, ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve iş ortakları ve 

tedarikçilerle olan ilişkilerin yürütülmesi, 

i-) Kolej bünyesinde ve/veya 3.kişiler ile Faalilyet ve Etkinlik yönetimi, İş faaliyetlerinin 

yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye 

erişim yetkilerinin planlanması, Muhasebe işlerinin takibi, İnsan kaynakları politikaları ve 

süreçlerinin yürütülmesi, Kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, Çalışanlar-öğretmenler için 

yan haklar ve menfaatlerin planlanması,  Personel ve öğretmenlerin iş faaliyetlerinin takibi ve 

denetimi, Yabancı uyruklu öğrenci, çalışan-öğretim üyesi-öğretim görevlisi gibi kişilerin çalışma ve 

oturma izni işlemlerinin yürütülmesi, Çalışanlar-öğretmenler için iş sözleşmesi ve mevzuattan 

kaynaklı işlemlerin yürütülmesi, Hukuk işlerinin yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin 

yürütülmesi, Kolej kampüs, yerleşke ve tesislerinin ve demirbaşlarının güvenliğinin temini, 

k-) Rehberlik süreçlerinin ve hizmetlerinin yerine getirilmesi,  

j-) Eğitim öğretim ile ilgili hizmetlerine dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve 

geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin 

yapılması yer almaktadır. 

 

3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI NASIL VE NEDEN YAPILMAKTADIR? 

 

Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin aktarılması ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’te “Veri 

Aktarım Alıcı Grupları” ve “Yabancı Ülkelere Aktarılacak Bilgiler” başlıkları altında yer 

almaktadır. 

Kişisel verileriniz gerektiğinde;  

Kolej, Kanun’un kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilkelere 

uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri 

yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir. Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan  veri işleme 

şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak 

şartıyla kişisel verileriniz yurt içi ve yurt dışına aktarılabilmektedir. 

 



Kolej, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında; öğretmenlerine, çalışanlarına, 

kuruluşun iştiraklarine, merkez ve şubelerine, kuruluş bünyesinde yer alan veya hukuki irtibatı 

bulunan  alt yüklenicilerine, tedarikçilerine, Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimlere, 

kanunen Kolejden bilgi ve belge almaya yetkili düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve resmi 

mercilere, kamu kurum ve kuruluşlara, Özel sigorta şirketlerine, Sosyal Güvenlik 

Kurumu’na,Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 

Genel Müdürlüğü’ne, Eğitim- Öğretim faaliyetleri gereği, yukarıdaki kişiler dışında veri paylaşımı 

yapan üçüncü taraflar, Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere, Olası hukuki ihtilaf durumunda, 

yasal olarak veya bir sözleşme kapsamında sır saklama yükümlülüğünde olan ve sayılanlar ile 

sınırlı olmamak üzere Kuruluş avukatlarına, vergi danışmanlarına ve denetçilerine, danışmanlık 

alınan üçüncü şahıslara,yürütülen hizmetlerin devamlılığı açısından yasal sınırlar çerçevesinde 

Kuruluş merkez ve şubelerine, iştirakleri ve bağlı ortaklıklarına, Mevzuata uygun bir şekilde 

almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler, yeni hizmetler vb. hususlarda bilgi vermek 

amacıyla toplu SMS ve e-posta gönderimi sağlayan iş ortaklarımıza, Ödeme ve Finans 

Kuruluşlarına, yasal olarak veya bir sözleşme kapsamında hizmet alınan 3.kişilere 

aktarılabilmektedir. 

 

4- KANUNİ HAKLARINIZ VE KİŞİSEL VERİLERİN KANUNİ TOPLANMA SEBEPLERİ 

NELERDİR? 

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki; 

1-Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

3-Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

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

5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

6-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

7-Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 



8-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

9-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme, 

Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak 

“KVKK Erişim / Bilgi Talep Formu” üzerinden veya yazılı şekilde tarafımıza iletebilirsiniz. 

 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Kuruluş tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 

için ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde ve sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; 

 

A-Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 

 getirebilmesi için zorunlu olması ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Milli Eğitim Bakanlığı 

mevzuatı ve müfredat kapsamında,  

B-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

C-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. 

 

Kuruluş tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, ilgili kanunlar ve mevzuat ile belirtilen 

sürelerden kısa olmamak üzere, sözleşmelerden doğan yükümlülükler, muhtemel hukuki 

uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, hak olarak ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi 

amacıyla, gereken sürelerde saklanmaktadır. 

 

5- Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması Nasıl Yapılmaktadır ? 

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ uyarınca aşağıdaki kanallardan Kuruluş’a iletilebilirsiniz: 

 

a- ........................ e-posta veya .................................................posta adresine  e-posta veya posta 

olarak “KVKK Kapsamında Başvuru”  açıklaması ile iletebilirsiniz. 

b-Başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, kendi kimlik bilgileriniz ile birlikte; 

-Velisi veya vasisi olduğunuz kişiyle ilişkinizi ve yetkinizi gösteren nüfus kayıt örneği veya ilgili 

belgeyi, 

-Diğer durumlarda ise özel yetkilendirildiğiniz vekaletname kopyasını 

başvuru ekinde paylaşmanız gerekmektedir. 

https://www.medicalpark.com.tr/uploads/files/Kalite/KVKK_Talep_Formu_13_04_20.pdf


 

‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca başvuruda aşağıdaki 

bilgilerin bulunması zorunludur: 

 

-Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, 

b-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport 

numarası veya varsa kimlik numarası, 

c-ebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

d-Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 

e-Talep konusu. 

 

 


