
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI 
 

EZGİM ÖZEL OKUL VE EĞİTİM HİZ. TİC. A.Ş . ( ‘‘Eğitim Kurumu’’ ya da ‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde, 

 
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla EZGİM ÖZEL OKUL VE EĞİTİM HİZ. TİC. A.Ş veya gerekli güvenlik tedbirlerini 

aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; EZGİM ÖZEL OKUL VE EĞİTİM HİZ. TİC. A.Ş ’ın müşterilerine 

sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir 

şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere 

ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya 

farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, 

kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine 

getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve 

sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi 

olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel 

ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında 

fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, 

yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, 

sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla 

ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan 

ederim. 

 
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; kurum çalışanlarına, 

görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili başta Milli Eğitim Bakanlığı 

ve Milli Eğitim Müdürlükleri, vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki 

zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek 

hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için EZGİM ÖZEL OKUL VE EĞİTİM HİZ. TİC. A.Ş hizmet aldığı veya birlikte 

çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan 

ederim. 

 
Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Kuruma başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri 

işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin 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, işbu verilerin 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu 

düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin 

münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 

etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma 

yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.ezgililer.k12.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını 

Kuşçulu Mah. 1728. Sok. No : 6(Ezgililer Koleji) İlkadım/Samsun adresinde bulunan Ezgililer Eğitim Kurumları kimliğimi 

tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme 

hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum. 

 
Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde 

değişiklikleri kuruma bildireceğimi kabul ve beyan ederim. 

 
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili 

süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında 

saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, EZGİM ÖZEL 

OKUL VE EĞİTİM HİZ. TİC. A.Ş . Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını 

okuduğumu ve anladığımı; 

 
Kabul Ediyorum 

Kabul Etmiyorum 

Veri Sahibi:……………………….. 

 
Adı Soyadı:…………………… 

Tarih:………………… 

İmza: ……………….. 

http://www.ezgililer.k12.tr/


 

EZGİM ÖZEL OKUL VE EĞİTİM HİZ. TİC. A.Ş 

GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ 

 

 
İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu EZGİM ÖZEL OKUL 

VE EĞİTİM HİZ. TİC. A.Ş nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

 
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca veri sorumlusu EZGİM ÖZEL OKUL VE 

EĞİTİM HİZ. TİC. A.Ş tarafından aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir. 

 
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri 

Eğitim ve öğretim faaliyeti kapsamında gerçekleştirilecek tüm işlemlerde toplanan tüm bilgiler 

eğitim ve öğretim hizmeti süreçlerinde kullanılmak adına, Kurum faaliyetlerinin hukuka uygun 

olarak yürütülmesi için işlenmektedir. Bu faaliyetlerin kapsamında, iş birimlerinin çalışmaları, ticari 

ve sosyal politikaların düzenlenmesi, kurumsal işleyişin sağlanması, veri güvenliğinin sağlanması, 

insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi yer almaktadır. 

 
3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı 

Veriler, eğitim ve öğretim hizmetinin gereği kapsamında, Kanun’a uygun olarak Sağlık ve Eğitim 

Vakfı kurumlarına, mezun derneklerine, iş ortaklarına, tedarikçilere, alt işverenlere ve istisnai olarak 

özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik 

göstermektedir. 

 
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kurumumuz tarafından çeşitli 

yöntemlerle, özellikle de Kurum içi ağlarla yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel 

verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun 

olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 
5. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip 

işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, 

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar 

çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) 

bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz 

edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak 

işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

 
Bilgi ve başvuru taleplerinizi Başvuru Formu 'nu tıklayarak bizlere yönlendirebilirsiniz. 

 
Kurumumuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz 

olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. 

 
 

İlgi 

Ad – Soyad 

İmza 

https://ezgililer.k12.tr/onlinekayit.asp


 

Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle 

reddedebilir. 

 
6. Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen 

cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın 

tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden 

şikâyet yoluna başvurulamaz. 

 

 
Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren 

konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap 

verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. 

Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde 

Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek 

ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine 

getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması 

hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir. 

 
Verilerinizin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için 

teşekkür ederiz. 

 

 

İlgi 

Ad – Soyad 

İmza 

 
Kurum Yetkilisi 

Ad – Soyad 

İmza 

 
 
 
 
 

EZGİLİLER AKADEMİK DEĞERLENDİRME SINAVI 
 

Velisi olduğum öğrencinin, Ezgililer Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen Bursluluk Sınavına 

katılmasına izin veriyorum. Sınav sonuçlarının sms, telefon, email yoluyla tarafıma bildirilmesine 

muvafakat ediyorum. Kişisel verileriniz, size daha iyi hizmet sunabilmek için toplanmaktadır. Bu 

bilgiler sadece kurumumuz tarafından saklanıp işlenebilmektedir. Veri temsilcimize ulaşarak 

sizinle ilgili veriler için erişim, değişiklik, imha talebinde bulunabilirsiniz. 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel bilgilerimin kaydedilmesine, 

saklanmasına, güncellenmesine, işlenmesine, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere 

açıklanabilmesine, devredilebilmesine, sınıflandırılabilmesine ve Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (KVKK) ‘nda sayılan şekillerde izlenebilmesine açık rıza verdiğimi 

beyan ederim. 


