
 

 

	

	

	

BEŞTEPE	KOLEJİ	

Açık	Rıza	Metni	

6698	Sayılı	Kişisel	Verilerin	Korunması	Kanunu	nezdinde	veri	sorumlusu	sıfatına	haiz	ESS	
Eğitim	 Hizmetleri	 A.Ş.	 ye	 bağlı	 Beştepe	 Koleji	 (“Okul”)	 olarak	 Beştepe	 Koleji	 Veli	
Aydınlatma	Metninde	aydınlatıldığınız	ve	aşağıda	yer	alan	konulara	ilişkin	olarak	“Veli”	
sıfatınız	nedeniyle,	6698	sayılı	Kişisel	Verilerin	Korunması	Kanunu	(“KVKK”)	’nun	5.	
Maddesinin	 2.	 fıkrası,	 6.	 maddesinin	 3.	 fıkrası	 ve	 8.	 maddeleri	 uyarınca	 velisi	
olduğunuz	öğrenci	ve	size	ait	kişisel	verilerin	işlenmesi	bakımından	aşağıdaki	hususlara	
ilişkin	için	rızanızı	talep	etmekteyiz:	

Yerel	 müfredatla	 birlikte	 Cambridge	 Akreditasyonuna	 sahip	 A-Level	 müfredatını	
uygulayan	 okulumuzda	 öğrencilerimizin	 çift	 diploma	 imkanından	 faydalanabilmesi	 ve	
sözleşme	konusun	hizmetin	gereği	gibi	ifa	edilebilmesi	için	kimlik	verileri	kapsamında	ad,	
soyad,	T.C.,	doğum	tarihi,	yaş,	cinsiyet	gibi	verileri,	eğitim	bilgisi	kapsamında	ders	notu	
bilgisi	 ve	 başarı	 durumunu	 gösteren	 verilerin	 sözleşme	 ilişkisi	 içerisinde	 olduğumuz	
hukuken	yetkili	yurt	dışındaki	üçüncü	kişilere	aktarılmasına;	

Beştepe	Koleji	Rehberlik	ve	Psikolojik	Danışma	Servisi	öğrenci	kişilik	ve	değerlendirme	
test	 ve	 test	 dışı	 teknikleri	 ile	 görüşme	 tutanakları	 aracılığıyla	 velisi	 bulunduğum	
öğrenciye	ait	özel	nitelikte	veri	olarak	addedilen	sağlık	verileri	kapsamında	ruh	sağlığına	
ve	bedensel	gelişimine	ilişkin	veriler	ile	öğrenciye	ilişkin	duygu,	durum,	davranış,	bilişsel	
yetenekleri,	aile	hayatı,	özel	hayatına	ilişkin	özel	nitelikte	olan	kişisel	verilerin,	“Beştepe	
Koleji”	nezdinde	PDR	Birimi	sosyal	duygusal,	akademik	ve	kariyer	gelişimi	alanlarına	ait	
koruma,	 önleme	ve	müdahale	hizmetleri	kapsamında;	“Milli	Eğitim	Bakanlığı	Rehberlik	
Hizmetleri	Yönetmeliği”	uyarınca	 öğrenciye	 ilişkin	değerlendirme	yapmak	ve	 öğrenciyi	
daha	 yakından	 tanıyarak	 öğrencinin	 ihtiyaçlarına	 uygun	 olarak	 eğitim	 faaliyetlerini	
yürütmek	 amacıyla	 işlenmesine,	 muhafaza	 edilmesine,	 gerektiğinde	 ilgili	 aydınlatma	
metninde	yer	alan	 üçüncü	kişilerle	paylaşılmasına	ve	bu	paylaşımın	6698	Sayılı	Kişisel	
Verilerin	Korunması	Kanuna’	na	aykırılık	teşkil	etmeyeceğine;	

Beştepe	 Akademi	 ve	 Beştepe	 Bloggers	 portalında,	 velisi	 bulunduğum	 öğrenciye	 ait	
aydınlatma	metninde	yer	alan	genel	nitelikteki	verilerle	birlikte	özel	nitelikte	kişisel	veri	
kapsamındaki	kronik	rahatsızlık	bilgisi,	öğrencinin	blog	paylaşımında	yer	verdiği	duygu	
ve	 düşüncelerini	 içeren	 metinler,	 fotoğraf	 ve	 video	 paylaşımlarındaki	 olası	 tehlikenin	
engellenmesi	 ve	 acil	 durumlarda	müdahale	 edilebilmesi;	 öğrencinin	maddi	 ve	manevi	
varlığının	gelişimine	katkı	sağlaması	amacıyla	anılan	verilerin	hizmetin	gereği	gibi	ifası	
hukuki	 sebebine	 dayanarak	 elektronik	 ortamda	 işlenmesine,	 muhafaza	 edilmesine	 ve	
üçüncü	kişilerle	paylaşılmasına;	



 

 

	

	

	

Uzaktan	Eğitim	Süreci	kapsamında	canlı	derslere	katılımın	temini	ve	eğitim	faaliyetlerinin	
gereği	gibi	ifasını	teminen,	Velisi	olduğum	Öğrencinin	canlı	derslere	katılması	neticesinde	
Beştepe	 Koleji	 tarafından	 kullanılan	 “Zoom,	 Vimeo	 ve/veya	 Google	 Classroom”	 gibi	
uygulamalar	aracılığıyla	ses	ve	görüntü	kaydı	içeren	kişisel	verilerin	yurt	dışındaki	hizmet	
sağlayıcı	üçüncü	kişilere	aktarılmasına;	

Aydınlatma	metninde	2.6.	İnternet	sitesi	ve	sosyal	medya	hesaplarında	kişisel	verilerin	
paylaşılması	 başlığı	 altında	 yer	 alan,	 Öğrencilerin	 yaptıkları	 ders	 içi	 ve	 ders	 dışı	
etkinlikler,	 konferans,	 seminer,	 yarışma,	 tören,	 gezi	 vb.	 aktivitelere	 öğrenci/veli	
katılımları	 esnasında	 öğrencilerimizin	 anılarının	 kayıt	 altına	 alınması,	 başarılarının	
paylaşılması,	 okulumuzun	 bilgilendirme	 ve	 tanıtım	 faaliyetlerinin	 yapılması	 amacıyla	
öğrenci	 yahut	 velisi	 bulunmam	 nedeniyle	 kendime	 ait	 ses	 ve	 görüntü	 kaydı	 içeren	
fotoğraf,	video	kaydı,	ses	kaydı	gibi	görsel	ve	işitsel	kişisel	verilerimin	kurumun	sosyal	
medya	mecralarında	(Instagram	story,	post	vb.	görsellerinde,	Youtube,	Linkedin,	Twitter,	
vb.	platform),	kurum	içerisindeki	TV	yayın	akışında,	pano,	sergi	vb.	yerlerde,	kurumun	
dergi,	 bülten	 gibi	 yazılı	 mecralarında,	 kurumun	 internet	 sitesinde	 üçüncü	 kişilerle	
paylaşılmasına;	

Sözleşmenin	 kurulması	 amacıyla	 ilettiğim	 banka	 hesap	 numaramın,	 kredi	 kartı	
bilgilerimin,	IBAN	numaramın	finans	ve	muhasebe	işlemlerinin	yürütülmesi	kapsamında	
ESS	 Eğitim	 Hizmetleri	 A.Ş.’nin	 diğer	 birimleriyle,	 şirketin	 anlaşmalı	 olduğu	 kurum	 ve	
kuruluşlar	 ile	 finansal	kuruluşlarla	gerekli	olması	halinde	resmi	kurum	ve	kuruluşlarla	
veya	iş	birliği	içerisinde	olunan	üçüncü	kişilerle	paylaşılabilecek	ve	bu	kapsamda	fiziki	ya	
da	elektronik	ortamda	işlenmesine;	

İş	 bu	 metnin	 yer	 aldığı	 formda	 yer	 alan	 açık	 rıza	 gösterdiğimi	 belirten	 kutucuğun	
işaretlenmesiyle	 yukarıda	 belirtilen	 kişisel	 verilerim	 ile	 velisi	 olduğum	 öğrenciye	 ait	
kişisel	verilerin	muhafaza	edilmesine,	gerektiğinde	 ilgili	 aydınlatma	metninde	yer	alan	
üçüncü	 kişilerle	 paylaşılmasına,	 yurtdışına	 aktarım	 yapılacağı	 belirtilen	 hususlarda	
yurtdışına	aktarım	yapılmasına	ve	bu	paylaşımın	6698	Sayılı	Kişisel	Verilerin	Korunması	
Kanuna’	na	aykırılık	teşkil	etmeyeceğine	açık	rıza	gösterdiğimi	beyan	ederim.	

Bu	 kapsamda	 yukarıda	 yer	 alan	 bilgilerimde/bilgilerde	 herhangi	 bir	 değişiklik	 olması	
halinde	 bu	 hususu	 Beştepe	 Koleji’ne	 yazılı	 olarak	 bildireceğimi	 ve	 güncel	 bilgilerimi	
içeren	yeni	bir	beyannameyi	imzalayarak	tarafınıza	temin	edeceğimi	taahhüt	ederim.	İş	
bu	rızanın	geri	alınabilir	olduğu	konusunda	bilgimin	olduğunu	ve	bu	doğrultuda	Okul	ile	
bilgi@bestepekoleji.com	mail	adresi	aracılığıyla	iletişim	kurabileceğimi	bildiğimi	kabul,	
beyan	ve	taahhüt	ederim.	

	

 


