
 

TED ATAKENT KOLEJİ 

6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE 

AYDINLATMA METNİ 

Özel Atakent Kolej Eğitim Yayın Basım Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi -TED ATAKENT 
KOLEJİ (Bahçeşehir / Halkalı Kampüsleri) kişisel verileri işlenen tüm ilgililerin Anayasa’da koruma 
altına alınan temel hak ve özgürlüklerinin korunması/özel hayatın gizliliği ve mahremiyeti göz önünde 
bulundurularak, kişisel verilerinin işlenmesi, muhafaza edilmesi, paylaşılması ve güvenliğinin sağlanması 
hususlarında azami gayret ve hassasiyet göstermektedir. Bu metni yayımlamaktaki amacımız, 6698 sayılı 
KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerin işlenip korunduğunu açıklayıcı bir şeklide 
ilgililerine duyurmaktır.  

Paydaşlar, yönetim kurulu üyeleri, öğrenci, veli, çalışan, çalışan adayı, tedarikçi, TED ATAKENT KOLEJİ 
ile iş ilişkisinde bulunanlar, Okulumuzun etkinliklerinden faydalananlar, başarı veya ihtiyaç bursu alan 
öğrenciler, iş başvurusu yapanlar, vb. başta olmak üzere Okulumuza kişisel verilerini fiziksel veya sanal 
ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak dolaylı veya doğrudan paylaşan veya TED ATAKENT 
KOLEJİ tarafından elde edilmesine olanak sağlamış kişiler, TED ATAKENT KOLEJİ veri tabanında 
bilgileri kayıtlı olan tüm ilgililer kişisel veri sahipleridir.  

Özel Atakent Kolej Eğitim Yayın Basım Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi -TED ATAKENT 
KOLEJİ (Bahçeşehir / Halkalı Kampüsleri), 6698 sayılı KVK Kanunu sorumluluğu kapsamında tüm 
kişisel verileri “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde toplar, işler, 
muhafaza eder, paylaşır ve bu verilerin KVK Kanunu’na uygun olarak korunmasını sağlar.  

TANIMLAR 

Açık rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. 
(KVK Kanunu’nun yükümlü kıldığı her hususta ilgili kişiden açık rıza alınmaktadır). 
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. (Veri sorumlusu 
Atakent Mahallesi 221. Sokak No:17 Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde bulunan Özel 
Atakent Kolej Eğitim Yayın Basım Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi -TED ATAKENT 
KOLEJİ’dir)  



Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi . 

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.   

Veri işleyen  : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri 
işleyen gerçek veya tüzel kişi  
 
I- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA ve İŞLENME AMAÇLARI  

Kişisel verileriniz Okulumuza kayıt yaptırdığınız sırada, faaliyetlerimizin icrası ve/veya 
sonrasında yazılı ve sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, özel 
nitelikli kişisel verileriniz dahil her türlü kişisel veri içeren bilgi ve belgeyi içermekte olup, tüm 
kişisel veriler fiziki ve bilgisayar ortamında mevzuata uygun olarak saklanmaktadır.  

Kişisel verileriniz, Okulumuzun faaliyetleri çerçevesinde, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya 
zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla toplanabilmekte ve 
işlenebilmektedir. KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve paylaşılması 
hususunda Kişisel Veri Sahibi’nin yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık 
rızası alınmaktadır. Sözleşme ve yasalardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine 
getirmek, duyuru, konferans, panel, sergi, kermes, konser, üyelik, davetiye, her türlü spor aktiviteleri, yurt 
içi-yurt dışı gezileri, yarışmalar, bağış ve yardım toplama veya bağış ve yardımda bulunulması, istatistik 
gerekçelerle, etkinliklerden faydalandırma ve benzeri her türlü bilgilendirme faaliyetlerini içerir şeklide 
hukuki nedenlerle ve amacı doğrultusunda toplanıp işlenebilmektedir. Ayrıca ilgili kişi tarafından talep 
edilecek bilgi, hizmet ve diğer faaliyetlerle ilgili bilgilendirme ve şikayet, şikayete ve iş başvurularına geri 
bildirimi de içermektedir. Ticari elektronik ileti de bu kapsamda olup, Okulumuzun web 
sayfasından/öğrenci bilgilerine ilişkin sayfadan kullanıcı adı ve şifresiyle yapılan her girişe ilişkin kişisel 
verileriniz de toplanmakta ve işlenmektedir.  

Kişisel verileriniz, kanunla yükümlü kılınan veri işleme şartlarına ve ilkelerine riayet edilmek 
suretiyle işlenmektedir. Kişisel verilerin ilgili mevzuatlar kapsamında işlenmesi her türlü faaliyeti 
kapsamaktadır.  

II- KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILIYOR.  
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanunu’nda düzenlenen temel ilke ve kurallara, kişisel veri 
işleme şartlarına uygun davranılmak suretiyle, Okul’un faaliyeti ve amacı gözetilerek, Okul 
uygulaması, insan kaynakları ve ilgili birimlerin politikalarının yürütülmesi için şirket ortakları, iş 
ortakları, hissedarları, yetkilileri, veri işleyen ve saklayan ilgili kişi veya tüzel kişiler, gizlilik 



sözleşmesi ile her türlü güvenlik sağlamaya yönelik hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ile 
talep halinde yetkili kamu kurumlarıyla paylaşılabilmektedir. TED ATAKENT KOLEJİ, ilgili 
kişilerin kişisel verilerini KVK Kanunu’na aykırılık oluşturacak şekilde paylaşmamaktadır.  

 

III- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KORUMA YÖNTEMLERİMİZ  

Her türlü yolla elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği Veri Sorumlusu sıfatıyla TED ATAKENT KOLEJİ 
tarafından ve/veya gizlilik çerçevesinde ve sözleşme kapsamında çalıştığımız ilgili şirket ya da 
kuruluşlarca teknolojik imkanlar ve maliyet gözetilerek her türlü teknik ve idari koruma yöntemleri 
uygulanmak suretiyle korunmaktadır.  
 
IV- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRELERİ  
Her türlü kişisel verileriniz yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınarak 
saklanmaktadır. Yasal düzenleme dışında kişisel verilerin işlenme amacına uygunluk dikkate 
alınarak saklama süresi belirlenmektedir. 6698 sayılı KVK Kanununu 7/1. Maddesine göre kişisel 
verilerin işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya kişisel verilerin tutulmasına 
imkan sağlayan hukuki bir sebep bulunmadığı sürece TED ATAKENT KOLEJİ tarafından ilgili 
kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.  

V- ÇEREZLER  

Okulumuzun web sitesinde istatistiksel amaçlı site ziyaret bilgi kayıtları tutulmaktadır. Bu kayıtlar, 
ip adresiniz, internet servis sağlayıcınız, tarayıcınızın özellikleri, işletim sisteminiz ve siteye giriş-
çıkış sayfalarınız gibi standart bilgileri içermektedir. Sitede kullanıcı kolaylığı sağlamak amacıyla 
çerezler kullanılmaktadır. İnternet Sitemizi ziyaret ederek kullanılan Çerezleri onaylamış 
oluyorsunuz. Okulun internet sitesini kişisel verileriniz toplanmadan da görüntüleyebilirsiniz. 
Kullandığınız cihazın tarayıcı ayarlarından seçiminizi her zaman değiştirme olanağına sahipsiniz.  

VI- KVK KANUNU 11. MADDE GEREĞİ VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ 

Veri sahibi olarak, Veri Sorumlusu TED ATAKENT KOLEJİ’ ne başvurarak, kendinizle ilgili;  
a-)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  



d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme,  
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme,  
haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.  
 
KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahibi 11. Maddede belirtilen haklarını 
kullanmak isterse, ozelatakentkolej@hs04.kep.tr adresi üzerinden ya da kvkk@tedatakent.k12.tr 
adresinden ve 0212 939 57 57 telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.  

Ayrıca başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap 
verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusu olarak cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz gün ve her 
halükarda başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilirsiniz.  

VII- AÇIK RIZA ARANMAKSIZIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER  

• Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi: Kişisel Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça 
öngörülmesi halinde açık rızası alınmadan hukuka uygun olarak işlenebilecektir.  
 

• Fiili İmkânsızlık Nedeniyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması: Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını 
açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya 
da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin 
zorunlu olması halinde kişisel veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.  
 

• Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması: Bir sözleşmenin kurulması veya 
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 
işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.  
 

• Hukuki Yükümlülük: Okulumuzun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu 
olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.  
 



• Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi: Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi 
tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir. 
 

• Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması: Bir hakkın tesisi, 
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel 
verileri işlenebilecektir.  
 

• Okulun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması: Kişisel veri sahibinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Okulumuzun meşru menfaatleri için veri işlemesinin 
zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

 
 


