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KREŞIMIZE 
HOŞGELDINIZ

Kreşin   / Kurum sahibinin   
Kreşte  ve seçilmiş baskı medyalarında şahıs resimlerinin, 
kişisel verilerin ve çalışmaların internet sayfasına konulması için

RIZA BEYANI

Bu anlamdaki şahıs resimleri üzerlerinde çocukları bireysel olarak tanınacak şekilde gösteren fotoğraflar, 
grafikler, şemalar veya video kayıtlarıdır.

Uygun durumlarda kreş yaşantımızdan olaylar hakkındaki bilgileri büyük bir toplum tarafından erişilebilir 
duruma getirmek istemekteyiz. Bu nedenle biz, bilhassa pedagojik çalışmalarımız çerçevesinde veya kreş 
etkinliklerinde meydana gelmiş olan çalışmaları, fotoğrafları arası sıra yayınlamak istiyoruz.

Rıza beyanı serbest iradeye dayanmaktadır. Rıza beyanının verilmemesinden veya geriye çekilmesinden 
dolayı herhangi bir dezavantaj meydana gelmemektedir. 

Ben / biz aşağıdaki (verilerin korunması hukuku ile ilgili) açıklamaları aldım/aldık:
 � Fotoğraflar üzerinde verilen hak karşılığında bir ücret ödenmeyecektir ve üzerlerinde işlem yapılmasından dolayı herhangi bir 
bozukluk oluşmadığı takdirde, üzerinde işlem yapmayı da kapsamaktadır. Ses ve video kayıtları bu rıza beyanı kapsamında 
değildir. 

 � Kreş ve/veya kurum sahibi ile müşterek olarak bölgeyi aşırı veya kurum sahiplerini aşacak şekilde gerçekleştirilmiş olan baskı 
medyaları da aynı şekilde bu rıza beyanı kapsamında değildir. Seçilmiş olan resim verilerin bu şekildeki amaçlara kullanılması için 
“neden ile ilgili” rıza beyanı alınabilir. 

 � Baskı eserlerinde baskı talimatı verildikten sonra rıza beyanının iptal edilmesi mümkün değildir. 
 � İptal edilmediği takdirde verilmiş olan rıza beyanı süresizdir, yani kreş senesi için ve asıl olarak – başka türlü belirtilmemiş ise – 
kreşten ayrıldıktan sonra da geçerlidir. 

 � İnternet’te yayınlanması ile çocuğumun/çocuğumuzun resimleri dünya çapında aktarılmakta ve çağrılabilmektedir. Bu şekilde 
veriler “arama motoru” olarak adlandırılan arama makineleri üzerinden çağrılabilmektedir. Bu nedenle başka şahısların veya 
şirketlerin verileri İnternet’te mevcut bulunan diğer kişisel veriler ile birleştirerek bir kişisel profil oluşturmaları, verilerde değişiklik 
yapmaları veya başka amaçlar için kullanmaları olanak dışı bırakılamamaktadır. İnternet’te yayınlanması için vermiş olduğum / 
olduğumuz rıza beyanını her zaman kreş yönetimine karşı iptal edebilirim/edebiliriz. 

 � Gazeteler ve aşağıda belirtilmekte olan baskı medyalarının da İnternet’te bakılabilmeleri ve oradan indirilebilmeleri mümkündür. 
İnternet’te yayınlanmış olan enformasyonlara ve resimlere dünya çapında erişim mümkündür ve bunlar her şahıs tarafından indiri-
lebilir, kayıtlanabilir ve başka veriler ile birleştirilebilir. Bir defa İnternet’te yayınlanmış olan enformasyonların tekrar oradan 
çıkartılması hemen hemen hiç mümkün olmamaktadır. 

 � Aynı zamanda üzerinde çocuğumun / çocuğumuzun bulunduğu bir resmin yayınlanması/kullanılması için herhangi bir hak mevcut 
değildir. 

! 1 Nüsha ebeveynler için
1 Nüsha kurum için   



Ben / Biz

Aşağıda belirtilen çocuğumun/çocuğumuzun fotoğraflarının ve çalışmalarının

Aşağıda belirtilen medyalarda yayınlanmasını kabul ediyorum:

 Kreş gazetesi   
 Kreşin / kurum sahibin / birliğin baskı ürünleri
 Günlük yayınlar 
 Senelik raporlar üye mecmuaları
 World Wide Web (Kreşin / kurum sahibinin internet sayfası) 
 Kreşin / kurum sahibinin facebook-Sayfası 
    
  

Dijital resimlerin kreşteki günlük akışı göstermesi ve daha önceden kurumda asılmış olmaları koşulu ile 
üzerinde çocuğumun/ çocuklarımızın diğer çocuklar ile birlikte bulunduğu dijital resimlerin diğer çocukların 
ebeveynlerine verilmesini kabul ediyorum/ediyoruz. Bundan bağımsız olarak resimlerin kurumda asılı olma-
ları esnasında üzerinde çocuğumun/çocuklarımızın bulunmakta olduğu resimlerin başkalarına verilmesine 
kreş yönetiminde itiraz edebilirim.  

  Evet    Hayır  

Bu yazımla ben/biz şahıs resimlerinin, bilhassa grup halinde veya tek resim olarak kreş tarafından veya 
ebeveyn temsilcisi tarafından görevlendirilmiş olan fotoğrafçı tarafından çekilmesini kabul ediyorum. 

  Evet    Hayır  

Ben/biz ayrıca başka şahısların resimlerinin resimlerin sahibinin onayı olmadan tarafımdan/tarafımızdan 
yayınlanmasını zarar ziyan talebi meydana getirebileceği konusunda bilgilendirilmiş bulunmaktayım/
bulunmaktayız. Bilhassa İnternet’te yayınlanması müsaadeli değildir.

Soy isim İsimSoy isim İsim

Cadde, Ev numarası, Posta kodu, Şehir

doğum tarihi Soy isim İsim

Şehir, Tarih Ebeveynin veya velayet hakkı sahibinin imzası

Yasal dayanak: Yayınlama asıl olarak sadece resimleri bulunan şahsılardan Yasanın 22. Maddesi doğrultusunda 
eserler ve fotoğraflar üzerindeki telif hakları (KunstUrhG) doğrultusunda önceden rıza beyanı alınmış olması 
durumunda mümkündür..
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