
VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ 

Gizlilik Politikası ve KiĢisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni 

 

1. Temel Gizlilik Kurallarımız; 

1. VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ, "Türk Ceza Kanunu", "Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun", "Mesafeli sözleĢmeler Yönetmeliği", "Özel Öğretim 
Kurumları Kanunu ve ilgili yönetmelikler" ve bir takım yasal düzenlemelerden doğan 
yükümlülükleri nedeniyle iĢbu açıklama ve gizlilik politikasını kullanıcılarımızın dikkatine 
sunmaktadır. 

2. ĠĢbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni, okulumuz velileri/vasileri veya site kullanıcıları 
tarafından onaylanmıĢ sayılacak ve internet sitesinde de her zaman ulaĢılabilir Ģekilde 
temin edilecek güncel hali baĢkaca bir bildirime gerek olmaksızın site kullanıcıları için 
bağlayıcı olacaktır. 

3. VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ, yukarıda anılan yasal 
düzenlemeler ve iĢbu bildirimde yer verilen sebep ve koĢullarla rızanız ve/veya yasal 
düzenlemelerdeki istisnalar çerçevesinde tarafınıza ait kiĢisel verileri toplamakta, 
kullanmakta ve iĢlemektedir. VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ, bu 
doğrultuda kiĢisel bilgilerinizi kaydedecek, saklayacak, üçüncü kiĢilerle paylaĢabilecek, 
devredebilecek, sınıflandırabilecek ve iĢleyebilecektir. 

4. Ġnternet sitemizin bazı sayfalarımızda, internet sayfası akıĢımızı analiz etmemize, 
hizmetlerimizi kiĢiselleĢtirme, parolanızı hatırlama, nereden bağlandığınızı belirleme, 
ziyaret sürenizi belirleme, içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve 
güvenliğimizi geliĢtirmemize yardımcı olması amacıyla "çerezler" (sabit sürücünüze 
yerleĢen küçük dosyalar) kullanmaktayız. Çerezler, web sitemizin reklam verdiği internet 
sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebilecek reklamları sunabilmek için "reklam 
teknolojisini" iĢletebilmek için de kullanılmaktadır. 

Çerezler hakkında bilmeniz gereken birkaç önemli husus Ģöyledir: 

a. Bazı özellikleri, yalnızca çerezlerin kullanılması halinde sunmaktayız. 
b. Çerezleri, sizleri belirlemek ve oturumunuzun açık kalmasını sağlamak amacıyla 

kullanıyoruz. 
c. Çoğu çerezler "oturum çerezleri" dir, yani oturumun kapatılması ile sabit 

sürücünüzden otomatik olarak silinmektedir. Kalıcı çerezler ise sabit diskinizde 
kalır. Ġstediğiniz zaman kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem 
de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddederseniz web sitesi veya mobil 
uygulamanın bazı iĢlevlerini kullanamayabilirsiniz. 

d. Sitenin belirli sayfalarında ve kontrolümüz dıĢında üçüncü kiĢilerin çerezleri ile de 
karĢılaĢmanız mümkündür. (örneğin, baĢkaca bir kullanıcı tarafından oluĢturulan 
ve ürün tanıtım sayfasından link verilen bir internet sitesine girilmesi halinde, bu 
internet sayfasında da çerezler olabilir) 

 

5. ĠĢbu sitesinde dolaĢmakla kiĢisel verilerinizin aĢağıdaki amaçlarla kullanılmasına 
muvafakat etmektesiniz; 

a. Web sitesi veya mobil uygulama üzerinden kullanıcının kimlik bilgilerini teyit 
edilmesi, 

b. VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ tarafından iletiĢim 
sağlanmak üzere adres, telefon, e-posta ve diğer bilgilerin kaydedilmesi, 

c. Öğrenci Kayıt SözleĢmesi, Ön Bilgilendirme Formu koĢulları, güncel durumu ve 
güncelleme ve değiĢiklikleri ile ilgili VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK 
MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ tarafından iletiĢime geçilmesi ve bilgilendirme yapılması, 

d. Elektronik veya kağıt ortamında hizmet dahilindeki iĢlemlere dayanak olacak tüm 
kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, 



e. Öğrenci Kayıt SözleĢmesine iliĢkin borç ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, 
f. Kamu güvenliği ve KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kamu kurum 

ve kuruluĢlarına ve görevlilerine talep halinde bilgi verilmesi, 
g. Hizmet standartlarının artırılması amacıyla, kampanya ve fırsatlar hakkında bilgi 

verilmesi, 
h. Kullanıcı Ģikayet ve önerilerinin değerlendirilmesi, 
i. Sitede oluĢan sorunların giderilmesi ve iĢleyiĢin sağlanabilmesi için IP trafik 

bilgisinin kullanılması 

 
 

1. KiĢisel Verilerin 3. KiĢilerle PaylaĢılması 

 

2. VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ ile paylaĢılan kiĢisel verileriniz 
aĢağıdaki istisnalar dıĢında kural olarak onayınız dıĢında 3. KiĢilerle paylaĢılmamaktadır. 

 

3. VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ tarafından alınan kiĢisel 
verilerinizin aĢağıdaki hallerde 3. KiĢilerle paylaĢılmasına muvafakat etmektesiniz.; 

1. Telefon, e-posta adresiniz, T.C. kimlik numaranız, isminiz soy isminiz, görevli personelimiz 
ve çözüm ortaklarımız ile paylaĢılabilecektir. 

2. Yasal yükümlülüklerimiz gereği, kamu kurum ve kuruluĢları tarafından yasal düzenlemeler 
çerçevesinde talep edilen kiĢisel verileriniz paylaĢılabilecektir. 

3. KiĢisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK 
MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ sağlam, güvenli bir teknoloji ve gizliliğin korumasına iliĢkin baĢka 
programlar kullanacaktır. VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ 
sunucularının veya verileri saklandığı birimlerin yurt dıĢında olabilir ve bu çerçevede, tüm 
bilgiler yurt dıĢında saklanabilir. 

4. KiĢisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek ve/veya sözleĢmeler gereği yerine 
getirmemiz gereken borç ve yükümlülüklerimizin ifası amacıyla; anlaĢmalı yurt içi ve yurt 
dıĢı banka ve finans kuruluĢlarıyla, lisanslı ödeme kuruluĢlarıyla, çözüm ortaklarımızla, 
verilerin bulut ve benzeri ortamlarda tutulması için hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dıĢı 3. 
KiĢilerle, sunucu hizmeti aldığımız yurt içi ve yurt dıĢı 3. KiĢilerle, ticari elektronik ileti 
gönderilmesi için hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dıĢı kuruluĢlarla, Bankalar arası Kart 
Merkezi ile, hissedarlarımız, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklık ve iĢtiraklerimizle, reklam ve 
iletiĢim ajansımız ile paylaĢılabilecektir. 

5. KiĢisel verilerinizin 3. KiĢilerin nezdinde korunması ve oluĢabilecek hak ihlallerinden 
VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ' un herhangi bir sorumluluğu 
bulunmamaktadır. 

1. KiĢisel Veriler Konusundaki Haklarınız 

1. VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ 'dan; 

1. KiĢisel verilerinizin iĢlenip iĢlenmediğini öğrenebilir, 
2. KiĢisel verileriniz iĢlenmiĢse buna iliĢkin bilgi talep edebilir, 
3. KiĢisel verilerinizin iĢlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenebilir, 
4. Yurt içinde ve yurtdıĢında kiĢisel verilerinizin aktarıldığı 3. KiĢileri öğrenebilir, 
5. KiĢisel verilerinizin eksik veya yanlıĢ iĢlenmiĢ olması halinde bunların düzeltilmesini 

isteyebilir, 



6. Mevzuata uygun olarak iĢlenmiĢ olmasına rağmen, iĢlenmesini gerektiren sebeplerin 
ortadan kalkması halinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini 
isteyebilir, 

7. KiĢisel verilerinizin aktarıldığı 3. KiĢilere; 3. KiĢi bilgilerinizin tarafınıza verildiğini ve yanlıĢ 
ya da eksik iĢlenmiĢ kiĢisel verilerinize iliĢkin düzeltme taleplerinizin bildirilmesini 
isteyebilir, 

8. ĠĢlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, 

9. Kanuna aykırı olarak iĢlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini 
talep edebilirsiniz. 

1. KiĢisel Verileriniz Konusunda VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ 
ile iletiĢim; 

 

2. KiĢisel verilerinizin doğru ve güncel olarak tutulması VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK 

MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ sorumluluğunda olup, güncellenmesi, yanlıĢ kiĢisel verilerin 

düzeltilmesi ve kiĢisel verilerinizle ilgili diğer her türlü soru, talep ve görüĢleriniz için 

ĠLKYERLEġĠM MAH.1904.CAD.NO:39/A-B BLOKLAR YENĠMAHALLE-ANKARA, 

ĠLKYERLEġĠM MAH.2005.SOK.NO:3 YENĠMAHALLE-ANKARA adreslerinden veya 0 

312 385 05 22 - 0 312 386 05 25 numaralı telefonlardan bizimle iletiĢime geçebilirsiniz. 

 

AÇIK RIZA BEYANI 

 

VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ tarafından KVKK kapsamında hazırlanmıĢ 

olan veli aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve iĢbu açık rıza formu ile KVKK ve ilgili 

mevzuatlar kapsamında kiĢisel verilerimin ve velisi olduğum öğrencinin kiĢisel verilerinin aktarılmasına 

açıkça rıza gösteriyorum.  

Kanunun ilgili kiĢinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna 

BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" göre, ĠlkyerleĢim mah. 1904.Cad. No:39/A-B Bloklar 

YENĠMAHALLE / ANKARA, ĠlkyerleĢim mah. 2005.Sokak No:3 YENĠMAHALLE / ANKARA adreslerine 

yazılı olarak gönderebilirsiniz. 

 

Velinin/Velilerin  

 

Adı ve Soyadı:  

 

Ġmza: 

 
VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ 

 

KĠġĠSEL VERĠLERĠN ĠġLENMESĠNE ĠLĠġKĠN AYDINLATMA METNĠ 
 
 
("VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠı") olarak; 6698 sayılı KiĢisel Verilerin 
Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri 
çerçevesinde kiĢisel verilerinizin iĢlenmesi, saklanması ve aktarılmasına iliĢkin sizleri bilgilendirmek 
amacıyla iĢbu aydınlatma metnini hazırlanmıĢtır.  
 
(I) ĠĢlediğimiz KiĢisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla ĠĢliyoruz?  
 



Velilerimizin ve öğrencilerimizin kiĢisel bilgileri VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ 
tarafından KVKK'nın 4.2. maddesinde öngörülen;  
 
(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,  
(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,  
(iii) Belirli, açık ve meĢru amaçlar için iĢlenme,  
(iv) ĠĢlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,  
(v) Ġlgili mevzuatta öngörülen veya iĢlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,  
 
ilkelerine uygun olarak, aĢağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda iĢlenebilecektir.  
 
Kimlik bilgileri (ör: soyadı, imza, cinsiyet), iletiĢim bilgileri (ör: e-posta, adres, telefon numarası), 
mesleki deneyim bilgileri (ör: meslek, çalıĢılan firma), müĢteri iĢlem bilgileri (ör: ödemeye iliĢkin bilgiler, 
kayıt tarihi), hukuki iĢlem bilgileri (ör: velayet durumuna iliĢkin ilam), iĢlem güvenliği bilgileri (ör: 
kullanıcı adı ve parola), sağlık bilgileri (ör: ilaç ve gıda alerjisi, kan grubu), diğer bilgiler (ör: bursluluk 
bilgisi, sınıf bilgisi),  
 
(i) iletiĢim faaliyetlerinin yürütülmesi  
(ii) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi  
(iii) müĢteri iliĢkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi  
(iv) mal / hizmet satıĢ süreçlerinin yürütülmesi  
(v) sözleĢme süreçlerinin yürütülmesi  
(vi) ücret politikasının yürütülmesi  
(vii) finans ve muhasebe iĢlerinin yürütülmesi  
(viii) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi  
(ix) eriĢim yetkilerinin yürütülmesi  
(x) iĢ faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi  
(xi) iĢ süreçlerinin iyileĢtirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi  
(xii) müĢteri iliĢkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi  
(xiii) saklama ve arĢiv faaliyetlerinin yürütülmesi  
 
amaçlarıyla iĢlenecektir.  
 
(II) KiĢisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?  
 
Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kiĢisel verileriniz; kayıt sözleĢmesi, sağlık bilgi formu gibi fiziki 
yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör: telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve 
telefonlar) vasıtasıyla kısmen veya tamamen otomatik olan veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 
kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.  
 
(III) KiĢisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?  
 
KiĢisel verileriniz, VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ tarafından; yukarıda 
açıklanan amaçların gerçekleĢtirilmesi doğrultusunda KVKK'nın 5. maddesinde belirtilmiĢ olan;  
 
(i) Bir sözleĢmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleĢmenin 
taraflarına ait kiĢisel verilerin iĢlenmesinin gerekli olması,  
(ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  
(iii) Ġlgili kiĢinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meĢru 
menfaatleri için veri iĢlenmesinin zorunlu olması  
 
hukuki sebeplerine dayanılarak iĢlenmektedir.  

Veri iĢleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık 
rızanıza dayanılarak kiĢisel veriler iĢlenmektedir.  
 
(IV) KiĢisel Verilerinizi Üçüncü Bir KiĢiye Aktarıyor Muyuz?  
 
Yukarıda bahsedilen kiĢisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata 
uygun yürütülmesi, hukuk iĢlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kiĢi, kurum ve kuruluĢlara bilgi verilmesi 
amacıyla baĢta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluĢlarına, iĢ ortaklarımıza 



ve alerjen ile hastalık bilgileri ise öğretmen ve yemekhane çalıĢanlarımıza aktarılmaktadır. Ayrıca söz 
konusu kiĢisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuĢmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla 
hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.  
 
(V) KiĢisel Verilerinizi Yurt DıĢına Aktarıyor Muyuz?  
 
VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ olarak, kiĢisel verilerinizi bulut depolama 
sistemleri kullanmamız sebebiyle yurt dıĢına aktarmaktayız  
 
(VI) KiĢisel Verileriniz Ġle Ġlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?  
 
KVKK'nın ilgili kiĢilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi VEKTÖR EĞĠTĠM 
MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ'na ait adreslere yazılı olarak iletebilirsiniz. 

 Veri Sorumlusu: VEKTÖR EĞĠTĠM MĠMARLIK MÜH.ĠNġ.TAAH.LTD.ġTĠ  
 
Adres: ĠLKYERLEġĠM MAH.1904.CADDE NO:39/A-B BLOKLAR YENĠMAHALLE-ANKARA 

 ĠLKYERLEġĠM MAH.2005.SOKAK NO:3 YENĠMAHALLE / ANKARA  
 

Mail:  narkoleji@gmail.com -  info@kavrambatikent.com 
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