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İNTERNET SİTESİ ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ VE MÜŞTERİ 
AYDINLATMA METNİ 

 
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Dil Mektebi Yabancı Dil Eğitim 
ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş (“Dil Mektebi”)  tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin 
işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve Kanun 
kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 
 
1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? 
 
Hizmet sözleşmesi gereği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; ad, soyad, iletişim 
bilgileriniz (adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz), talep edilmesi halinde fatura 
bilgileri, banka hesap ve/veya ödeme bilgileriniz, kullanıcı log kaydı ile sınırlı olmak üzere 
Kişisel Verileriniz Dil Mektebi tarafından işlenmektedir. 
 
2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz? 
 
Yukarıda yer alan Kişisel Verilerinizi;  
 
● Size doğru bir şekilde hitap edebilmemiz, 
 
● Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından 
gerekli çalışmaları yapabilmemiz ve buna bağlı iş süreçlerini yürütebilmemiz, 
 
 
● Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, 
satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, satış süreçlerinin yürütülmesi, üretim ve 
operasyon süreçlerinin yürütülmesi, 
 
● Ticari ve/veya iş stratejilerini planlanlayıp, uygulayabilmemiz, finans ve muhasebe 
işlerini yürütebilmemiz, 
 
●  Şirketimizin emniyetini ve bunlara ilişkin ticari, idari ve teknik tedbirleri 
sağlayabilmemiz, saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütebilmemiz, 
 
● Her türlü iş ilişkisine girilen şirketlerle ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş 
güvenliğini sağlayabilmemiz, 
 
● Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edebilmemiz; suistimallerin, 
kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz, 
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● İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi muhafaza edebilmemiz; bilgi 
kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlerini gerçekleştirmemiz; 
bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünü sağlayabilmemiz; bilgilerinizin güvenliği için gerekli 
teknik ve idari tedbirleri alabilmemiz, 
 

 
3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir? 
Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan kişilerle, ancak gerekli olması halinde ve her bir kategori 
altında açıklanan nedenlerle paylaşılabilir. 
 
Hizmetin ifası için zorunlu kişiler 
Kişisel verileriniz, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek 
amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, 
bankalar ile teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü 
kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin 
edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir. 
 
Kanunen paylaşılması zorunlu kişiler 
Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir 
adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için 
zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- 
aktarılabilecektir. 
 
Danışmanlık ve yardımcı hizmet sağlayıcıları 
Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 
işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu 
olması ya da temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla sizin ya da şirketimizin 
meşru menfaatlerinin korunması amaçlarıyla ve yalnızca bu amaçların yerine getirilmesi için 
veri aktarımının zorunlu olması halinde; depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği, 
güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere; işbirliği yapılan 
ve/veya hizmet alınan iş ortaklarına, bankalara, finans kuruluşlarına; hukuk, vergi ve benzeri 
alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla 
aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir. 
 
 
4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler 
Nelerdir? 
 
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 
kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 
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için  zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 
kaydıyla, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun 
meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen 
amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanun’un 4. Maddesinde sayılan Genel İlkelere uygun olarak, 
tarafımıza ya da iş/pazarlama ortaklarımıza ait internet siteleri aracılığıyla, e-posta, telefon, sms 
gibi elektronik haberleşme araçlarıyla ve/veya matbu ortamda toplanmaktadır. 
 
 
5. Kişisel Verilerinizi Paylaşmak İstemezseniz?	
 
İstenilen kişisel verilerinizi vermek istemezseniz, sizinle olan sözleşmeden doğan borçlarımızı 
(size hizmet sunma borcumuzu, size bir menfaat sağlama borcumuzu vb.) veya yasal 
yükümlülüklerimizi tamamen yerine getiremeyebiliriz. 
 
6. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl 
Erişebilirsiniz? 
 
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme 
hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur.  
 
Kanun’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır. 
 
●    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

●    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

●    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 

●    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

●    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 
isteme, 

●    Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

●    Eksik veya yanlış kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve kişisel verilerinizin silinmesi 
veya yok edilmesini talep ettiğiniz takdirde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

●    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
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●    Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu 
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Dil Mektebi’ne yazılı olarak veya kayıtlı elektronik 
posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri 
sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik 
posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi 
bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili 
formu görüntülemek için tıklayınız. 
 
Veri Sorumlusu: Dil Mektebi Yabancı Dil Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 
Adres: Esentepe Mahallesi Keskin Kalem Sk. No: 17/2 Şişli/İstanbul 
  
 
 
 


