
        
ÖZEL PEV OKULLARI 

(Pamukkale Eğitim Vakfı Özel Pev Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi) 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 
          Bu bilgilendirme metni, Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 25545 sicil numarası ile kayıtlı, 
0721001942000001 Mersis numaralı, merkezi “İncilipınar Mah. 3371 Sok. No:23 Pamukkale / 
DENİZLİ” adresinde bulunan, ‘PAMUKKALE EĞİTİM VAKFI ÖZEL PEV EĞİTİM KURUMLARI İKTİSADİ 
İŞLETMESİ’ (“ÖZEL PEV OKULLARI”) ünvanlı kurumumuzun  ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla, Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi ve ‘Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ hükümleri uyarınca, faaliyetlerini 
yürütürken ve taahhüt ettiği hizmetleri sunarken, öğrenci adaylarına ve ziyaretçilere ilişkin toplanan 
ve işlenen kişisel verilerinin korunması, gizliliğinin sağlanmasını ve bu konularda kişisel verileri 
işlenebilecek kişilerin bilgilendirilmesi için hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.  
 

1- Hangi Kişisel Verilerinizi Niçin Topluyoruz? 
 

           ‘ÖZEL PEV OKULLARI’ faaliyetlerini yürütürken öğrenci adayı öğrenci adayı, öğrenci adayı 
temsilcisi (veli-vasi) ve ziyaretçilere ilişkin olarak her biri için değişen nitelikte ve nicelikte, o kişi ile 
kurulan ilişki ve temasın gerektirdiği ölçüde asgari kişisel veriyi meşru menfaat nedeniyle, işlendikleri 
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan 
süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla toplamakta ve işlemektedir.  
 
1.1- Hangi kişisel verilerinizi topluyoruz;   

 
● Kimlik bilgileri: isim-soyisim bilgisi,  
● İletişim bilgileri: telefon, mail adresi bilgileri, 
● Özel PEV Okulları’nda fiziki olarak bulunmanız halinde bulunduğunuz alana ve niteliğine göre 

ses ve görüntü kayıtlarınız. 
 

1.2. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla topluyoruz;  
 

▪ Akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
▪ Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 
▪ Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, 
▪ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
▪ İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
▪ Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, 
▪ Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla toplanmakta ve işlenmektedir. 

 
2-Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi Nedir? 
 

‘ÖZEL PEV OKULLARI’ tarafından toplanmış olan öğrenci adaylarına ve temsilcilerine ait kişisel 
veriler bir yıllık saklama süresince, ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler ziyaretin ardından altı aylık 
saklama süresince, kamera kayıtları ise üç aylık saklama süresince saklanacaktır. 
 
3- Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanmaktadır? 
 

Kişisel Verileriniz, fiziksel olarak ibraz ettiğiniz belgelerden, akdedilen sözleşmelerden, 
düzenlenen form veya dilekçe gibi belgeler ile sözlü beyanlarınızın içeriğinden, fiziksel olarak 
kurumlarımızı ziyaret ettiğinizde güvenlik kameralarındaki görüntü kayıtlarının kaydedilmesi suretiyle 
toplanmaktadır. 

 
 



 
4- Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilere Aktarılıyor mu? 
 
     Kişisel verileriniz, bilgi verilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla yetkili 
kurum ve kuruluşlarla, hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla avukatlarla paylaşılabilecektir. Kişisel 
verilerinizin herhangi bir surette yurt dışında yerleşik kişi veya kurumlara aktarımı yapılmamaktadır. 
 
5- Kişisel Verilerinizin Güvenliği Nasıl Sağlanıyor? 
 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, ‘ÖZEL PEV OKULLARI’ nezdinde bulunan veri tabanında 
ve fiziksel olarak güvenliği alınmış ortamlarda fiziksel ve teknolojik imkânlar ve maliyet unsurları 
gözetilerek özenle muhafaza edilmektedir. Kişisel verilerinizin yetkisiz erişimlere karşı korunmasını 
sağlamak amacıyla sistemlerimizde, şifreleme, erişim sınırlandırılması ve yönetimi ayrıca fiziksel 
güvenlik tedbirleri alınmaktadır.  
 
6- Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizle ilgili olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu m. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir: 
 
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışındaki kişilere ve kurumlara kişisel verilerinizin aktarılıp aktarılmadığını, 
aktarılmış ise bu kişileri ve kurumları öğrenme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) 6698 Sayılı Yasanın 7. maddesinde 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 uğranması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme. 
 
       Bu haklarınızı kullanmak için ‘ÖZEL PEV OKULLARI’na yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta 
(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda 
yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kimliklerinizin tespitini sağlayacak bilgi ve 
belgelerle başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. (İrtibat bilgilerimiz aşağıda belirtilmiştir.)  ‘ÖZEL PEV 
OKULLARI’ tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup 
olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı 
telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız vs.) istenebilir.  
 
      Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ‘ÖZEL PEV OKULLARI’ için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 
 
‘PAMUKKALE EĞİTİM VAKFI ÖZEL PEV EĞİTİM KURUMLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ’ 
Adres  : İncilipınar Mah. 3371 Sok. No:23 Pamukkale / DENİZLİ 
E-Posta : pevkolej@pevkolej.k12.tr 
Kep   : pamukkaleegitimvakfi@hs01.kep.tr 
Telefon : 0 (258) 213 66 57                     Fax: 0 (258) 211 08 58 
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