
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI 

  
DYC Turizm İşletmecilik Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“Kanun”) uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine azami önem 
veriyor ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz. Şirket olarak, özel hayaNn 
gizliliğinin temeli olan Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlamak 
doğrultusunda değerlendirmiyor, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koyuyoruz. Bu 
bilinçle Şirket olarak, Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri 
alıyoruz.       

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi (“Bildirim”) ile kişisel verilerin, başta 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) 
olmak üzere yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumluluğu hedefliyoruz. GDPR 
kapsamında kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hususları ile ilgili detaylı bilgiye hVps://
www.trioyasammerkezi.com adresinden ulaşabilirsiniz.  

Müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanması öncelikli hedeflerimizdendir. Bu nedenle, 
müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenli şekilde saklanması ve bu verilere hukuka aykırı biçimde 
gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızınNnın engellenmesi için müşterilerimizin verilerini 
yalnızca güvenilir iş ortaklarımızla, asgari seviyede paylaşıyor ve yürürlükteki mevzuatla uyumlu olarak 
güvenlik tedbirlerini alıyoruz.  

Şeffaflık, kişisel verilerin korunması alanında bizim için en önemli başlıklardan biri. Gerek kanunlardan 
kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine geZrirken, gerekse size daha iyi bir müşteri deneyimi 
yaşatmak için kişisel verilerinizi işlediğimiz esnada size gerekli olan bilgilendirmeyi yapmak amacıyla 
bu Bildirim’i hazırladık. Hangi kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiğine dair detaylı açıklamaları 
“Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz” ve “Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz” başlıkları alNnda 
bulabilirsiniz.  

Bizim için bir diğer önemli husus ise müşterimizin kendilerine ait verileri üzerindeki kontrol hakkı. 
Müşterilerimizin kendi verileri hakkındaki tercihlerini yönetmelerine yönelik gerekli tedbirleri alıyor ve 
tercihlerine azami derecede saygı gösteriyoruz. Bu çerçevede, “Veri sahipleri tara^ndan hakların 
kullanılması” başlığı alNndaki ileZşim kanalları vasıtasıyla taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca bu 
konudaki detaylı açıklamaları “Veri sahiplerinin hakları” başlığı alNnda bulabilirsiniz. Bildirim içinde 
kullanılan terimlerin açıklamalarına “Tanımlar” başlığı alNndan ulaşabilirsiniz.  

Veri güvenliği, şeffaflık ve kişilerin kendi kişisel verileri üzerindeki kontrol hakkı, bizim için Kanun ile 
uyumluluk bakımından en önemli temelleri oluşturuyor. Bu bağlamda, kişisel verilerinizin işlenmesi 
hakkında detaylı bilgileri size işbu Bildirim ile sunuyoruz.  

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi PoliZkasının (“PoliMka”) amacı, Kanun’un amacına uygun 
olarak Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel 
hayaNn gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini azami derecede korumak ve 
ŞirkeZmizin yükümlülükleri ile Kanun uyarınca uyacağı usul ve esaslar hakkında Kişisel Veri Sahiplerini 
bilgilendirmekZr. PoliZkanın amacı doğrultusunda, ŞirkeZmiz tara^ndan gerçekleşZrilen Kişisel 
Verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve Kişisel Veri 
Sahiplerinin özel hayat gizliliği ve veri güvenliği hakkının korunması hedeflenmektedir. 

1.TANIMLAR  
• Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve veri sahipleri tara^ndan özgür 

iradeyle açıklanan rıza beyanını ifade eder.  
• Anonim hâle geMrme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleşZrilerek dahi hiçbir sureVe kimliği 

belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle geZrilmesini ifade eder.  
• İlgili kişi/veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.  

https://www.trioyasammerkezi.com
https://www.trioyasammerkezi.com


• Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.  

• Özel nitelikli kişisel veri: İfşa edilmeleri, kaybolmaları gibi durumlarda Veri Sahibinin mağdur 
olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki Kanun kapsamında 
daha sıkı koruma rejimine tabi tutulmuş olan verileri ifade eder.  

• Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomaZk olan ya da 
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomaZk olmayan yollarla elde 
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değişZrilmesi, yeniden 
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle geZrilmesi, 
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleşZrilen her 
türlü işlemi ifade eder.  

• Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt 
sistemini ifade eder.  

• Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 
sisteminin kurulmasından ve yöneZlmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade 
eder. 

2.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
ŞirkeZmiz Kanun’a uygun olarak Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini 
önlemek, Kişisel Verilerin muhafazası sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye 
yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

ŞirkeZmiz yukarıda açıklanan veri güvenliğinin tesisi ve alınan tedbirlerin düzenliliğini ve devamlılığını 
sağlamak amacıyla gerekli deneZmleri yapar ve yapNrır. 
  
ŞirkeZmiz, ilgili veri sorumluları ve veri işleyenlerin, sahip oldukları Kişisel Verileri Kanun ve PoliZka 
hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamaları ve işleme amacı dışında kullanmamaları için 
teknolojik imkan ve uygulama maliyetlerine göre gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu 
bağlamda Şirket çalışanlarımız ile Kanun ve PoliZka hakkında bilgilendirilme ve eğiZm çalışmaları 
yürütülmektedir. 

ŞirkeZmiz tara^ndan işlenen Kişisel Verilerin kanuna uygun olmayan yollarla başkaları tara^ndan elde 
edilmesi halinde, ŞirkeZmiz bu durumu en kısa sürede ilgili Kişisel Veri Sahibine ve KVK Kurulu’na 
bildirilmesi için gerekli işlemleri yürütür. KVK Kurulu tara^ndan gerek görülmesi halinde bu durum 
KVK Kurulunun internet sitesinde ya da KVK Kurulu tara^ndan uygun görülecek başka bir yöntemle 
ilan edilebilir. 

ŞirkeZmiz, Kişisel Veri Sahiplerinin PoliZka ve Kanun’un uygulanması ile tüm yasal haklarını gözeZr ve 
bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır. 

Tanımlar kısmında belirZldiği üzere, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, 
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeZ, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayaN, 
ceza mahkûmiyeZ ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve geneZk verileri Özel Nitelikli 
Kişisel Veridir. ŞirkeZmiz tara^ndan Özel Nitelikli Kişisel Verilerin, başkaları tara^ndan öğrenildiği 
takdirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek 
nitelikte veriler olmaları dikkate alınır, bu sebeple hukuka uygun olarak işlenen bu tür kişisel verilerin 
korunması için gerekli tüm tedbirler hassasiyetle alınır. 

  
3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI 
ŞirkeZmiz tara^ndan Kişisel Veriler, Kanunda ve bu PoliZkada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak 
işlenir. ŞirkeZmiz Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelere uyar. 

ŞirkeZmiz, Kişisel Verileri, ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir ve bu 
sınırlar içerisinde kullanılır. 



ŞirkeZmiz, Kişisel Veri Sahiplerinin temel haklarını ve meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği 
Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli 
olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi 
hususları özenle dikkate alır. 

ŞirkeZmiz, veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirler ve bu amacın meşru olmasını sağlar. 
Amacın meşru olması, ŞirkeZmizin işlediği Kişisel Verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu 
hizmetle bağlanNlı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir. 

ŞirkeZmiz, işlenen Kişisel Verilerin, belirlenen amaçların gerçekleşZrilebilmesine elverişli olmasını 
sağlar ve amacın gerçekleşZrilmesiyle ilgili olmayan veya ihZyaç duyulmayan Kişisel Verilerin 
işlenmesinden kaçınır. Sonradan ortaya çıkması muhtemel ihZyaçların karşılanmasına yönelik veri 
işlemek için, işlemeye ilk kez başlıyor gibi, Kanun’da düzenlenmiş olan Kişisel Verilerin işlenme 
şartlarından birini gerçekleşZrir. Ayrıca işlenen veriyi, sadece amacın gerçekleşZrilmesi için gerekli 
olanla sınırlı tutar. 

ŞirkeZmiz, ilgili mevzuaVa verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere 
uyum gösterir; aksi durumda Kişisel Verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 
muhafaza eder. ŞirkeZmiz tara^ndan bir Kişisel Verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep 
olmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale geZrilir. 

ŞirkeZmiz Kişisel Verileri veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlemez. ŞirkeZmiz aşağıdaki şartlardan 
birinin varlığı hâlinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Verileri işleyebilir. 

ŞirkeZmiz, Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini açık rıza olmasa dahi kanunların açıkça öngördüğü 
hallerde işleyebilir. 

ŞirkeZmiz tara^ndan, rızanın açıklanamadığı ya da geçerli olmadığı hallerde, kişilerin hayat veya 
beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza olmadan işlenebilir. Örneğin kişinin 
şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının geçerli olmadığı bir durumda, 
hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, Nbbi müdahale yapılması sırasında, Kişisel Veri 
Sahibinin Kişisel Verileri işlenebilecekZr. Bu bağlamda kan grubu, geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, 
kullanılan ilaçlar gibi veriler, ilgili sağlık sistemi üzerinden işlenebilir. 

ŞirkeZmiz tara^ndan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak Kişisel Veriler işlenebilecekZr. 
Örneğin, yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tara^n hesap numarası 
alınabilecekZr. 

ŞirkeZmiz, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine geZrebilmek için zorunlu ise, Kişisel 
Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini işleyebilir. 

ŞirkeZmiz tara^ndan Kişisel Veri Sahiplerinin kendisi tara^ndan alenileşZrilen bir başka ifadeyle 
herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan Kişisel Verileri, Kişisel Veri Sahipleri tara^ndan 
alenileşZrilen ve böylelikle herkes tara^ndan bilinebilecek hale gelen bu tür verilerin işlenmesinde, 
korunması gereken hukuki yararın ortadan kalkNğı kabul edilmesi sebebiyle işlenebilir. 

ŞirkeZmiz hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu 
hallerde Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir. 

ŞirkeZmiz Kişisel Verileri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik koşullarını oluşturarak ve 
güvenlik önlemlerini alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri 
üçüncü kişilere Kanuna uygun olarak aktarabilir. ŞirkeZmiz Kişisel Verilerin aktarılması sırasında 
Kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda ŞirkeZmiz meşru ve 
hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan, Kanunun 5. maddesinde 
belirZlen Kişisel Veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak Kişisel Verileri 
üçüncü kişilere: 



• Kişisel Veri sahibinin açık rızası var ise; 
• Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, 
• Kişisel Veri sahibinin veya başkasının hayaN veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise 

ve Kişisel Veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına 
hukuki geçerlilik tanınmıyorsa, 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin 
taraflarına ait Kişisel Verinin aktarılması gerekli ise, 

• ŞirkeZmizin hukuki yükümlülüğünü yerine geZrmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise, 
• Kişisel Veriler, Kişisel Veri sahibi tara^ndan alenileşZrilmiş ise, 
• Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise, 
• Kişisel Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ŞirkeZmizin meşru 

menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise aktarabilir. 

ŞirkeZmiz Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak Kişisel Veri 
Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir. 
ŞirkeZmiz tara^ndan Kişisel Veriler; KVK Kurulu tara^ndan yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen 
yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı 
ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ejği ve KVK Kurulu’nun izninin 
bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI, İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI, AKTARILACAĞI 
KİŞİLER 
  
Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz?  
  
Kimlik Bilgisi 
Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir: adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, medeni durumu, 
uyruk bilgisi, anne-baba adı-soyadı, doğum yeri – tarihi, cinsiyeZ ve sair kimlik bilgileri ve bu bilgileri 
içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport ve sait belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza 
bilgisi, taşıt plakası ve sair bilgiler. 
  
İleMşim Bilgisi 
Telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi ve sair bilgiler. 
  
İşlem Güvenliği Bilgisi 
Şirket’in faaliyetlerini yürütürken, gerek Kişisel Veri Sahibinin gerekse de Şirket’in teknik, idari, hukuki 
ve Zcari güvenliğine ilişkin işlenen kişisel veriler 
  
Finansal Bilgi 
Şirket’in İlgili Kişi ile kurmuş olduğu işçi – işveren ilişkisi uyarınca ortaya çıkan her türlü finansal 
sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, şube 
kodu, banka kart bilgileri, IBAN numarası, kredi karN bilgisi, finansal profil, kredi notu, malvarlığı 
verisi, gelir bilgisi ve sair bilgiler. 
  
Görsel ve İşitsel Bilgi 
Fotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtları ile bu verilerin bulunduğu yer aldığı herhangi tüm veriler ve 
sair bilgiler 
  
Özlük Bilgisi 
Kişisel Veri Sahibi ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının korunmasına temel 
olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veriler 
  
Lokasyon Bilgisi 
Şirket veya Şirket’in grup şirketleri veya işbirliği içerisinde olunan şirket ve kurumların faaliyet ve 
operasyonları çerçevesinde İlgili Kişi tara^ndan Şirket ve Şirket grup şirketleri araçları kullanırken İlgili 
Kişi’nin bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat verileri ve sair bilgiler 
  



Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi 
Şirket veya Şirket’in grup şirketleri veya işbirliği içerisinde olunan şirket ve kurumların faaliyet ve 
operasyonları çerçevesinde veya Şirket’in ve İlgili Kişi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak 
amacıyla İlgili Kişi’nin aile bireyleri, (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda 
ulaşılabilecek diğer kişiler hakkında, yukarıda tanımlandığı şekilde, kimlik bilgileri ve ileZşim bilgileri 
  
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi 
 Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin 
kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar ve sair 
veriler 
  
Hukuki İşlem Bilgisi 
Şirket’in hukuki alacak ve haklarının tespiZ, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri 
kapsamında işlenen veriler 
  
Özel Nitelikli Kişisel Bilgi 
Kanun’un 6.madddesi uyarınca belirZlen veriler (sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan 
dernek bilgisi ve sair) 
  
Talep/Şikayet YöneMmi Bilgisi 
ŞirkeZmize yönelZlmiş olan talep veya şikayeZn alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler 
  
  
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 
 ŞirkeZmiz Kanun’un 10. Maddesindeki aydınlatma yükümlülüğün yerine geZrebilmek amacıyla veri 
sahiplerine, Kişisel Verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla 
aktarılabileceği konusunda bilgi verir. 

Kişisel verileriniz; insan kaynakları poliZkalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, Zcari 
ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi, ŞirkeZmizin ve iş 
ortaklarımızın hukuki, Zcari ve fiziki güvenliğinin temini, ŞirkeZmiz kurumsal işleyişinin sağlanması, 
ŞirkeZmiz tara^ndan sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi faydalandırmak için çalışmaların 
yapılması; ŞirkeZmiz tara^ndan sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin talep, ihZyaç ve isteklerinize göre 
özel hale geZrilerek sizlere önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının 
oluşturulması, ŞirkeZmiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin gelişZrilmesi, ŞirkeZmize talep ve 
şikayetlerini iletenler ile ileZşime geçilmesi, ŞirkeZmiz internet sitesinde oluşan hataların 
giderilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirZlen kişisel veri işleme 
şartları kapsamında işlenir. 
  
  
2. Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları 
Kişisel Verileriniz, insan kaynakları poliZkalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, Zcari 
ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi, ŞirkeZmizin ve iş 
ortaklarımızın hukuki, Zcari ve fiziki güvenliğinin temini, ŞirkeZmiz kurumsal işleyişinin sağlanması, 
ŞirkeZmiz tara^ndan sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi faydalandırmak için çalışmaların 
yapılması; ŞirkeZmiz tara^ndan sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin talep, ihZyaç ve isteklerinize göre 
özel hale geZrilerek sizlere önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının 
oluşturulması, ŞirkeZmiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin gelişZrilmesi, ŞirkeZmize talep ve 
şikayetlerini iletenler ile ileZşime geçilmesi, ŞirkeZmiz internet sitesinde oluşan hataların 
giderilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirZlen şartlar kapsamında 
aktarılır. 
  
3. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler 
Kişisel Verileriniz; hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, 
işZraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi 
yerine geZrmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığı şirketlere(güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk v.b. 
konularda),  yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir. 



  
4. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle GeMrilmesi 
Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle geZrilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer 
alan hükümler saklı kalmak kaydı ile ŞirkeZmiz, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak 
işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerekZren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verileri 
resen veya veri sahibinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale geZrir. 

Kişisel verilerin silinmesi ile bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri geZrilemeyecek 
şekilde imha edilir. Buna göre veriler, kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi 
araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir. 

Verilerin yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri geZrilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin 
kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin imha 
edilmesini ifade etmektedir. 

Verilerin anonim hale geZrilmesiyle, Kişisel Verilerin başka verilerle eşleşZrilse dahi kimliği belirli veya 
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale geZrilmesi kastedilmektedir. 
  
5.  Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 
ŞirkeZmiz, Kişisel Verileri kanunlarda ve sair mevzuaVa öngörülen süreler uyarınca saklamaktadır. 
Kişisel Verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerekZğine ilişkin kanunlarda ve sair mevzuaVa bir 
süre düzenlemesi bulunmuyorsa, Kişisel Veriler ŞirkeZmizin o Kişisel Veriyi işlediği zaman yürütülen 
faaliyet Kişisel Veriyi işleme amacının gerçekleşmesine kadar süre kadar işlenmekte daha sonra 
silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale geZrilmektedir.   

Kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuaN ve sürece konu olan 
verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak tespit ederiz. Bu kapsamda, kişisel veri işleme 
faaliyeZne ilişkin yasal yükümlülüklerle ilgili zaman aşımı süreleri söz konusuysa mutlaka dikkate alınır. 
Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması halinde ise, kişisel verilerin tutulmasına olanak sağlayan 
başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale 
geZrilir. 

  
6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI  
ŞirkeZmiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında 
Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda varsa, Şirket temsilcisinin kimliği, kişisel 
verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 
kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kişisel Veri Sahibinin sahip olduğu hakları 
konusunda aydınlatma yapmaktadır. 
  
Kanun’un 11. maddesine göre veri sahipleri, veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahipZr.  
• Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.  
• Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.  
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme.  
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.  
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzelZlmesini isteme.  
• İlgili mevzuaVa öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme.  
• Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neZcesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.  
• İşlenen verilerin münhasıran otomaZk sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sureZyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına iZraz etme.  



• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme.  

Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine 
Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün içerisinde cevap veririz. Sizin adınıza üçüncü kişilerin 
başvuru talebinde bulunabilmesi için tara^nızdan başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla 
düzenlenmiş özel vekâletname olmalıdır.  

Başvurularınız kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tara^ndan ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilir. 
Başvuruda bulunan kişinin Veri Sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep 
edebilir, başvuruda belirZlen hususları netleşZrmek adına, Veri Sahibine başvurusuyla ilgili sorular 
yöneltebiliriz.  

Yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için aşağıdaki ileZşim bilgilerimiz aracılığı ileZşime 
geçebilirsiniz.  

Bu PoliZka ve Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacakNr: 
• Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak 

kaydıyla gerçek kişiler tara^ndan tamamen kendisiyle veya aynı konuVa yaşayan aile fertleriyle 
ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi. 

• Kişisel verilerin resmi istaZsZk ile anonim hâle geZrilmek sureZyle araşNrma, planlama ve 
istaZsZk gibi amaçlarla işlenmesi. 

• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik 
güvenliği, özel hayaNn gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek 
kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında 
işlenmesi. 

• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik 
güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları 
tara^ndan yürütülen önleyici, koruyucu ve isZhbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı 
makamları veya infaz mercileri tara^ndan işlenmesi. 

Bu PoliZkanın ve Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve oranNlı olmak kaydıyla veri 
sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı 
hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü 
düzenleyen 16 ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacakNr: 
  
• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 
• İlgili kişinin kendisi tara^ndan alenileşZrilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme 
görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak DevleZn ekonomik ve mali 
çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

7. VERİ GÜVENLİĞİ  
Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, 
verilerin kasten silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri 
alıyoruz.  
• Virüs ve benzeri zararlı yazılımlardan koruma sistemleri, güvenlik duvarları ve saldırı engelleme 

sistemleri içeren yazılımlar ve donanımlar kullanarak veri güvenliğini sağlıyoruz.  
• Ortaklık içerisinde kişisel verilere erişimi birim/rol/uygulama bazında yetkiler çerçevesinde ve 

verinin niteliğine uygun olarak kontrollü bir süreç ile yürütüyoruz.  
• Kanun’un 12. maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli 

deneZmlerin yapılmasını sağlıyoruz.  
• Şirket içi poliZka ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin Kanun’a uyumunu temin ediyoruz.  



• Özel nitelikli kişisel verilere erişimi daha kaN önlemlere tabi tutuyoruz.  
• Kişisel verilere dış kaynak kullanımı gibi sebeplerle şirket dışından erişim olması halinde dış 

hizmet sağlayıcı tara^ndan Kanun’a uyumun sağlanmasına yönelik taahhütleri alıyoruz.  
• Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarımızı Kanun 

kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli aksiyonları 
alıyoruz.  
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