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TURAŞ TURİZM SEYAHAT ACENTESİ 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarınız İle İlgili 
Bilgilendirme, Beyan ve Onay Formu 

Seyahat Acentesi olarak şirketimiz, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya web sitemizi 
kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin 
sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 Sayılı ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanununun’’ 
yürürlüğe girmesi ile bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz; 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir 
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, 
devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi 
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek 
veya tüzel kişiyi, 

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, 

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

Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. 

Veri sorumlusu sıfatı ile şirketimiz, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya internet sitemiz ile 
sınırlı olmak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; 
tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, 
periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için 
gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı 
fiili gereklilikler halinde şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3.kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet 
sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketimiz ve/veya Şirketimizin alt acenteleri ile 
paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da 
kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir. 

Kişisel verileriniz şirketimiz, şubelerimiz, alt acentelerimiz, internet sitemiz, çağrı merkezimiz 
veya tedarikçi firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya 
da elektronik ortamda toplanabilir. 

Şirketimiz, 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve bu kanuna 
dayanak yapılarak hazırlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen seyahat 
acenteliği faaliyetlerini yerine getirirken 3. Kişi tedarikçi firmalarla anlaşmalar yapmakta ve adınıza 
hizmet sunumuna yönelik rezervasyon kayıtları gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, tarafınıza ait gerekli 
kişisel bilgileri, 3.kişi tedarikçi firmalar ile (konaklama firmaları, havayolu şirketleri, kara ve deniz dahil 



ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, yolcu transferi yapan şirketler, sigorta 
şirketleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşmaktadır.  

Dolayısıyla şirketimiz kişisel verilerinizi kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve 
kuruluşlar ile turizm ve tüketici hukuku mevzuatı kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenler ve 
şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında sizlere 
daha iyi hizmet verebilmek amacı ile şirketimiz ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla 6698 sayılı Kanunda 
belirtilen şekilde işleyebilecektir. 

Müşterilerimizin Hakları: 
 6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak; 
 

11))  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
22))  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
33))  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme,  
44))  Yurt içinde veya Yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
55))  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,  
66))  Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  
77))  5. ve 6. Maddelerdeki talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme,  
88))  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
99))  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.  
 

İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formu şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü hizmet 
sözleşmesi ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. 
 
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; 
 

İşbu bilgilendirme beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler 
Yönetmeliğinin 4.maddesinin     ( c ) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet ve benzeri 
her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki 
beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum. 
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak şirketiniz ve şirketiniz adına 
şubeleriniz, alt acenteleriniz, çağrı merkeziniz, bağlı şirketleriniz tarafından ya da internet siteleriniz 
ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel 
ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, 
sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar 
muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketinizin birlikte çalıştığı ya 
da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında 
mukim olan 3. Kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile şirketiniz ve/veya 
şirketinizin alt acenteleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde 
yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu 
hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay 
veriyorum / onay vermiyorum. 
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