
YENİ KARAMÜRSEL TURİZM LTD. ŞTİ.  olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” 

yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 

10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel 

verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla 

aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 

11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz: 

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 

1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi 

yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde 

veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ 

olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti 

kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını 

sürdüren, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 793396 sicil numarası ile kayıtlı, 

0526064616929567 Mersis Numaralı, şirket merkezi  BÜYÜKDERE CAD. PLAZA 33K:1 

D:4 ŞİŞLİ-İSTANBUL adresinde bulunan YENİ KARAMÜRSEL TURİZM LTD. ŞTİ.  ’dir. 

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından 

bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri 

işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. MBT’nin yürütmüş olduğu tüm kişisel veri 

işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere 

de uygun olarak hareket edilmektedir. 

Öncelikle Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak 

şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine 

işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza 

edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan 

kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda yurt içi veya yurt 

dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan 

sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz. 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri 

faydalandırmak  için, faaliyet alanımız çerçevesinde gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi 

için, sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına 

göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimiz ve/veya çalıştığımız markalar 

tarafından analiz edilerek size özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, izin 

tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, posta iletilmesi, anket 

ve telesatış uygulamaları, bir takım kullanım verilerinizin raporlanması ve 

değerlendirilmesi , istatistiki analizler yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi 

içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari, ve iş stratejilerinin 

belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının 

yürütülmesinin temini amaçlarıyla üye işyerlerimize, iş ortaklarımıza, çalıştığımız 



markalara, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu  kurumu ve özel kişilere , KVKK’nın 8. 

Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 

aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile yukarıda 

bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da 

aktarılabilecektir.  

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Şirketimiz, Ortaklarımız, Grup 

Şirketlerimiz, iştiraklerimiz, şube ve irtibat bürolarımız, iş birliği yaptığımız ya da 

sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız, markalarımız gibi kanallar aracılığıyla 

sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir, bilgileriniz bu 3.şahıs firmalarca da 

mevzuata aykırı olmamak şartıyla işlenebilir. Bu konuda onay vermemeniz durumunda 

bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde erişime kapalı 

tutarız. Ancak bunu kabul etmemeniz bazı durumlarda hizmetlerimizde işlevlerin 

kısıtlanmasına yol açabilir. 

Şirketimiz, tarafımızdan yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, 

kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için 

koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. 

Çerezler bilgisayarınızın sabit diskinde geçici veya daimi olarak depolanan metin 

dosyalarıdır. Çerezler kimlik doğrulamak, oturum izlemek (durum bakımı) ve internet 

sitemizin kullanıcılarının siteyle ilgili tercihleri veya elektronik alışveriş sepetlerinin 

içeriği gibi belirli bazı bilgileri muhafaza etmek için kullanılır. Çerezler bu paragrafta 

belirtildiği gibi bilgisayarınıza güvenilir üçüncü taraf reklam şirketlerimiz tarafından da 

yerleştirilebilir. Bu çerezler tarafından toparlanan veriler tamamen anonimdir. Dilerseniz 

bilgisayarınızın sabit diskinde hali hazırda bulunan bütün çerezleri “çerez/cookie” 

sözcüğünü içeren bütün dosyaları aratıp sonra da bunları silmek suretiyle bilgisayarınızı 

bütün bu çerezlerden arındırabilir ve gelecek dönemde tarayıcınızın seçeneklerini 

(muhtemel) çerezleri engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz; ancak bunu yaptığınız 

takdirde internet sitemizin tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi lütfen dikkate 

alınız. Web işaretçileri ise herhangi bir web sayfası veya e-postadaki grafik imge isteğini 

temsil eden küçük yazılım kodu dizilerinden ibarettir. Web işaretçisiyle ilişkilendirilmiş 

görülebilir bir grafik imge olabilir ya da olmayabilir ve genellikle imge bir web sitesinin 

veya e-postanın arka planıyla geçişecek şekilde tasarlanmıştır. Web işaretçileri site trafik 

raporlaması, tekil ziyaretçi sayıları, reklam denetimi ve raporlaması ve kişiselleştirme 

dâhil pek çok amaçla kullanılabilir. Web işaretçilerimiz yalnızca anonim veriler toplar.  

Dilediğiniz zaman bize başvurarak; 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, 
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgiyi,  
• Kişisel verilerinizin kullanılma amacını, 
• Hangi kuruluşlarla ve ne amaçla paylaşıldığını  
• Eksik ya da hatalı kaydedilen ya da kullanılan bilgilerinizin düzeltilmesini, 



• Kanunda öngörülen şartlar sağlanmışsa bilgilerinizin silinmesini ya da yok 
edilmesini, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bunu karşı itirazda 
bulunmayı,  

• Bilgilerinizin kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını 
düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini 
isteyebilirsiniz. 

 

Kişisel verilerimin; 

• Yeni Karamürsel Turizm LTD. ŞTİ. tarafından sunulan uçak bileti, otel konaklama, 
tur rezervasyon, araç kiralama, transfer ve vize hizmetleri için, 

• Yeni Karamürsel Turizm LTD. ŞTİ. sunulan hizmetlerle ilgili olarak yapılan 
aydınlatma kapsamında, bana uygun fırsat ve kampanyaların oluşturulması, bu 
hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtımlar ile pazarlama yapılması, planlanma, 
istatistik, analiz, müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları 
yapılabilmesi amacıyla, 

• Yeni Karamürsel Turizm LTD. ŞTİ. tarafıma ödül, indirim, kampanya, ilave hizmet 
ve benzeri avantajlar sağlanmasını temin etmek amacıyla Türkiye Halk Bankası 
A.Ş (“Halkbank”) tarafından işlenmesine ve kayıtlarınızda yer alan ya da ileride 
firmanıza bildireceğim iletişim adreslerime, firmanızın ürün ve hizmetleriyle ilgili 
tanıtım, kampanya ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmelerle ilişkin 
ticari elektronik ileti gönderilmesine:  

• Yeni Karamürsel Turizm LTD. ŞTİ. çalışanları ile yapmış olduğum görüşmeler,  

• Yeni Karamürsel Turizm LTD. ŞTİ.  ‘ye yapmış olduğum işlem başvuruları, 

• Yeni Karamürsel Turizm LTD. ŞTİ. ile akdetmiş olduğum her türlü sözleşmeler 

kapsamında ve/veya sair kanallar ile temin edilen kişisel verilerimin;  

Yukarıda metinde belirtilen amaç ve kapsamda işlenmesine muvafakat ederim. 

Konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak özgür iradeyle imzaladığım bir sayfadan 

oluşan işbu bilgilendirme yazısı ve muvafakat namenin bir nüshasını  teslim 

aldığımı kabul ve beyan ederim.  

  

            KABUL EDİYORUM                                                             KABUL ETMİYORUM 

 

                                                                                       

 

 


