
TURANAY TURİZM OTO. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN 

İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

Turanay Turizm Oto. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak; kişisel verilerinizin 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük 

önem vermekteyiz. Bu sebeple KVKK’da tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel 

verilerinizin hangi amaçla, hangi kapsamda ve hangi yasal sınırlar içerisinde işleneceği 

aşağıda açıklanmıştır.  

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili detaylı bilgiye; Turanay Turizm Oto. İnş. San. 

Ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer verilmiştir. 

1- Şirketimizin “Veri Sorumlusu” Olarak Kimliği: 

Kişisel verileriniz bakımından “Veri Sorumlusu”; şirket merkezi Körfez Mah. Emin 

Terzioğlu Sok. No:12/1 İzmit/Kocaeli adresinde bulunan Turanay Turizm Oto. İnş. San. Ve 

Tic. Ltd. Şti.’dir. 

2- Şirketimizin Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları, Veri Toplama Yöntemi ve 

Hukuki Sebebi: 

Kişisel verileriniz, kanunda öngörülen ilkelere uygun olarak, tamamen veya kısmen, 

otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik 

olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden 

düzenlenerek işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan hizmetler ve yürütülen ticari faaliyetlere 

göre değişkenlik göstererek belirlenmekte ve güncel olarak işlenmektedir.  

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yarar 

sağlanması, ilgili iş süreçlerinin devam ettirilmesi ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan 

ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla ve Kişisel 

Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin 

işlenmesinde gözetilecek genel ilkeler ve şartlar kapsamında işlenebilecektir. Buna göre; 

 İkinci el araç alış-satış işlemlerini gerçekleştirmek, araç bakım, onarım, servis 

hizmetlerini, sigorta, kasko hizmetleri, bireysel, filo araç kiralama, kredi, finansman 

hizmetlerini gerçekleştirmek,  

 Saatlik, günlük veya aylık araç kiralama hizmetimizden faydalanmanızın sağlanması 

ve bu kapsamda rezervasyonların alınması veya iptal taleplerinin yerine getirilmesi, 

 Şirket faaliyetleri kapsamında, hizmetlerimizi geliştirmek, kurumsal gelişim 

faaliyetlerini sürdürmek ve şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin üyeliklerin 

oluşturulması, takibi veya iptali, 

 Şirketin finans ve muhasebe işlerini sürdürmek, cari hesap, ödeme ve tahsilat 

işlemlerini gerçekleştirmek,  

 Yasal düzenlemeler gereğince, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile araç kiralama 

bilgilerinin paylaşılması, araç tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yasal 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  

 Kiralama sonrası destek hizmetlerinin yerine getirilmesi, müşteri memnuniyetinin 

sağlanması, müşterilerin talep ve şikâyetlerin karşılanması, 

 Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, 



 Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, 

 Şirketin üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü 

 Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, 

 Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi 

 Onay vermiş olmanız halinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin 

beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size 

önerilmesi ve bu kapsamda iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve 

benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi, 

 Onay vermiş olmanız halinde sağlık verileriniz işlenerek kazaya karışılması 

durumunda kiralama süresinde destek hizmetlerinin sunulması 

Amaçlarıyla, kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 4., 5. Ve 

6. Maddeleri uyarınca belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Yukarıda 

belirtilen amaçlar doğrultusunda, şirketin yürüttüğü faaliyetler ile sınırlı olmak üzere, aşağıda 

yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir: 

 Kimlik bilgileriniz (T.C./Yabancı Kimlik No, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve 

tarihi, anne ve baba adınız, medeni haliniz, cinsiyetiniz, pasaport, sürücü belgesi, araç 

ruhsat belgesi üzerinde yer alan bilgiler, nüfus kimlik belgeniz veya kimlik paylaşım 

sistemi üzerinde yer alan diğer nüfus kimlik bilgileri) 

 İletişim bilgileriniz (Telefon numaralarınız, iletişim bilgilerimize-posta adresiniz) 

 Lokasyon/Konum bilgileriniz (Araç plaka bilgileri, adres, bulunduğunuz yerin konum 

bilgileri) 

 Özlük Bilgileri (İş Sözleşmesi, eğitim ve diploma bilgileri, SGK sicil numarası, SGK 

işe giriş, çıkış bildirgesi, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eş çocuk yakınlık bilgisi, 

çalışma belgesi, istifa, fesih, kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu, maaş bordro bilgileri, 

hizmet dökümü, özgeçmiş bilgileri, izin bilgileri, performans değerlendirme raporları, 

iş kazası bilgileri, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, referans, Banka hesap 

bilgileri, IBAN numarası bilgisi) 

 Müşteri İşlem Bilgileri (Satın aldığınız, satmış olduğunuz, kiraladığınız araçlara ilişkin 

araç ruhsatı, aracın marka, modeli, motor, şasi numarası, plaka bilgileri, fatura, satış 

bedeli, sigorta, kasko poliçesi üzerindeki kişisel bilgiler, maluliyet raporu, engellilik 

durum belgeleri,) 

 Sağlık Bilgileri (Sağlık Raporları, Kan grubu bilgisi, kişisel sağlık ve fiziksel 

engellilik durum bilgileri, sağlık kurulu raporları) 

 Araç kiralama ve alım-satım işlemleri için gerekli olan kimlik, iletişim, konum, finans 

bilgileri, banka hesap numaraları, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri, 

kredi, sözleşme, çek, senet bilgileri, alım-satım, vekâletname, imza sirküleri, kiralama 

hizmetlerimiz sebebiyle araç kira sözleşmesi kapsamında edindiğimiz kişisel veriler, 

ödeme bilgileri, 

 Elektronik posta, mektup veya sair iletişim araçları ile elde edilen kişisel bilgileriniz. 

• “www.turanay.com” adresli internet sitemiz başta olmak üzere sair internet sitelerimiz 

üzerinden veya İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler (“Çerez”) 

kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak, 



• E-posta adreslerimiz “info@turanay.com” üzerinden yürütülen yazışmalar, 

müşterilere/tedarikçilere sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya 

mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim 

Araçları”) kanalıyla, otomatik veya otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik 

olarak,  

• Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar 

veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla otomatik veya otomatik 

olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.  

Şirket hizmetinden faydalandırabilmek, hukuki ve ticari güvenliğin teminini sağlamak, 

oluşturulan ticari güvenin korunması, iş stratejilerini belirlemek ve insan kaynakları 

politikalarını yürütmek amacıyla gerekli çalışmaların yapılabilmesi için kişisel verilerin 

işlenmesi gerekmektedir. Toplanan kişisel veriler, KVKK madde 5 ve madde 6’da belirtilen 

kişisel verilerin işlenmesi şartlarına ve kanunun öngördüğü temel ilkelere uygun olarak 

şirketimizce işlenebilecektir.  

3- Şirketimizce Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi: 

Aydınlatma metninde anılan kanallar vasıtasıyla; Turanay Turizm Oto. İnş. San. Ve 

Tic. Ltd. Şti. ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun 

şekilde işlenebilecektir. 

Buna ek olarak, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama Ve İmha 

Politikası uyarınca kaynağı sözleşmeler olan kişisel veriler, sözleşmenin sona ermesinden 

itibaren 10 yıl boyunca işlenir ve 10 yılın sonunda saklama süresi dolan kişisel veriler, 

saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha zamanında imha edilir.  

4- Şirketimiz İşlenen Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarır: 

Turanay Turizm Oto. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair 

mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dâhilinde üçüncü kişiler; 

- Şirketimizce yürütülen ticari faaliyetlerin mevzuat ve şirket politikalarına uygun 

yerine getirilmesi, 

- İnsan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması, planlanması ve yürütülmesi, 

- Şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin ticari ve hukuki 

emniyetinin sağlanması ve şirketin ticari itibarının temini ve korunması amacıyla; 

aktarabilir.  

- İlgili mevzuatlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin 

sağlanması amacıyla ilgili Emniyet Müdürlükleri, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi 

Daireleri, Maliye, SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, 

- İlgili kişilerin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla, iş sağlığı ve 

güvenliği önlemleri kapsamında, çalışanların sağlık bilgilerinin ilgili sağlık hizmeti 

alınan kişi ve kuruluşlara ve sigorta şirketlerine, 

- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve 

mevzuat gereği talep amacıyla sınırlı olarak savcılıklara, mahkemelere, icra dairelerine 

ve ilgili yasal kurum ve kuruluşlara, 

- Şirketimiz bünyesinde kullanılan bilgisayar işletim sistemleri ve bilgisayar 

programlarının kurulması, programların bakım ve onarım işlemlerinin yapılabilmesi 



amacıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan yazılım, donanım, bilişim ve teknoloji 

firmalarına, 

- Şirkete ait elektronik verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi işlem, teknoloji 

firmalarına, aktarılmaktadır. 

- Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasın da ise, ilgili kişinin açık rızası 

alınmak suretiyle, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler 

bakımından kanunlarda öngörülen hallerde kişisel verileriniz aktarılabilmektedir. 

- Şirketin İkinci el araç alış-satış işlemlerini gerçekleştirmek, araç bakım, onarım, servis 

hizmetlerini, araç satış sonrası hizmetleri yerine getirmek, sigorta, kasko hizmetleri, 

bireysel, filo araç kiralama, kredi, finansman hizmetlerini gerçekleştirmek amacı ile 

sınırlı ve bağlantılı olarak otomotiv firmalarına, sigorta şirketlerine, ilgili kurum ve 

kuruluşlara, 

- Satış, pazarlama ve reklam amaçlı olarak şirket menfaatleri gereği reklam ve 

pazarlama şirketleri ile ilgili üçüncü kişilere kişisel verileriniz aktarılmaktadır. 

 

5- Kişisel Veri Sahibinin KVKK Md. 11’de Sayılan Hakları: 

 

KVKK kapsamında; kişisel verisi işlenen veri sahibinin birtakım hakları bulunmaktadır. İş 

bu aydınlatma metniyle kişisel verisini işlediğimiz veri sahiplerine bu haklarını hatırlatıyoruz. 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi şirketimize ilettiğinizde; şirketimiz en geç 30 gün içerisinde 

talebinizi ücretsiz olarak (Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret 

öngörülmemişse) sonuçlandıracaktır. 

 

Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Hakları: 

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

- Kişisel verilerinizin 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 hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme, 

- Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel 

verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini 

veya yok edilmesini isteme, 

- Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin 

kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

- İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, 

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

 

 



6- Şirketimizin Kişisel Veri Aktarımı Yapabileceği Kişiler 

  

Veri Aktarımı Yapılabilecek 

Kişiler 

Tanımı Veri Aktarım Amacı 

İş Ortağı Şirketimizin iş ortaklığı kurduğu 

veri sorumlusu taraflar: 

 - Ödeme araçları olan iş ortağı 
bankalar, 

 - Sigorta ve hasar onarım 
işlemlerinin yapılabilmesi adına 
şirketimizle anlaşması bulunan 
sigorta şirketleri ve diğer 
expertiz kuruluşları, 

İş ortaklığının kurulması ve devam 

ettirilmesi amaçları doğrultusunda 

kişisel veriler sınırlı olarak 

aktarılmaktadır. 

Hissedarlarımız Şirketimizin her türlü strateji ve 

denetim işlerinin yürütülmesi 

konusunda ilgili mevzuat 

hükümleri uyarınca 

yetkilendirilmiş gerçek ve tüzel 

kişiler.  

Ticari faaliyetlerin yerine 

getirilmesi için strateji ve denetim 

planlamalarıyla sınırlı olarak 

kişisel veriler paylaşılmaktadır.  

Tedarikçi Şirketimizin ticari işleri ve 

faaliyetlerinin idame ettirilmesi 

adına şirketimize hizmet sunan 

taraflar (Şirketimizin hukuki 

süreçlerinin yasal ve hukuki 

danışmanları, temizlik, bordrolama 

gibi hizmetlerin temin edildiği 

insan kaynakları şirketleri)  

Şirketimiz tarafından yerine 

getirilen ticari faaliyetler 

kapsamında kişisel veriler 

tedarikçilerle sınırlı olarak 

paylaşılmaktadır. 

Kanunen Yetkili Özel Hukuk 

Kişileri 

İlgili kanun hükümlerine göre 

kurulmuş ve yine kanun 

hükümlerine göre hareket eden, 

çalışmalarını sürdüren 

arabulucular, bağımsız denetçiler 

gibi kurum ve kuruluşlardır. 

İlgili özel kurum ve kuruluşların 

yürütmekte olduğu faaliyetler 

ışığında talep edilen hususlar ile 

sınırlı olmak üzere kişisel veriler 

paylaşılmaktadır. 

Kanunen Yetkili Kamu Kurum 

ve Kuruluşları 

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca 

Şirketimizden bilgi ve belge 

istemeye yetkili SPK, EPDK, 

Rekabet Kurulu gibi kamu kurum 

ve kuruluşları 

Hukuken yetkili kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla talepleriyle sınırlı 

olmak üzere kişisel veriler 

paylaşılmaktadır. 

 

KVKK kapsamında korunan haklarınızı kullanmak üzere talebinizi belirlenen (Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu’nca) yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimize başvurunuzu 

yazılı olarak iletebileceğiniz kanallara BAŞVURU FORMU’nu doldurarak ulaşabilirsiniz. 

http://www.turanay.com/doc/basvuru-formu.pdf

