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 Bu Politikanın amacı Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam Otel tarafından işbu Politika’nın 

dayanağı yasal mevzuata uygun bir biçimde yürütülen kişisel verilerin işlenmesi ve 
korunması ile işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesine 
ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
 
 
 
 
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni 
düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika 
arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama 
alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları 
Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir. 
 
 
 
 

 Bu Politika 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 30286 sayılı Veri Sorumluları 
Sicili Hakkında Yönetmelik ve 30224 sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya 
Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik dayanak alınarak hazırlanmıştır .Kişisel 
verilerin işlenmesi, korunması ve imhası konusunda yürürlükte bulunan ilgili düzenlemeler 
öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Mevzuat ile Politika arasında uyumsuzluk bulunması 
halinde ise Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam Otel yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı 
bulacağını kabul etmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu Politika’nın uygulanmasında;  
 



 Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel 
kişi kategorisini;  

 

 İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden 
sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu 

içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel 
verileri işleyen kişileri;  
 

 İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini; 

 

 Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu;  
 

 Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin 
bulunduğu her türlü ortamı;  

 

 Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;  
 

 Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;  
 

 Kişisel verinin işlenmesi: 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;  

 

 Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak 
gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme 
amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla 
ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan 
azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine 
ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri;  

 

 Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu;  
 

 Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu;  
 

 Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, 
dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika 
üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri 
ile biyometrik ve genetik verileri;  

 

 Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının 
ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen 
ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale 

getirme işlemini;  
 

 Politika: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan 
azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için 
dayanak yaptıkları işbu Politikayı;  



 

 Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları 
sicilini;  

 

 Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri 
işleyen gerçek ve 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.  
 

 Bu Politika’da yer almayan tanımlar için Kanun’daki tanımlar geçerlidir.  
 

 

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 
 
 
Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 
açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik 
eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. 
Bu kapsamda Şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış 
olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri 
almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. 
 

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
 
 
Hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine 
veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle Kanun kapsamında özel önem atfedilmiştir. Bu 
“özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya 

diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 

 

Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari 
tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Şirketimiz 
bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır. 
 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 3.3. 
bölümünde yer verilmiştir. 
 

 

 

 

ŞİRKET BÜNYESİNDEKİ BİRİMLERİN KANUN KAPSAMINDA FARKINDALIK 
BİLİNCİNİN YERLEŞMESİ VE DENETİMİ  
 



Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak 
erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması 
için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. 
 

Şirketimiz mevcut çalışanlarının ve bünyesine yeni dâhil olan çalışanların kişisel verilerin 
korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurmakta, konuya ilişkin 
ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, ilgili 
eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımlar değerlendirmekte 
olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak yeni eğitimler düzenlemektedir. 
 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK 
İŞLENMESİ 

 

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 

 

Kişisel veriler kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve 
dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş 
faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir. 
 

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 

 

Şirketimiz kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli 
önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin 
sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır. 
 

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 

 

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri 
doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir. 
 

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

 

Şirketimiz kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta 
olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir. 
 

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar 
Muhafaza 

 

Etme 

 

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta 
öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle 
ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit 
etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil 
ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler 



belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi 

başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme, yok etme veya 
anonimleştirme) ile imha edilmektedir. 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 
 
Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı 
aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri 
işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması 
halinde, işbu Politika’nın 3.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde 

yer alan şartlar uygulanacaktır. 
 

(i) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 
 

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri 
sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve 
özgür iradeyle açıklanmalıdır. 

 

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarından herhangi birinin varlığı durumunda 
veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir. 
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(ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 
 

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili 
kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri 
işleme şartının varlığından söz edilebilecektir. 

 

(iii) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 
 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına 
geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya 
beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde 
veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

 

(iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması 
 

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya 
ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart 
yerine getirilmiş sayılabilecektir. 

 

(v) Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi 
 

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması 
halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

 

(vi) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi 
 

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler 
alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. 

 

(vii) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 
 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 
halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

 

(viii) Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 
 

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla 
Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri 
sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

 

3.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 
 
Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun 
olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve 
teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir: 
 

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça 
öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça 
bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi 
halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. 

 
(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının 

korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, 
sağlık hizmetleri ile 
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finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan 
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi 
halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. 

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 
 

 

Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam Otel kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel 
veri sahiplerine gerekli bilgilendirmenin yapılması için Kanuna uygun olarak gerekli kanalları, iç 
işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahipleri aşağıda sayılan haklarına 
ilişkin taleplerini yazılı olarak  Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam Otel’e iletmeleri durumunda  

Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam Otel turizm talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 
30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Oğultürk 
İnşaat Turizm Aş - Çam Otel tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 
 

 

Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam Otel talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve 
cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul 
edilmesi hâlinde Pera Palace Hotel tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunun Pera Palace Hotel 
’in  

hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. 
 
 
Kişisel veri sahipleri bölüm 6.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin 
taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda  
xxxxxxxxxx adresinden ulaşılabilecek “Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam Otel Veri Sahibi Başvuru 
Formu”ndan yararlanabileceklerdir. 

 

 

 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;  
 

 Kişisel verileri 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 halinde bunların düzeltilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;  

 

 Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, verilerin 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya 
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme;  

 

http://www.divan.com.tr/tr-TR/sartlar-politikalar/musteri-kisisel-verilerin-korunmasi


 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;  

 

 Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  

 

Veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarını kullanırken taleplerini “yazılı” veya Kanun’un belirlediği 
yöntemler ile Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam Otel’e iletmelidirler. Kurul henüz başkaca 
bir yöntem belirlemediği sebebiyle, şu aşamada veri sahiplerinin taleplerini yazılı olarak iletmeleri 
aranmaktadır.  
Veri sahipleri, başvurularını tamamlarken yazılı taleplerinin yanı sıra kimliklerini tespit edici gerekli 
bilgileri  

Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam Otel’e ilettikleri takdirde, söz konusu başvuruya ilişkin cevapları 
hızlı ve etkili bir biçimde alacaklardır. Veri sahipleri yukarıda sayılan haklardan kullanmayı talep 
ettikleri takdirde, söz konusu talebi yazılı olarak imzalı bir nüshası ve  
Yenice mahallesi, soğuksu caddesi no 68, 06890 Kızılcahamam/Ankara adresine kimliğinizi tevsik 
edecek belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 
 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE 
GETİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR  
Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam Otel  Madde 12 ve Madde 13’de yer alan kişisel verilerin 
işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması hallerinde, kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin 
talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi konusunda yükümlülüklerini 

yerine getirmektedir.Pera Palace Hotel kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale 
getirilmesinde işbu Politika’da Madde 9 ve Madde 10’da düzenlenen genel ilkeler ile teknik ve idari 

tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına 
uygun olarak hareket etmektedir. 

Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam Otel tarafından kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve 
anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, 
diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.  
Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam Otel , Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel 
verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili 
kişinin talebi halinde uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer.  
 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ  
Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar 
kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.  
Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam Otel, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve 
tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 
 

KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ  
 

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: 
 



Fiziksel Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla 
otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken kişisel verinin sonradan 
kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Kağıt ve mikrofiş 
ortamındaki verilerin yok edilmesi de, başka bir şekilde yok edilmeleri mümkün olmadığından bu 
şekilde gerçekleştirilmelidir  
 

KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ  
 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir 
surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 
Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı 
grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili 
faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir 
bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.  

Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam Otel, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her 
türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır 
 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ YOK EDİLMESİ, 
İŞLEMLERİYLE İLGİLİ UYGULANACAK YÖNTEMLER 
Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam Otel,   Hotel bünyesinde bulunan kişisel verileri aşağıda 
düzenlenen yöntemleri kullanmak suretiyle silecek, yok edecek ve/veya anonim hale getirecektir. 

 

 

Yazılımdan Güvenli Olarak Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital 
ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken; İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve 
tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler 

kullanılır.  
 

 

Bulut sisteminde ilgili verilerin silme komutu verilerek silinmesi; merkezi sunucuda bulunan 

dosya veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması; veri 
tabanlarında ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmesi; veya taşınabilir medyada yani flash 
ortamında buluan verilerin uygun yazılımlar kullanılarka silinmesi bu kapsamda sayılabilecektir.  
 

 

Ancak, kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri 
kullanamama sonucunu doğuracak ise, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, kişisel verilerin 
ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de kişisel veriler silinmiş 
sayılacaktır.  
 

 

a) Başka herhangi bir kurum, kuruluş veyahut kişinin erişimine kapalı olması,  
b) Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü 
teknik ve idari tedbirlerin alınması.  
c) Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme: Bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi 
için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından İlgili 
Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde güvenli 
olarak silinir.  



 

 Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Verilerin Karartılması: Kişisel verileri amaca yönelik 
olmayan kullanımını önlemek veya silinmesi talep edilen verileri silmek için ilgili kişisel 
verilerin fiziksel olarak kesilerek belgeden çıkartılması veya geri döndürülemeyecek ve 
teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemeyecek 
hale getirilmesi, kapatılması yöntemidir.  

 

KİŞİSEL VERİLERİ VERİ SAHİBİNİN TALEP ETMESİ DURUMUNDA SİLME VE YOK 
ETME SÜRELERİ  
 

a) Veri Sahibi, Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam Otel’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;  
 

b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam 

Otel talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Oğultürk İnşaat Turizm Aş - 
Çam Otel, ilgili kişinin talebini en geç 30 gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.  
 

c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler 
üçüncü kişilere aktarılmışsa Oğultürk İnşaat Turizm Aş - Çam Otel,  bu durumu üçüncü kişiye 
bildirir; üçüncü kişi nezdinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale 
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.  
 

d) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Oğultürk İnşaat Turizm 
Aş - Çam Otel  tarafından gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı Veri Sahibine en geç 30 
gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.  
 

 

POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ 
 
 
Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika 25.12.2019 tarihlidir. Politika’nın tamamının veya 
belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika 
Şirketimizin internet sitesinde https://www.camhotel.com.tr/kisiselverilerinislenmesi (?)  yayımlanır 
ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. 
 
 
 

 

 

TABLOLAR 

 

 

 

PERSONEL UNVAN, BİRİM 
VE GÖREV LİSTESİ 
PERSONEL  

GÖREV  SORUMLULUK  

İnsan Kaynakları Direktörü  İnsan Kaynakları Departmanı 
Kişisel veri saklama ve imha 
politikası uygulama sorumlusu  

Görevi dahilinde olan 

süreçlerin saklama süresine 

uygunluğunun sağlanması ile 

https://www.camhotel.com.tr/
http://www.divan.com.tr/tr-TR/sartlar-politikalar/kisisel-verilerin-korunmasi


periyodik imha süresi uyarınca 
kişisel veri imha sürecinin 
Yönetimi  

Bilgi Teknolojileri ve Veri 

koruma Müdürü  

Pera Palas Otel Kişisel veri 
saklama ve imha politikası 
uygulama sorumlusu  

Görevi dahilinde olan 

süreçlerin saklama süresine 

uygunluğunun sağlanması ile 
periyodik imha süresi uyarınca 
kişisel veri imha sürecinin 
Yönetimi  

Finans Direktörü  Mali İşler Departmanı- Kişisel 
veri saklama ve imha politikası 
uygulama sorumlusu  

Görevi dahilinde olan 

süreçlerin saklama süresine 

uygunluğunun sağlanması ile 
periyodik imha süresi uyarınca 
kişisel veri imha sürecinin 
Yönetimi  

Satış Direktörü  Satış ve Pazarlama 
Departmanı- Kişisel veri 
saklama ve imha politikası 
uygulama sorumlusu  

Görevi dahilinde olan 

süreçlerin saklama süresine 

uygunluğunun sağlanması ile 
periyodik imha süresi uyarınca 
kişisel veri imha sürecinin 
Yönetimi  

Satınalma Müdürü  Satınalma Departmanı- Kişisel 
veri saklama ve imha politikası 
uygulama sorumlusu  

Görevi dahilinde olan 

süreçlerin saklama süresine 

uygunluğunun sağlanması ile 
periyodik imha süresi uyarınca 
kişisel veri imha sürecinin 
Yönetimi  

Yiyecek içecek Müdürü  Yiyecek içecek Departmanı 
Kişisel veri saklama ve imha 
politikası uygulama sorumlusu  

Görevi dahilinde olan 

süreçlerin saklama süresine 

uygunluğunun sağlanması ile 
periyodik imha süresi uyarınca 
kişisel veri imha sürecinin 
Yönetimi  

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



EK – 3 KİŞİSEL VERİ 
KATEGORİZASYONU  

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU 
AÇIKLAMA  

Kimlik Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt 
sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus 

Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Avukatlık 
Kimliği, Evllilik Cüzdanı gibi dokümanlarda 
yer alan tüm bilgiler  

İletişim Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt 
sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, 
adres, email gibi bilgiler  

Lokasyon Verisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt 
sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; kişisel veri sahibinin 
ürün ve hizmetlerimizi kullanımı sırasında 

veya çalışanlarımız ile işbirliği içerisinde 
olduğumuz kurumların çalışanlarının 
Şirketimizin araçlarını kullanırken bulunduğu 
yerin konumunu tespit eden bilgiler  

Müşteri Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt 
sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; ticari faaliyetlerimiz 
ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü 
operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında 
elde edilen ve üretilen bilgiler  

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt 
sistemi içerisinde yer alan; sunduğumuz ürün 
ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri 
sahibinin hukuki menfaatlerini korumak 

amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri 

ve yakınları hakkındaki bilgiler  
Müşteri İşlem Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 

kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt 
sistemi içerisinde yer alan; ürün ve 

hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar 
ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı 
için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi 
bilgiler  

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt 



sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna 

girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış 
sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin 
kişisel veriler  

İşlem Güvenliği Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt 
sistemi içerisinde yer alan; ticari 

faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, 

hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız 
için işlenen kişisel verileriniz  

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU  KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU 
AÇIKLAMA  

Risk Yönetimi Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt 
sistemi içerisinde yer alan; ticari, teknik ve 

idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu 

alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari 
teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak 

kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen 
kişisel veriler  

Finansal Bilgi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt 
sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; şirketimizin kişisel 
veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin 

tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu 
gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin 
işlenen kişisel veriler  

Özlük Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt 
sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın 
veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde 
olan gerçek kişilerin özlük haklarının 
oluşmasına temel olacak bilgilerin elde 
edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel 

veri  

Çalışan Adayı Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt 
sisteminin bir parçası olarak otomatik 



olmayan şekilde işlenen; Şirketimizin çalışanı 
olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari 
teamül ve dürüstlük kuralları gereği 
şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları 
doğrultusunda çalışan adayı olarak 
değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma 
ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen 
kişisel veriler  

Çalışan İşlem 
Bilgisi  

  

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU  KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU 
AÇIKLAMA  

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt 
sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; Çalışanlara veya 
Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan 
diğer gerçek kişilere sunduğumuz ve 
sunacağımız yan-haklar ve menfaatlerin 

planlanması, bunlara hak kazanımla ilgili 
objektif kriterlerin belirlenmesi ve bunlara 

hak edişlerin takibi işin işlenen kişisel 
verileriniz  

Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt 
sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve 
haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın 
ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve 
şirketimizin politikalarına uyum kapsamında 
işlenen kişisel verileriniz  

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt 
sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve 
haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın 
ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve 
şirketimizin politikalarına uyum kapsamında 
işlenen kişisel verileriniz  

Denetim ve Teftiş Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt 
sisteminin bir parçası olarak otomatik 



olmayan şekilde işlenen; Şirketimizin kanuni 
yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu 
kapsamında işlenen kişisel verileriniz  

Özel Nitelikli Kişisel Veri  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt 
sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; 6698 Sayılı 
Kanunun 6ıncı maddesinde belirtilen veriler  

Pazarlama Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt 
sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; ürün ve 
hizmetlerimizin kişisel veri  
sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve 
ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek 
pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen 
kişisel veriler ve bu işleme sonuçları 
neticesinde yaratılan rapor ve 
değerlendirmeler  

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya 
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt 
sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; Şirketimize 
yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin 
alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel 
veriler  

 


