
                

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme: 

İstek, Öneri ve Şikâyetlerinizi iletmek amacıyla bulunduğunuz Havaalanı İşletme ve 

Havacılık Endüstrileri A. Ş. ( HEAŞ) ‘ a ait web sayfası üzerinde başvurunuzu 

tamamlamadan önce,  07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  gereği aşağıdaki hususlar 

hakkında sizi bilgilendirmek ve bu kapsamda onayınızı almak zorundayız.  

 

 

 Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları: 

 

İstek, öneri ve şikâyetlerinize ilişkin talepleriniz ve bu kapsamda ilettiğiniz 

bilgi ve veriler HEAŞ tarafından sadece başvurunuzun değerlendirilmesi, buna 

çözüm bulunması ve size yardımcı olunması amacıyla alınmakta, saklanmakta 

ve işlenmektedir. 

 İstek, öneri ve şikâyetlerinize ilişkin talepleriniz ve bu kapsamda ilettiğiniz 

veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 

amaçları dâhilinde hukuka ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve 

meşru bir şekilde işleyecektir.  

 İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 

İstek, öneri ve şikâyetlerinize ilişkin başvurunuza ve başvurunuz ile 

paylaştığınız kişisel verilere sadece yukarıda belirtilen amaçla sınırlı olarak 

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 

amaçları dâhilinde olmak kaydıyla, HEAŞ ‘ın ilgili birimi ve başvuruyu 

değerlendirecek birim yöneticisinin erişimi olacak ve bu iki merci haricinde 

HEAŞ dâhilinde kimseyle paylaşılmayacaktır. 

Başvurunuz çerçevesinde iletmiş olduğunuz veriler, mahiyetine gereğinin 

yapılması ve bir çözüm üretilebilmesi amacıyla ve sadece gerekli olduğu 

ölçüde HEAŞ tarafından HEAŞ’ın ilgili birimlerine, iş ortaklarına, alt 

yüklenicilerine aktarılabilir ve diğer zorunlu üçüncü kişilerle paylaşılabilir.  

 

Başvurunuz çerçevesinde iletmiş olduğunuz veriler, mahiyetine göre gereğinin 

yapılması amacıyla yasal zorunluluk gereği HEAŞ tarafından kanunla 

düzenlenmiş  ve kanunlarla emredilmiş olan  denetleyici ve düzenleyici resmi 

kurumlarla, ilgili kamu otoritesi ile yasal mevzuat çerçevesinde paylaşılabilir.  

 

 

 Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi 

 



HEAŞ, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak bu metinde 

belirtilen amaçlarla işlenen verilerinizi, KVKK  madde 7-1'de  öngörüldüğü 

üzere, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde re’sen veya 

veri sahibinin talebi üzerine silebilir veya anonim hale getirebilir.   

 

 

 Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 

HEAŞ tarafından istek, öneri ve şikâyetlerinize ilişkin talepleriniz ve bu 

kapsamda ilettiğiniz bilgi ve veriler açık rızanız ile toplanmaktadır ve bu 

veriler her türlü sözlü, yazılı ya da  elektronik ortamda, bu metinde yer verilen 

gerekçeler doğrultusunda elde edilir ve işlenir.  

 

 

 Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları 

 Bu kapsamda kişisel verilerinize ilişkin belirtilen hususlar hakkında her zaman 

bilgi talep edebilirsiniz. 

 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme, 

 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 Verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, bu durumların 

kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen kişisel 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. 


