
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Adres: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı, No:32 Etiler 06560 Yenimahalle / ANKARA 

E-Posta: kvk@dhmi.gov.tr

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEREZLERE DAİR AYDINLATMA METNİ 

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü (bundan böyle “DHMİ” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır. Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde 
kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi 
amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir. 

1. Çerez nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri öğeleridir. Web sitelerinin çalışmasını veya daha 
verimli çalışmasını sağlamanın yanı sıra site sahiplerine bilgi sağlamak için kullanılırlar. 

2. Çerez Çeşitleri 

Oturum Çerezleri
Geçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla 
kullanılır. Kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında oturum çerezleri de silinmektedir.

Kalıcı Çerezler
İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmeyen kalıcı bir çerez, belirli bir tarihte veya belirli bir 
süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerez aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her 
ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen verileri sunucuya iletilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri:

Zorunlu Çerezler

Bu çerezler internet sitesinin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler 
kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi için zorunlu 
olarak kullanılmaktadır. Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, internet sitesinin bazı bölümleri 
çalışmayacaktır.

İşlevsel Çerezler
Web sitesi veya uygulamalarda kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile 
kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla 
kullanılmaktadır.

Analitik Çerezler
İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân 
veren çerezlerdir. Sitenin iyileştirilmesi, tekil ziyaretçilerin sayısının tahmin edilmesi amacıyla 
sıklıkla kullanılmaktadır.

3. Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?

Web sitemizde kullanılan çerezler, amaçları ve saklama süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Çerez Hizmet Sağlayıcısı Çerez Adı Alınma Amacı Çerez Tipi Saklama Süresi

Google Analytics _ga Ziyaretçi istatistikleri için kullanılır. Analitik Çerez 13 ay

Google Analytics _gid Ziyaretçileri ayırt etmek için kullanılır. Analitik Çerez 24 saat

DHMİ TS#
Kullanıcı ile server arasında bağlantı güvenliği 
sağlamak için kullanılır.

Zorunlu Çerez Oturum boyunca

DHMİ WSS_FullScreenMode
Web sunucusunun kendi işleyişi ile görsel içeriğini 
zenginleştirmek için sayfanın tam ekran görünüp 
görünmediği bilgisini tutmak için kullanılır.

İşlevsel Çerez Oturum boyunca

4. DHMİ çerezleri hangi hukuki sebebe dayanarak işlemektedir?
Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için 
veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.
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5. Çerezlerin Yönetimi

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki 
tablodaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz

Chrome https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=tr&answer=95647

Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi

Apple Safari https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Opera https://www.operaturkiye.net/arsiv/yardim/Windows/10.00/tr/cookies.html

6. KVKK m. 11 kapsamında haklarınız nelerdir?

DHMİ tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11.maddesinde yer alan haklarınız 
bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” 
göre, Kurum tarafından hazırlanan https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/KVKK.aspx linkinde belirtilen yöntemlerden size uygun olanı seçmek 
suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvuru formunda tercih ettiğiniz yöntemi 
belirtmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz yerine getirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet 
gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


