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DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜM HAVAALANLARI GİRİŞ KARTI BAŞVURUCUSU AYDINLATMA METNİ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (bundan böyle “DHMİ” olarak anılacaktır) ile paylaştığınız kişisel verileriniz veri 
sorumlusu DHMİ tarafından hassasiyetle korunmaktadır. Bu paralelde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle 
“KVKK” olarak anılacaktır) m.10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla KVKK’dan kaynaklanan haklarınız ve 
DHMİ’nin uygulamaları dikkatinize sunulmaktadır. 

1. Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

DHMİ, tüm havaalanları giriş kartı başvuru sahiplerinin onayı ile kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri tamamen veya kısmen elde 
eder, kaydeder, saklar, depolar, sınıflandırır kişisel verilerin elde ediliş amacına göre ya da ilgili kanun hükümlerinin öngördüğü süre 
boyunca muhafaza eder. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi oluşturan;

• Kimlik, 

• İletişim,

• Özlük,

• Görsel ve işitsel kayıtlar,

• Mesleki deneyim,

• Özel nitelikli kişisel veri; Nüfus cüzdanı fotokopisinin alınması 
sırasında bulunması halinde dini, kan grubu bilgisi, adli sicil 
kaydı

Verileriniz DHMİ tarafından işlenmektedir.

Aydınlatma metninin devamında verilerinizin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, kişisel 
veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve haklarınız belirtilmektedir. 

2. Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenmektedir?

Toplanan kişisel verileriniz DHMİ’nin faaliyetlerini devam ettirmesi, hizmet kalitesini artırması ve KVKK m.5 ve m.6’da belirtilen şartlar 
dahilinde ve aşağıda belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir:

• Kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, adli sicil kaydı bilgileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin 
yürütülmesi/denetimi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmek amaçlarıyla işlenmektedir.

• Görsel ve İşitsel Kayıtlar kategorisindeki fotoğraf bilginiz kart basım işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. 

• Nüfus cüzdanınızın eski olması halinde din ve kan grubu bilginiz arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

3. DHMİ kişisel verilerinizi hangi amaçla kimlere aktarmaktadır?

DHMİ, elde ettiği kişisel verileri açık rızaya istinaden ve Kanun’un 8. “Kişisel verilerin aktarılması” ve 9. “Kişisel verilerin yurtdışına 
aktarılması”  maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları dahilinde güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli 
önlemleri alarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
tarafınıza bir hak tesis edilmesi, hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve DHMİ’nin meşru menfaati gereği 
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarım yapmaktadır.

4. DHMİ kişisel verilerinizi hangi yöntemle ve hangi hukuki sebebe dayanarak elde etmektedir?

Bu kişisel verileri, ilgili kişi konumundaki sizlerin yazılı olarak işin niteliği gereği tarafınızca doldurulması gereken yazılı formların 
doldurulmasıyla, iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarından gelen e-postalar aracılığıyla, imzalanan sözleşmeler ve gönderilen 
e-posta aracılığıyla, yaptığınız telefon görüşmeleriyle, web tabanlı uygulamaya bilgi girişi yapılmasıyla, yetkili kurum ve kuruluşlardan 
şahsınıza ait hukuki belge ve tebligatların DHMİ’ye iletilmesiyle, hukuki yükümlülüğü yerine getirmek ve güvenlik kameraları ile kayıt 
yapılması gibi yöntemlerle otomatik olan ve/veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki 
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, adli sicil kaydı, sağlık ve din verilerinize 
ilişkin olarak açık rıza vermeniz halinde işleneceği belirtilen kişisel verilerinize ilişkin olarak ise “açık rıza”  hukuki sebebine dayanarak 
işlenecektir.
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Veri Kategorisi Hukuki Sebebi

Kimlik
Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

İletişim

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Özlük

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Mesleki Deneyim

Özel Nitelikli Kişisel Veriler Kanunlarda açıkça öngörülmesi

5.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.


