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AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ 

 
AYJET ANADOLU YILDIZLARI Hava Taşımacılığı ve Uçuş Eğitim Hizmetleri A.Ş. (AYJET) tarafından iş 

başvuru formunda beyan ettiğiniz kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(KVKK) kapsamında korunmaktadır. 
 

İşbu aydınlatma beyanı KVKK 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, 
kapsam, süre ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.   
 

Başvuru formunda tarafınızca beyan edilen kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatına haiz AYJET 
tarafından, başvuru formunu hazırlama amacınıza göre (eğitim / iş başvurusu) sınıflandırılmakta ve 

saklanmaktadır. Tarafınızca beyan edilen kişisel verilerinizin başka kişi ve/veya kurumlara aktarılması 
ise söz konusu değildir.  
 

Başvuru formunda beyan ettiğiniz kişisel verileriniz, formu elden teslim etmeniz durumunda ilgili 
klasörlerde, elektronik ortamda iletmeniz halinde ise, ilgili veri havuzunda toplanmakta ve bir takvim 

yılı süresince tekrar ihtiyaç duyulması ihtimaline binaen muhafaza edilmektedir. İşbu sürenin sonra 
ermesinin akabinde KVKK’nın 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel verileriniz silinmekte, yok 
edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 
KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızı, www.ayjet.aero internet adresimizde yayımlanan “Veri 

Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak ve Kurumumuza ileterek kullanabilirsiniz.   
 
İşbu haklarınız:  

 

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

b. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

c. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e. KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 
kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini 

talep etme, 

f. ( d ) ve ( e ) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

g. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme, 

h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 
giderilmesini talep etme. 

 

Kurumumuza iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır.  
 

 

http://www.ayjet.aero/
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KİŞİSEL VERİLERİMİN İŞLENMESİNE AÇIKÇA RIZA GÖSTERİYORUM. 
 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde işbu aydınlatma ve onay formunu okuyup anladığımı ve 
kişisel verilerimin muhafaza edilmesine açıkça rıza gösterdiğimi beyan ediyorum. 

 


