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1- Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği 

Kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak; şirketimizin faaliyetine ilişkin 
olarak ve KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde, işlenmektedir.  

 

2- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Pilotluk eğitimim ve sonrasında kişisel bilgilerimin AYJET Uçuş Okulu tarafından AYJET Web 
sayfası ile resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu gereğince izin verdiğimi onaylıyorum. 
 

3- Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, AYJET tarafından, formlar, e-posta, kapalı devre kamera sistemi, sosyal medya 
ve diğer tüm fiziki ve elektronik ortamlar üzerinden elde edilmekte olup, KVKK Madde 4/2 
hükmünde öngörülen ilkelere uygun olarak KVKK Madde 5/2 ve KVKK Madde 6/3 hükümlerinde 
öngörülen durumların haricinde açık rızanıza istinaden işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 

4- KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar 

KVKK m. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir; 

a) Kişisel verinizin AYJET tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileriniz islenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişileri bilme, 

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

f) KVKK Madde 7’deki şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme 

g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması durumunda itiraz etme, 

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız 
halinde zararın giderilmesini talep etme. 

5- Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçları ve 
Aktarılması  

KVKK da belirlenen ve kanuna uygun olarak işlenecek bütün bilgi ve veriler dahil olmak üzere, TC 
kimlik belgesinde ve ehliyetinizde yer alan sağlık ve din bilgileriniz, iş görmezlik raporları gibi 
belgeler kapsamında elde edilen ve/veya özel sağlık sigortası kapsamında ihtiyaç duyulan sağlık 
bilgileriniz, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine, dernek vakıf veya sendika üyeliğine ilişkin 
bilgileriniz, havacılık endüstrisi ve güvenliği bakımından gerekli bütün kişisel bilgi ve verileriniz 
kamu kurum kuruluşları, özel teşebbüs ve kurumlar ve tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.  
 

Kullanım alışkanlığı bilginiz, eğitim, iş ve profesyonel yaşama ilişkin bilgileriniz havacılık 
sektöründe iş ve personel temin süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilecek ve gerekli 
durumlarda 3.kişilerle paylaşılabilecektir. 
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AÇIK RIZA BEYANI 

İşbu Metni imzalayarak, kişisel verilerimin işlenmesine(ve paylaşılmasına) herhangi bir etki altında 
kalmaksızın açık bir şekilde rıza verdiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. 

 

Kabul Ediyorum :  

Kabul Etmiyorum :  

 
 
 
 

VERİ SAHİBİ 

Adı Soyadı :  

Tarih :  

İmza :  

 

 
 


