
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI 

FORM 9001 HQ 

TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. ( ‘‘TAV’’ ya da ‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  

(‘‘KVK Kanunu’’ ) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma 

Beyanı ve TAV Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde, 

 Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla TAV veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği 

veri işleyenler tarafından; Şirket ile imzalamış olduğum iş sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi ve veri sorumlusu sıfatıyla Şirketin 4857 sayılı İş Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5510 

Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat uyarınca hak ve 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla; Şirket veya yetkilendirdiği veri işleyenlerin insan kaynakları, 

bilgi-işlem ve ilgili diğer departmanları tarafından fiziki-maddi yahut elektronik ortamda, sözlü veya yazılı şekilde 

toplanması yöntemiyle; Şirkete giriş ve çıkışların gerçekleştirildiği turnikelerden geçiş işlemlerimin 

sağlanabilmesi amacıyla (uygulanıyorsa) parmak izi kaydımın, yaşanabilecek herhangi bir sağlık problemi 

sebebiyle kan grubu bilgisine acil ulaşılabilmesi açısından kan grubu bilgilerimin, meydana gelebilecek acil 

durumlarda yakınlarıma haber verilebilmesi maksadıyla bildirdiğim isim, soy isim, telefon numaraları ve adres 

bilgilerinin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi 

olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen 

genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından 

bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. 

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; grup şirketlerine 

(Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına, kanunen yetkili başta Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki 

zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine) 

aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. 

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; 

kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel 

verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt 

dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde 

bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel 

verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak 

işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme ve bu hakları Şirketin İnsan 

Kaynakları Departmanı’na yazılı şekilde başvurarak talep etme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum. 

Ayrıca, işbu Sözleşme kapsamında paylaşılmış kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik 

olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim. 

Özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu,sağlık verileri, 

din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, siyasi düşünce vb.)de 

dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere 

kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli 



aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, TAV Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği’ni ve Aydınlatma 

Beyanını okuduğumu ve anladığımı; 

Kabul Ediyorum                            

Kabul Etmiyorum  

 

 

Veri Sahibi 

Adı Soyadı  :................................................................... 

Tarih           :........./......../.................. 

 

İmza           :..................................... 
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