
 

FTA HAVACILIK  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 

1. Giriş 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını 

isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu 

verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ile kişisel verilerin 

işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel 

kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

Kişisel verilerin korunması, FTA Havacılık Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin (“FTA” veya “Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel veri sahiplerini 

bilgilendirmek adına, FTA Kişisel Veri Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde 

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen 

ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin KVKK’da yer alan düzenlemelere uyumu 

bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmaktadır. 

Bu politikanın kapsamına giren her türlü kişisel veri işleme faaliyeti için veri sorumlusunun 

kimliğine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. 

Veri sorumlusu: 

 

FTA Havacılık Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“FTA” veya “Şirket”)  

 

Adres: 10052 Sokak No.14 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 35620 Çiğli-İZMİR-TÜRKİYE 

2. Tanımlar 

Kişisel veri: Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade 

etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin 

teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair 

özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek 

kişiye ilişkin her türlü bilgidir. 

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza 

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli 

veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilme 

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi 

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir 

veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 

depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, 

devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi 

veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem 

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek 

veya tüzel kişi 

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi 

veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 

mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli 

kişisel veridir. 

 



3. Kişisel Veriler, Elde Edilmesi, İşlenmesi ve Aktarılması 

FTA bünyesindeki kişisel veriler; kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, aile bireyleri ve yakın bilgisi, 

sağlık kayıtları, eğitim kayıtları, müşteri işlem bilgileri, tedarikçi işlem bilgileri, fiziksel mekan 

güvenlik bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi, finansal bilgi, hukuki işlem ve uyum 

bilgisi, denetim ve teftiş bilgisi, talep / şikayet yönetim bilgisi v.b. gibi bilgilerdir.  

Kişisel veriler insan kaynakları kayıtları, kuruluş iş süreçleri, müşteri ve tedarikçi süreçleri ile 

finansal / hukuksal süreçlerden elde edilir. 

FTA tarafından elde edilen kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. 

Personel kayıtlarından elde edilen özel nitelikli kişisel veriler FTA tarafından hiçbir suret ile işlenmez 

ve üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. 

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılmaz. Yine, kişisel veriler ilgili 

kişinin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. 

FTA da kişisel veriler aşağıdaki durumlar hariç paylaşılmamaktadır. 

Kişisel veriler ihtiyaç duyulduğunda;  

 FTA iş ortakları, 

 FTA tedarikçileri / denetçileri, 

 FTA müşterileri, 

 FTA hissedarı, 

 Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, 

 Hukuken yetkili özel hukuk kişileri ile paylaşılır. 

Kişisel verilerin işleme amaçları; personel seçimi, yasalara uyum kapsamında gerçekleştirilen 

kayıtlar, denetimler, eğitimler, finans ve muhasebe işlemleri, fiziksel mekan güvenliği, iş sağlığı ve 

güvenliği, performans değerlendirme, iletişim faaliyetleri, iş sürekliliğinin sağlanması, erişim 

yetkilerinin yönetilmesi, arşiv işlemleri, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması v.b. gibi dir. 

Personel bilgileri, arşivler, server odası ve her çeşit sözleşmeler kilitli alanlarda tutulmaktadır. 

Bu alanlara ulaşım için yetkili kişiler atanmıştır. Ağ ortamındaki bilgiler Güvenlik duvarları ve virüs 

programları ile korunmaktadır. Fiziksel çevre güvenlik kameraları ile izlenmektedir. 

Firma web sitesi www.fta.com.tr (Site) ziyaret edildiğinde, gerekli hizmetlerin sağlanması 

adına doğrudan veya dolaylı olarak bazı kişisel verilerin alınması gerekmektedir. Bu kişisel veriler, 

kullanıcıların  onayı alınmadan herhangi bir gerekçe ile üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Yalnızca 

şirketin yetkili birimleri paylaşılan kişisel verilere ulaşabilir ve değişiklik yapabilir. Diğer 

kullanıcıların ve üçüncü kişilerin kullanıcı tarafından Site’ye verilen bu verilere ulaşması veya 

değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcılara ait bu veriler Sitemiz tarafından güvenle muhafaza 

edilmektedir. Ancak, bu veriler kullanıcı ile posta, e-posta, telefon ve diğer teknolojik ileti yolları ile 

iletişim kurmak amacıyla kullanılabilir. Detaylar “Çerez Politikası” ve “Aydınlatma Metninde” yer 

almaktadır. 

4. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası 

Kanun kapsamında muhafaza edilen veriler; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya 

işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza 

edilecektir. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya talep 

doğrultusunda belirlenmiş olan koşullar altında silinecek, yok edilecek veya anonim hale 

getirilecektir. Detaylar  “FTA Kişisel Veri Saklama, Silme ve İmha Politikasında“ yer almaktadır. 

5. Denetim ve Eğitim 

Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur. Çalışanlar 

için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.  

FTA veri güvenliğine ilişkin yetkili kişilerce yapılacak denetimlere açıktır. 

 

 

http://www.fta.com.tr/


6. Veri Sahibi Hakları ve Hakların Kullanılması 

a. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin 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 

ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

 bildirilmesini isteme, 

 KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini 

veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

b. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 

Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini www.fta.com.tr adresinde bulunan “İlgili 

Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Başvuru Formu”nu doldurup e-posta, posta veya elden adrese 

teslim şeklinde aşağıda belirtilen iletişim adreslerine iletebileceklerdir.  

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün 

değildir. 

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin 

olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel 

vekâletname bulunmalıdır. 

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en 

geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti 

gerektirmesi hâlinde, ilgili kanunda belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 
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