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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Bundan böyle 

KVK Kanunu olarak anılacaktır.) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 

Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Tarım ve Orman 

Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü 

(Bundan böyle Kurum olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır. 

 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Kurum faaliyetleri kapsamında, hizmet sağlama amacıyla aşağıda sayılan amaçlar dâhil ancak 

bunlarla sınırlı olmak üzere kişisel veriler işlenebilmektedir; 

• Kurum Faaliyetlerin yürütülmesi, 

• Kurumun yaptığı sözleşmeler kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde hizmet 

sağlanması ve sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmesi, 

• Mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi 

• Sektör araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılması, 

• Atama, tayin ve görevlendirme gibi başvurularının değerlendirilmesi ve istihdam 

sağlanması. Kuruma yapılacak Atama, tayin, görevlendirme ve staj gibi başvurular 

sürecinde herhangi bir yöntemle paylaşılan özgeçmiş, diploma v.b. sair evrakta yer 

alan kişisel veriler, işbu Politika kapsamında, yapılan başvurunun değerlendirmesi 

amacıyla işlenebilmekte, saklanabilmekte ve aktarılabilmektedir. Çalışanların kişisel 

verileri, 4857 sayılı İş Kanunu ve sair mevzuat yükümlülükleri uyarınca işlenmekte, 

saklanmakta ve aktarılmaktadır, 

• Kurum ile iş ilişkisinde bulanan, kişiler ile irtibat sağlanması, 

• Yasal, finansal ve AR&GE amaçlı raporlama, 

• Faturalandırma. 

2. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen işlenme amaçları ile sınırlı olmak üzere 

Kurum hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından 

yapılması, Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki güvenliğinin 

temini, Kurumun iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları 

politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Kurumun yurt içinde ve yurt dışındaki iş 

ortaklarına, tedarikçilerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK 
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Kanunu'nun 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde aktarılabilecektir. 

Kurum, Kişisel Verilerin Türkiye'de bulunan üçüncü kişilere aktarımının KVK 

Düzenlemelerine uygun olmasını sağlamakla sorumludur. 

Kurum, mail sistemi dolayısıyla kişisel verileri işbu Politika ve mevzuat hükümleri 

çerçevesinde yurtdışına aktarabilecektir. 

Kişisel Veriler, KVK Hükümlerinin belirttiği hallerde Açık Rıza olmaksızın, Açık Rızanın 

arandığı hallerde Veri Sahibinin Açık Rızası alınmak şartı ile yurt dışında bulunan üçüncü 

kişilere Kurum tarafından aktarılabilir. 

Kişisel Verilerin KVK Düzenlemelerine uygun olarak Açık Rıza alınmaksızın aktarıldığı 

durumda ayrıca aktarılacağı yabancı ülke bakımından aşağıdaki koşullardan birinin varlığı 

gerekir: 

Kişisel Verilerin aktarıldığı yabancı ülkenin Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu 

ülkeler statüsünde olması (liste için lütfen Kurul'un güncel listesini takip ediniz), 

Aktarımın gerçekleşecek olduğu yabancı ülkenin Kurul'un güvenli ülkeler listesinde yer 

almaması halinde Kurumun ve ilgili ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumanın 

sağlanacağına ilişkin yazılı taahhütte bulunarak Kuruldan izin alması. 

Kurum kişisel verilerin yurt dışında üçüncü kişilere aktarımının KVK Düzenlemelerine uygun 

olmasını sağlamaktan sorumludur. 

Kurum, elektronik haberleşme amacıyla yurtdışında tesis edilmiş hizmet sağlayıcılardan 

hizmet alabilmektedir. Bu kapsamda Kurumun yapacağı elektronik haberleşmelerin 

içerebileceği kişisel veriler, hizmet sağlayıcıların sunucularında depolanmakta olup, söz 

konusu Kurumların veri koruma politikaları kapsamında saklanmakta, aktarılmakta ve 

işlenmektedir. 

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından, KURUM web sitesi, mülakat, iş ilanı paylaşılan 

siteler, işe alım danışmanlığı şirketleri, insan kaynakları ajansları, elden özgeçmişi iletilmesi 

vb. farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda 

toplanmakta, muhafaza edilmekte ve tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir 

veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. 
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Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebepler, iş başvurunuzun 

değerlendirilmesi ve iş ilişkisinin kurulmasıdır. Bu amaçla kişisel verileriniz 6698 sayılı 

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde md.5/2/c iş 

sözleşmesinin kurulması ve ifası için, md.5/2/e bir hakkın tesisi, kullanılması amacıyla, 

md.5/2/d kişisel verilerinizin aleni olması halinde veya md.5/2/f ilgili kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu 

olması halinde işlenebilecektir. Bu ve kanunda sayılan hukuki sebeplerden birinin olmadığı 

hallerde, kişisel verileriniz ancak md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanızın olması halinde 

işlenecektir. 

Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, 

hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri 

kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul 

önlemler almaktadır. Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini 

engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle 

yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün 

olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır. Şirket, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı 

Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve 

yaptırmaktadır. 

 

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanunun 11 inci Maddesinde Sayılan Hakları ve İstisnalar 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesinde 

kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda talepte bulunabileceği düzenlenmiştir.  

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme  

• Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme  

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme  

• Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme  

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini 

isteme  

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak 

işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde 

kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme  

• Düzeltme, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için 

yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme  
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• İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme  

• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde 

zararın giderilmesini talep etme  

Bu aydınlatma metni Kurum’un işveren sıfatını taşımadığı ilgililer tarafından yapılacak 

başvurular için de geçerlidir. 

 

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda 

haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.  

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, 

planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi  

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, 

ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da 

suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade 

özgürlüğü kapsamında işlenmesi  

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, 

ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu 

kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler 

kapsamında işlenmesi  

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin 

olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi  

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini 

talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün 

olmayacaktır.  

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli 

olması  

• Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi 

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu 

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme 

veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için 

gerekli olması  
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• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik 

ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması  

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili talebinizi KVK Kanununun 13 üncü 

maddesine ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği hükümlerine 

uygun olarak ve gerekli incelemenin sağlıklı ve hızlı şekilde yapılabilmesi için Tarım Alet ve 

Makine Test Merkezi Müdürlüğü,  Gayret Mahallesi Şehit Cem Ersever Cad. No:6 06170 

Yenimahalle/ANKARA,adresinden,https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/tamtest/Belgeler/

KVKK/KVK-FR-01_TAMTEST-Veri-Sahibi-Basvuru-Formu.pdf internet adresinden temin 

edilebilecek olan Veri Sahibi Başvuru Formu'nu kullanarak bahsi geçen Formda özellikle 

zorunlu olduğu belirtilen alanları eksiksiz olarak doldurmak suretiyle tarafımıza iletiniz. 
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