Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma
7 Nisan 2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) temel amacı, kişisel
verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve
özgürlüklerini korumaktır.
Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler:
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM); veri sorumlusu sıfatıyla 5363 sayılı Tarım
Sigortaları Kanunu, 5488 sayılı Tarım Kanunu, 6210 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5684
sayılı Sigortacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini yerine
getirmek üzere kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK)
açıklandığı çerçevede elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza
edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek,
değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve
ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek,
sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde
işleyebilecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz TARSİM tarafından; 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu, 5684 sayılı
Sigortacılık Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu, sair ilgili diğer kanun ve ikincil mevzuattan doğan yükümlülükler ile diğer
yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ile ticari faaliyetlerin mevzuata uygun
olarak yerine getirilmesi için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu
doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, TARSİM’in kısa, orta ve uzun vadede ticari, teknik,
hukuki ve kamusal politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,
Sigorta sözleşmesi öncesinde incelenmesi, sigorta sözleşmesinin kurulması,
sözleşmenin ifası, risk inceleme ve hasar tespit işlemleri, riskin paylaşılması ve sigorta
tazminat ödemelerinin yapılması veya bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi,
yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik bilgilendirme
yapılması, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve
Denetleme Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi
saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması amacıyla işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı:
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacı Kanun’un m.
8/2/a bendine uygun olarak yurtiçinde başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli
ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine,
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, SGK, TSB, SBM, Bakanlıklar, yargı mercileri,
TÜİK başta olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin
verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara, Şirket’i denetime yetkili kurum ve kuruluşlara,
ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme
kuruluşlarına, faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği
içerisinde olunan iş ortaklarına ve sadece gerektiğinde tedarikçileri ve mevcut ortak

yönetim ve operasyon yapılanmasının koordinasyonunun sağlanması amaçlarıyla
Şirket iştiraki/ortaklarına;
Diğer taraftan; yine başta yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilebilmesi ile TARSİM’in
veya Şirketimizin iş ve iş sürekliliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK m.9/1
uyarınca kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına yönelik ilgili kişinin açık rızasının
bulunması hukuki sebebine dayanarak, TARSİM veya Şirket’in CRM/ERP/bilgi
teknolojileri/bulut
hizmet
sağlayıcılarına,
ilgili
hizmet
sağlayıcıların
datacenter/serverlarının bulunduğu yabancı ülkelere;
Veri güvenliğine yönelik alınması gerekli her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilerek
aktarılabilecektir. Bu hususta yurt içi ve yurtdışı aktarımına yönelik vermiş olduğunuz
açık rızayı dilediğiniz zaman geri alabilir, bu hususta TARSİM veya Şirket’in
yetkililerine danışabilirsiniz. İlgili aydınlatma ve rıza metinleri; TARSİM süreç ve
faaliyetlerine özgü olarak ilgili kişilere kademeli aydınlatma şeklinde veya muhtelif
yollarla edinilmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebepleri:
Sigorta sözleşmesinin kurulması, ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi
amacıyla kişisel verileriniz, Tarım Sigortaları Havuzu İşletici Şirketi Tarım Sigortaları
Havuz İşletmesi A.Ş. iş ortağı sigorta şirketleri ve bunların dağıtım kanalları, internet
ve mobil uygulamalarımız, çağrı merkezimiz ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı Kayıt Sistemleri (Çiftçi Kayıt Sistemi,
Örtü Altı Kayıt Sistemi, Su Ürünleri Kayıt Sistemi, Arıcılık Kayıt Sistemi ) ve benzeri
diğer kanalları aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da
elektronik ortamda toplanabilmektedir.
Bu kapsamda kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem
güvenliği, risk yönetimi, finans, görsel ve işitsel kayıtlar kategorisinde yer alan
genel nitelikli kişisel veriler; Kanun’un 5/2/a-c-ç-d-e-f ve bentlerinde gösterilen
kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından
alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla
TArsim’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine
dayalı olarak işlenmektedir.
Özel nitelikli kişisel veri kategorisinde yer alan sağlık bilgileri ise gerektiği hallerde
Kanun’un m.6/2 fıkrası uyarınca aydınlatmaya dayalı açık rızanızın bulunması, hukuki
sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları
Dilediğiniz zaman TARSİM’e başvurarak;
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
 Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz.
Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya
https://www.tarsim.gov.tr/ adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu
doldurarak ıslak imzalı şekilde “Sahrayıcedit Mah. Atatürk Cad. No:48
Kadıköy/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi
başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil
imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya
Tarsim’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak
kvkk@tarsim.org.tr veya tarimsigortalarihavuzisletmesias@hs01.kep.tr adresine
iletebilirsiniz.
Tarsim’e ilettiğiniz talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılmaktadır.
TARSİM’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul
kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma
metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin yayımlandığı tarih itibariyle derhal
geçerlilik kazanacaktır.

