TSK AKILLI KART YÖNETĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI
TARAFINDAN KĠġĠSEL VERĠLERĠN ĠġLENMESĠNE
ĠLĠġKĠN AYDINLATMA METNĠ

ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
Adres:
TSK Akıllı Kart Ynt.Mrk.Bşk.lığı
Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı
Kirazlıdere Çankaya/ANKARA
e-Posta Adresi: akillikart@tsk.tr
Telefon: 0 (312) 410 73 00

Genelkurmay TSK Akıllı Kart Yönetim Merkezi Başkanlığı (TSK AKMER) tarafından kişisel
verilerin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 6988 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) “Veri
Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu maddesi uyarınca sizleri
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
TSK AKMER olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami
hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda gerekli tüm tedbirler alınmış olup sistem
altyapımız en güvenilir seviyededir.

1. KiĢisel Verilerin Toplanması, ĠĢlenmesi ve ĠĢleme Amaçları
TSK AKMER tarafından; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu görevdeki/emekli/müstafi/başka
kurumlara devrolan personel, sözleşmesi sona ermiş subay/astsubay personel/yabancı
askeri personel ile bunların hak sahibi aile fertlerine, Sürekli Giriş Kartı/Yakın
Kartı/Tanınmış Kişi Kartı alacak kişilere ve ilgili protokoller kapsamındaki personel ile
bunların hak sahibi aile fertlerine verilecek TSK Akıllı Kartlarının tedarikini,
kişiselleştirilmesini, basımını, dağıtımını ve yönetimini yapmak üzere kişisel verileriniz
işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, TSK Akıllı Kart faaliyetlerinin yürütülmesi, TSK personelinin ve
başka kurumlara devrolan personelin özlük haklarının takibi, sizlere ait verilerin doğru ve
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güncel tutulmasının sağlanması ve ikili protokol kapsamında T.C. Ziraat Bankası AŞ
tarafından sunulan ürünler, hizmetler, avantajlar ve kampanyalardan faydalanabilmek
kapsamında; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci ve 6’ncı
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

2. ĠĢlenen KiĢisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz,
ilgili kurum/kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8’inci ve 9’uncu
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.

3. KiĢisel Verilerinize ĠliĢkin Alınan Güvenlik Önlemleri
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka
aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla
uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler
TSK AKMER tarafından alınmaktadır.

4. KiĢisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, 6988 sayılı KVKK’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak TSK
AKMER tarafından sunulan hizmetin niteliğine bağlı olarak farklı kanallar ve farklı hukuki
sebeplere dayanarak elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel
verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, TSK AKMER içi faaliyetlerin sürdürülmesi
ve geliştirilmesi ile mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki
sebeplere dayanılarak toplanmakta, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz
ayrıca KVKK’nun 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları kapsamında ve bu metnin 1’inci ve 2’nci maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve
amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

5. KiĢisel Veri Sahibinin KVKK’nun 11’inci maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,



Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerin işlenme
kullanılmadığını öğrenme,

amacını

ve
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bunların

amacına

uygun

kullanılıp



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,
 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 haklarına sahiptir.


6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin başvurularınızı kimliğinizi tevsik
edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçenizi;
 TSK Akıllı Kart Ynt.Mrk.Bşk.lığı Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı Kirazlıdere
Çankaya/ANKARA adresine veya,
 TSK Akıllı Kart Yönetim Merkezi Başkanlığının akillikart@tsk.tr e-posta adresine
iletebilirsiniz.
Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul
edilecek olup, ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda
cevap verilecektir.
İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde TSK AKMER tarafından revize edilebilir.
Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme
yapılacaktır.
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