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Türk Standardları Enstitüsü(bundan sonra “TSE” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) ve ilgili 

mevzuat çerçevesinde hukuka uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetleri yürütülerek 

gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.  

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye 

ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel veri işleme faaliyetleri ise, 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 işlemdir.  

Kanun kapsamında, Kişisel verileri işlenmesi nedeniyle aydınlanma hakkı bulunan gerçek 

kişiler, TSE tarafından hazırlanmış olan bu metni inceleyerek, yasal haklarına ilişkin bilgi 

edinebilir.  

Bilgilendirme amacıyla hazırladığımız bu metinde, TSE tarafından doğrudan veya dolaylı 

olarak hizmet sunulan gerçek kişilerin işlenen kişisel verilerine, bunların işlenme amaçlarına 

ve kişisel verilerin aktarıldığı taraflara ilişkin bilgilere şeffaflık çerçevesinde yer verilmiştir.  

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi   

Kişisel verileriniz; Kanun uyarınca veri sorumlusu olarak TSE tarafından, aşağıda açıklanan 

kapsamda işlenebilecektir.  

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği   

Kişisel verileriniz; 

- Ürün ve Hizmetlerin sunulması ile iyileştirilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,  

- Kamu düzeni, esenliği ve güvenliğinin sağlanması,   

- Ulusal ve Uluslararası standardizasyon faaliyetlerinin icrası, 

- Muayene ve gözetim, belgelendirme, laboratuvar ve tüm uygunluk değerlendirme iş ve 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

- Eğitim hizmetleri ve Personel Belgelendirme iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

-Sızma Testi Uzmanı Eğitim, Sınav, Personel ve Firma Belgelendirmesi faaliyetleri ile ilgili 

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması işlemleri, 

- Devlet tüzel kişiliği altında bulunan Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 

idareleri ile müstakil kamu kurumları ile arasında mevzuat, protokol ve sözleşme uyarınca 

yapılan iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

- Tebligat Kanunu çerçevesinde Posta Hizmetleri işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

- Kamu personel rejimi mevzuatı kapsamında Personel alımları ile Mesleki Eğitim Kanunu 

kapsamında staj başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi,  

- Enstitü faaliyetlerimizle ilgili akreditasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

Amaçlarıyla Genel ve Özel Kanunlara, sözleşme, protokol ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak 

işlenmektedir.  
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c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  

*Tablo birimlerin alfabetik sırasına göre doldurulmuştur. 

*Tablo birimlerin faaliyetleri baz alınarak hazırlanmıştır. 
 

Birim Faaliyet Kamu Tüzel Kişilerine 

Aktarımlar 

Özel Hukuk Tüzel 

Kişisine Aktarımlar 

Belgelendirme 

Merkezi 

Başkanlığı 

Belgelendirme 

Hizmetleri 

Kamu kurumu adına 

belgelendirme faaliyetleri 

verilen / söz konusu 

hizmeti talep eden kamu 

kurumu, hukuken yetkili 

kamu kurum ve 

kuruluşlarına aktarımlar. 

Aktarım 

yapılmamaktadır. 

Bilgi İşlem 

Dairesi 

Başkanlığı 

Siber Güvenlik 

Operasyonları 

5651 sayılı kanun 

kapsamında tutulmakta 

olan ve Adli inceleme 

kapsamında gerektiği 

taktirde Güvenlik 

birimlerine aktarımlar. 

 

Aktarım 

yapılmamaktadır. 

Bilişim 

Teknolojileri 

Test ve 

Belgelendirme 

Dairesi 

Başkanlığı 

Personel 

Belgelendirme, 

Eğitim ve Sınav 

Hizmetleri, 

Belgelendirme 

ve Test İşlemi 

Kanun, sözleşme veya 

protokolle yetkili kılınan 

Kamu Kurum ve 

Kuruluşları ile kamu 

niteliğindeki meslek 

kuruluşlarına aktarımlar. 

 

Aktarım 

yapılmamaktadır. 

Deney ve 

Kalibrasyon 

Merkezi 

Başkanlığı 

Deney ve 

Kalibrasyon 

Hizmetleri 

Bakanlıklar, Adli 

Makamlar ile kanunen 

yetkili kamu  kurum ve 

kuruluşlarına aktarımlar 

Aktarım 

yapılmamaktadır. 

Destek 

Hizmetleri 

Dairesi 

Başkanlığı 

Enstitüyü 

ziyaret eden 

ziyaretçinin 

Gelen 

ziyaretçinin, 

TCKN, İsim 

Soyisim 

bilgileri, Hes 

Kodu, ziyaret 

ettiği birim veya 

şahıs bilgileri 

istenir. Ayrıca 

ziyaretçinin 

kamera kayıtları 

 Hukuki işlem gerektiren 

durumlarda Emniyet 

Müdürlüğüne veya 

Herhangi bir Kamu 

kurumundan gelen Resmi 

yazıyla kayıtların 

incelenerek gerekli bilginin 

verilmesi. 

 

Aktarım 

yapılmamaktadır. 
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7/24 süreyle 

yaklaşık üç ay 

saklanması 

şeklinde kayıt 

altına 

alınmaktadır. 

Dış İlişkiler 

Dairesi 

Başkanlığı 

Yurtdışı 

organizasyonlar 

 

Yurtdışında 

organizasyondan sorumlu 

kurum/kuruluşlara 

aktarımlar 

- Veri aktarımı 

yapılacak kişinin açık 

rızası kapsamında, 

konaklama işlemleri 

için otel ve 

organizasyon 

şirketlerine 

-TTK gereğince 

İştiraklerin Genel Kurul 

Toplantılarına katılım/ 

vekalet durumlarında 

katılanın gerekli kimlik 

bilgilerinin paylaşımı 

Eğitim Dairesi 

Başkanlığı 

Personel 

Belgelendirme, 

Eğitim ve Sınav 

Hizmetleri 

Yasal mevzuat, sözleşme 

veya protokolle yetkili 

kılınan Kamu Kurum ve 

Kuruluşları ile kamu 

kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarına 

hizmet alanlar hakkında 

bilgi verilmesine yönelik 

aktarımlar. 

Enstitümüzden personel 

belgelendirme, eğitim 

ve sınav hizmeti alan ve 

sözleşmenin tarafı olan 

özel sektör 

kuruluşlarına kendi 

başvuruları kapsamında 

hizmet alanlar hakkında 

bilgi verilmesine 

yönelik aktarımlar. 

Özel hukuk üçüncü 

kişilerine aktarım 

yapılmamaktadır. 

Hukuk 

Müşavirliği 

Adli İşlemler Mevzuat kapsamında Adli 

ve İdari Makamlara 

aktarılması zorunlu olan 

personel bilgileri 

 

Aktarım 

yapılmamaktadır. 
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İnsan 

Kaynakları 

Dairesi 

Başkanlığı 

Personel işe 

alım ve başvuru 

süreçleri, Staj 

işlemleri 

başvuru 

süreçleri 

İdari talepler sonucunda 

Cumhurbaşkanlığı, 

Bakanlıklar, Güvenlik 

Soruşturması için ilgili 

kamu kurumları, adli ve 

İdari Yargı mercilerine 

aktarımlar. 

 

 

Aktarım 

yapılmamaktadır. 

İnsan 

Kaynakları 

Dairesi 

Başkanlığı 

Çalışan 

Personel 

Bilgileri 

İdari talepler sonucunda 

Cumhurbaşkanlığı, 

Bakanlıklar, Güvenlik 

Soruşturması için ilgili 

kamu kurumları, adli ve 

İdari Yargı mercilerine 

aktarımlar. 

 

 

Aktarım 

yapılmamaktadır. 

İnsan 

Kaynakları 

Dairesi 

Başkanlığı 

Personelin 

turnike giriş 

çıkış bilgileri  

Yargı talepleri sonucunda 

yapılan aktarımlar. 

 

Aktarım 

yapılmamaktadır. 

İthalat 

Merkezi 

Başkanlığı 

İthalat Denetim 

Faaliyeti 

kapsamında; 

personel 

bilgileri, staj 

işlemleri 

başvuru 

süreçleri, 

İthalatçı firma 

ve yetkilileri ile 

ithalat başvuru 

süreçleri 

İdari talepler sonucunda 

Cumhurbaşkanlığı, 

Bakanlıklar, Güvenlik 

Soruşturması için ilgili 

kamu kurumları, 

Makamlar ve İdari Yargı 

mercileri ile hizmetin 

sahibi olan ve/veya 

hukuken yetkili 

Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına aktarımlar  

 

 

 

Aktarım 

yapılmamaktadır. 

Muayene ve 

Gözetim 

Merkezi 

Başkanlığı 

Muayene ve 

Gözetim 

Hizmetleri 

Kamu Adına Muayene Ve 

Gözetim Hizmetleri 

Verilen Sahalarda 

Hizmetin Esas Sahibi Olan 

Kamu Kurumu, Hukuken 

Yetkili Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına aktarımlar. 

Özel sektör adına 

sözleşmenin tarafı olan, 

muayene ve gözetim 

hizmetleri verilen 

sahalarda hizmetin esas 

sahibi olan özel hukuk 

tüzel kişisine yapılan 

aktarımlar. Özel hukuk 

üçüncü kişilerine 

aktarım 

yapılmamaktadır. 
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Otomotiv Test 

Merkezi 

Dairesi 

Başkanlığı 

Yapımı 

planlanan 

Otomotiv Test 

Merkezi Projesi 

kapsamında 

yürütülen 

hizmetler 

Bakanlıklar, Adli 

Makamlar ile kanunen 

yetkili kamu kurum ve 

kuruluşlarına aktarımlar. 

Aktarım 

yapılmamaktadır. 

Standart 

Hazırlama 

Merkezi 

Başkanlığı 

Standardizasyon 

Faaliyetleri  

Ayna komite ve Teknik 

komite üyeliklerinde iletişim 

bilgileri, firma/kurum adları 

ve CV’ler; 

- Devlet tüzel kişiliğiyle, 

kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla, 

- Hukuken yetkili kamu 

kurumları ve özel kişi ve 

kurumlar ile 6698 sayılı 

Kanun’un 8. ve 9. 

maddelerinde belirtilen kişisel 

veri işleme şartları ve 

amaçları çerçevesinde 

paylaşılabilecektir.  

Açık rızaları veri 

sahiplerinden alınmaktadır.  

 

-Veri aktarımı 

yapılacak kişinin açık 

rızası kapsamında 

sektörel olarak katılım 

durumunu görebilmek 

adına Sektör dernekleri, 

Sanayi ve Ticaret 

odaları, OSB’ler, 

TOBB, TÜSİAD vb. 

kuruluşlarla ayrıca ; 

-Veri aktarımı yapılacak 

kişinin açık rızası 

kapsamında, ayna 

komitelerin takip ettiği 

TSE’ nin üyesi olduğu 

veya iletişimde 

bulunduğu tüm bölgesel 

ve uluslararası 

standardizasyon 

kuruluşları  

(ISO),(IEC),(CEN), 

(CENELEC))  ile, 

- Veri aktarımı 

yapılacak kişinin açık 

rızası kapsamında 

Ulusal standart 

kuruluşlarıyla 

(BSI),(DIN), vb. 

kuruluşlar 

Strateji 

Geliştirme 

Dairesi 

Başkanlığı 

Mali İş ve 

İşlemler 

İdari talepler 

doğrultusunda Sayıştay 

Başkanlığı, Kamu 

Kurumlarının Rehberlik ve 

Denetim/ Teftiş Kurulu 

Başkanlıkları ve Adli 

Makamlar 

 

 

Aktarım 

yapılmamaktadır. 
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Tanıtım, 

Pazarlama ve 

Yayın Dairesi 

Başkanlığı 

Dergi Abonelik 

İşlemleri 

Şimdiye kadar kamu 

kurum ve kuruluşlarına 

aktarım yapılmamıştır. 

Dergilerin gönderiminin 

sağlanabilmesi için, 

abone olan kişilerin 

adres bilgileri, telefon 

numarası ve e-posta 

adreslerinin sözleşme 

kapsamında dağıtım 

firmasına yapılan 

aktarımlar. 

Ulaşım ve 

Lojistik 

Sistemleri 

Merkezi 

Başkanlığı 

Belgelendirme, 

muayene ve 

uygunluk 

değerlendirme 

faaliyetleri 

İşlenmekte olan kişisel 

veriler, Bakanlıklar, Adli 

Makamlar ile kanunen 

yetkili kamu kurum ve 

kuruluşlarına aktarımlar. 

 

 

Aktarım 

yapılmamaktadır. 

 

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

çerçevesinde yukarıda tabloda detayları verilen hususlar paylaşılabilecektir.  

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi   

Kişisel verileriniz; TSE ve tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak 

yukarıda sayılan amaçlar kapsamında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da olmayan 

yöntemler ile toplanmaktadır.  

e) Hukuki Sebebi   

Kişisel verileriniz b) bendinde ifade edilen amaçların sağlanması ve sözleşmenin kurulması 

veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenmektedir.  

f) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları  

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 



KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 
 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme,  

Haklarına sahiptir. 

Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı 

kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Enstitümüze iletebilirsiniz. Kanun’un 11. 

maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı 

içeren talebinizi, Enstitümüze hitaben “Necatibey Caddesi Bakanlıklar No:112 

Çankaya/ANKARA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya 

posta/kargo kanalıyla evrak birimimize gönderebilirsiniz.  

Enstitümüzün faaliyetlerinde oluşabilecek değişiklikler, Kanunda olabilecek değişiklikler ve 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma 

bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.  

 

 

      

 


