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TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU 
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA VE İŞLEME POLİTİKASI 

 
1.GİRİŞ 

 

Tü rkiye Yü zme Federasyonü (“TYF/Veri Sorümlüsü”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korünması Kanünü’na (“KVKK”) üygün olarak kişisel verilerin işlenmesine, korünmasına o nem 

vermekteyiz. Federasyonümüz, ülüsal ve ülüslararası yasal dü zenlemeler, alınan kararlar üyarınca, 

veri gü venlig inin sag lanması için gerekli hüküki, idari ve teknik tedbirleri almaktadır. 

 
Avrüpa Konseyi’nin, 28 Ocak 1981 tarihinde Strazbürg’da imzaya açılan ve 1 Ekim 1985 tarihinde 

yü rü rlü g e giren 108 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İ şleme Tabi Tütülması Karşısında Bireylerin 

Korünması So zleşmesi, ü lkemiz tarafından 28 Ocak 1981 yılında imzalanmıştır. So zleşmenin temel 

amacı; her ü ye ü lkede, üyrüg ü veya ikametga hı ne olürsa olsün gerçek kişilerin, temel hak ve 

o zgü rlü klerini ve o zellikle kendilerini ilgilendiren kişisel nitelikteki verilerin otomatik yollarla 

işleme tabi tütülması karşısında o zel yaşam haklarını gü vence altına almaktır. Bü so zleşme, 

onaylanarak iç hükükümüza dahil edilmiştir. Büna bag lı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korünması Kanünü 07.04.2016 tarihli Resmı  Gazetede yayımlanarak yü rü rlü g e girmiştir. Kişisel 

verilerin işlenmesinde başta o zel hayatın gizlilig i olmak ü zere kişilerin temel hak ve o zgü rlü klerini 

korümak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tü zel kişilerin yü kü mlü lü kleri ile üyacakları üsül ve 

esasları bü kanün ile dü zenlenmiştir.  

 

Avrüpa Birlig inde (AB) kişisel verilerin korünmasına ilişkin mevzüat kapsamında Genel Veri 

Korüma Tü zü g ü / Regü lasyonü (GDPR) ile kişisel verilerin korünması ayrıca dü zenlenmiştir. 

KVKK ve ilgili mevzüat kapsamında hazırlanan işbü politika, veri sorümlüsü sıfatıyla 

Federasyonümüz tarafından ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  

 

2.AMAÇ 

 

Federasyonümüz tarafından hazırlanmış olan bü politika metni ile KVKK ve ilgili mevzüata üyüm 

sü recinin tamamlanması bakımından aşag ıda yazılı temel ilkeler dog rültüsünda; ilgili kişilere ait 

kişisel verilerin; Kişisel Verileri Korüma Kürümü’nün yayımladıg ı kararlar, belirledig i ilkeler ile T.C. 

Anayasası, Ulüslararası So zleşmeler, KVKK ve ilgili mevzüata üygün olarak işlenmesi ve ilgili 

kişilerin haklarını etkin bir şekilde küllanması amaçlanmıştır. Kişisel verilerin korünması ve 

işlenmesi faaliyetleri işbü politikaya üygün olarak gerçekleştirilmektedir.  

 

Kişisel Verileri Korüma ve İ şleme Politikası (politika), Federasyonümüz yetkili birimleri tarafından 

gerçekleştirilmekte olan kişisel veri işleme faaliyetleri sırasında, Kanünün 12.maddesi üyarınca 

alınması gereken idari ve teknik tedbirlerin üygülanmasını sag lamak amacıyla hazırlanmıştır. 

 

 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf
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3. KAPSAM 

 

Bü politika; tabi oldüg ümüz 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanünü, 7405 sayılı Spor 

Külü pleri ve Spor Federasyonları Kanünü ile Bag ımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usül ve 

Esasları Hakkında Yo netmelik hü kü mleri ve Tü rkiye Yü zme Federasyonü Ana Statü sü  gereg i 

sünülan hizmetler kapsamında; faaliyet alanı ile sınırlı olmak ü zere, Tü rkiye Yü zme 

Federasyonünün genel kürülü ile yo netim, denetim ve disiplin kürüllarını, spor dalında faaliyet 

go steren spor külü plerini ve ilgili dig er kürülüşları, sporcü, antreno r, teknik direkto r, hakem, 

menajer, go zlemci, yo netici, temsilci ve benzeri spor elamanları olmak ü zere ü rü n veya hizmet alan 

kişiler, sınav adayları, federasyon çalışanları, çalışan adayı, ü rü n veya hizmet sag layan tedarikçiler, 

tedarikçi çalışanları, iş ortakları, yetkili kamü kürüm ve kürülüşları ile gerçek kişiler ve o zel hükük 

tü zel kişilerinin temsilcileri ve çalışanları olmak ü zere ilgili kişilere ait kişisel verileri 

kapsamaktadır. 

 

İ şbü politikamızda belirttig imiz hüsüsların kapsamı, işleme faaliyetinin tü rü ne go re sayılan bü kişi 

grüplarının tamamını kapsayabileceg i gibi, sporcü, antreno r, hakem, ziyaretçiler gibi bir kısım kişi 

grüplarını tamamen ya da kısmen de kapsayabilmektedir. Federasyonümüzün tü m birimleri ile 

birlikte Başkanlık, Yo netim Kürülü, Yetkili Kürüllar, Genel Sekreterlik, İ l Temsilcilikleri olmak ü zere 

Federasyonümüzün yetkili birimlerindeki kişisel veri işleme faaliyetleri; KVKK ve ilgili mevzüat ile 

bü politika esaslarına go re yü rü tü lmektedir.     

 

4. TANIMLAR 

 

İ şbü politikada küllanılan terimler aşag ıdaki anlamları ifade edecek şekilde küllanılmış olüp 

mevzüatta veya dü zenleyici kürüm kararlarında tanımlanan terimlerde, ilgili mevzüatta ya da 

kararlarda yapılacak bir deg işiklik ile ilgili terim yerine farklı bir terim küllanılması yahüt ilgili 

terime farklı bir anlam verilmesi halinde Federasyonümüzca ayrıca bir deg işiklik yapılmasına 

gerek olmaksızın, so z konüsü terimler, deg işiklig in yü rü rlü g e girdig i tarihten itibaren işbü 

politikanın üygülanmasında deg iştirilmiş hali ile dikkate alınacaktır: 

 

Açık Rıza:  
Belirli bir konüya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza 
Alıcı Grubu: 
Veri sorümlüsü tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi 
Anonim Hale Getirme: 
Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir sürette kimliği belirli veya belirlenebilir 
bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi 
Bakanlık:  
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığını, 
BELGENET: 
Kürümsal belgelerin yasal mevzüat ve standartlara üygün şekilde elektronik ortamda güvenli ve 
etkin olarak yönetilmesini tamamen dijital ortamda sağlayan Web tabanlı bir “Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi” yazılımı, kürümsal belgelerin yasal mevzüat ve standartlara üygün şekilde 
elektronik ortamda güvenli ve etkin olarak yönetilmesini tamamen dijital ortamda sağlayan Web 
tabanlı bir “Elektronik Belge Yönetim Sistemi” yazılımıdır. 
Elektronik Ortam: 
Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile olüştürülabildiği, okünabildiği, değiştirilebildiği ve 
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yazılabildiği ortamlar 
Elektronik Olmayan Ortam: 
Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar 
Tedarikçi/Hizmet Sağlayıcısı: 
Federasyonümüz ile belirli bir sözleşme çerçevesinde tedarik veya hizmet sağlayan gerçek veya 
tüzel kişiler, 
İlgili Kullanıcı:  
Verilerin teknik olarak depolanması, korünması ve yedeklenmesinden sorümlü olan kişi ya da 
birim hariç olmak üzere veri sorümlüsü organizasyonü içerisinde veya veri sorümlüsündan aldığı 
yetki ve talimat doğrültüsünda kişisel verileri işleyen kişilerdir 
İlgili Kişi/Kişisel Veri Sahibi:  
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir 
İmha:  
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi 
Kişisel Veri İşleme Envanteri: 
Veri sorümlülarının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldükları kişisel verileri işleme 
faaliyetlerini, kişisel verileri işleme amaçları ve hüküki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grübü 
ve veri konüsü kişi grübüyla ilişkilendirerek olüştürdükları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar 
için gerekli olan azami mühafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel 
verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları belge 
Kayıt Ortamı:  
Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 
kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bülündüğü her türlü ortam 
Kişisel Veri:  
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi 
Kişisel Verilerin İşlenmesi:  
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin 
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 
mühafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, 
elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da küllanılmasının engellenmesi gibi veriler 
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem 
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi:  
Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir sürette kimliği belirli veya belirlenebilir 
bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi 
Kişisel Verilerin Silinmesi:  
Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Küllanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar 
küllanılamaz hale getirilmesi 
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi:  
Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar 
küllanılamaz hale getirilmesi işlemi 
Kanun: 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korünması Kanünü 
Kurul: 
Kişisel Verileri Korüma Kürülü 
Kurum: 
Kişisel Verileri Korüma Kürümü 
Kişisel Veri İrtibat Kişisi: 
Türkiye’de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler için veri sorümlüsü tarafından, Türkiye’de yerleşik 
olmayan gerçek ve tüzel kişiler için de veri sorümlüsü temsilcisi tarafından, Kanün ve bü Kanüna 
dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum 
ile iletişimi sağlamak amacıyla Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişiyi 
Koordinasyon Sağlayacak Üst Düzey Yönetici:  
6698 sayılı Kişisel Verileri Korüma Kanünün Geçici 1 inci maddesinin 5 inci fıkrasına istinaden, 
veri sorümlüsü sıfatına haiz kamü kürüm ve kürülüşlarında bü Kanünün üygülanmasıyla ilgili 
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koordinasyonü sağlamak üzere üst düzey bir yöneticiyi, 
Federasyon/TYF:  
Türkiye Yüzme Federasyonü, 
LEN/Ligue Européenne de Natation:  
Federasyonün üyesi oldüğü Avrüpa Yüzme Birliğini, 
FINA/ Fédération Internationale de Natatio:  
Federasyonün üyesi oldüğü Ulüslararası Yüzme Federasyonunu, 
Bakanlık Spor Bilgi Sistemi:  
Bazı işlemelerin ve sünülan hizmetlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan T.C. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı merkezi otomasyon sistemi, 
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 
Periyodik İmha: 
Kanün’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması dürümünda 
kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen 
gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi 
Politika: 
Kişisel Verileri Korüma ve İşleme Politikasını 
Sınav Adayı: 
Federasyon faaliyetleri kapsamında sınav başvürüsü yapan kişiler ile sınava tabi olan kişiler, 
Spor Dalı:  
Yüzme, Senkronize Yüzme, Atlama ve Açık Sü dallarını, 
Temsilci: 
Federasyon faaliyetleri kapsamında ilgili tüzel kişileri, kamü kürüm ve kürülüşlarını, külüpler, 
bölge koordinatörleri, il temsilcileri ile il müdürlüklerini temsil eden kişiler, 
Ürün veya Hizmet Alan Kişiler:  
Türkiye Yüzme Federasyonünün genel kürülü ile yönetim, denetim ve disiplin kürüllarını, spor 
dalında faaliyet gösteren spor külüplerini ve ilgili diğer kürülüşları, sporcü, antrenör, teknik 
direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci ve benzeri spor elemanları olmak üzere ürün 
veya hizmet alan kişiler, 
Veri İşleyen: 
Veri sorumlüsünün verdiği yetkiye dayanarak veri sorümlüsü adına kişisel verileri işleyen gerçek 
veya tüzel kişi 
Veri Kayıt Sistemi: 
Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi 
Veri Sorumlusu: 
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kürülmasında ve 
yönetilmesinden sorümlü gerçek veya tüzel kişi 
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi: 
Veri sorümlülarının Sicile başvürüda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde küllanacakları, internet 
üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından olüştürülan ve yönetilen bilişim sistemi. 
VERBİS: 
Veri Sorümlüları Sicil Bilgi Sistemi 
Yönetmelik: 
28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya 
Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 
Ziyaretçi: Federasyonümüzün sahip oldüg ü fiziksel mekanlara çeşitli amaçlarla girmiş olan veya 

internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişileri ifade eder. 
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5. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMI 

 

KVKK ve ilgili mevzüat üyarınca, kişisel verilerin korünması mevzüatına üygünlüg ün sag lanması, 

mühafazası ve sü rdü rü lmesi kapsamında, Federasyonümüz bü nyesinde gerekli koordinasyonü 

sag lamak amacıyla Federasyonümüz tarafından gerekli kararlar alınmış, Veri İ rtibat Kişisi atanmış, 

Veri İ rtibat Kişisi ile Koordinasyon Sag layacak U st Dü zey Yetkilisinin go rev ve sorümlülükları ile 

yetki tanımı belirlenerek ilgili kişilere teblig  edilmiştir.  

 

İ şbü politika kapsamında alınan teknik ve idari tedbirlerin gerektig i şekilde üygülanması, ilgili 

birim çalışanlarının eg itimi ve farkındalıg ının arttırılması, denetimi ile kişisel verilerin hüküka 

aykırı olarak işlenmesinin, erişilmesinin o nlenmesi ve kişisel verilerin hüküka üygün 

saklanmasının sag lanması amacıyla, kişisel veri işlenen tü m ortamlarda veri gü venlig ini sag lamaya 

yo nelik teknik ve idari tedbirler veri irtibat kişisi ve koordinasyon sag layacak ü st dü zey yo netici ve 

sorümlü birimlerce yerine getirilmektedir. 

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLDİĞİ ORTAMLAR  

 

Kamu kurumü niteliğindeki Türkiye Yüzme Federasyonü (“TYF/Veri Sorümlüsü”) olarak veri 
sorümlüsü sıfatıyla işlenen, tütülan kişisel veriler; 
 
Küllanılan Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, BELGENET, Bakanlık Spor Bilgi Sistemi, TYF Bilgi 
Sistemi, VERBİS gibi), Sünücülar (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veri tabanı, web, dosya paylaşım 
vb.), Kürümsal Bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü), Mobil Cihazlar (Telefon, tablet vb.), Optik Diskler 
(CD, DVD vb.), Çıkarılabilir Bellekler (USB, hafıza kartları vb.), Bilgi Güvenliği Cihazları (Küllanılan 
güvenlik programları, günlük kayıt dosyası, Antivirüs programları vb.) olmak üzere elektronik 
ortamlarda ve fiziki dosya, belge olarak tütülan kişisel veri içeren basılı formlar, sporcü, antrenör, 
hakem kayıt bilgileri, alınan dilekçeler, başvürü evrakları, üçüncü kişiler ile yapılan sözleşmeler, 
manüel veri kayıt sistemleri (tütülan karar defterleri, anket formları, talep formları ve dilekçeler, 
yazılı, basılı, görsel ortamlarda tütülan kişisel veriler, birim dolapları, arşiv odaları) gibi 
elektronik olmayan fiziksel ortamlarda kaydedilmektedir.  
 
Kişisel verileriniz; ilgili mevzüata, ülüslararası veri güvenliği prensiplerine üygün olarak güvenli 
bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahüt 
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, 
kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kişisel verileriniz üzerinde 
gerçekleştirilen her türlü işleme konü olarak Federasyonümüz tarafından mevzüat gereği sünülan 
hizmetlerle sınırlı olmak üzere işlenmektedir. 
 

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GENEL İLKELER 

 

7.1. Gizlilik İlkesi 

 

İ şbü politikada açıklandıg ı ü zere, gerek çalışanlar ve gerekse Federasyonümüz ile irtibatlı kişisel 

veri sahibi olan ilgili tü m kişilerin verileri gizlidir. Bü politika ve alınan tedbirler kapsamında ve 

kanünda belirtilen haller dışında, hiç kimse başkaca bir amaç için kişilerin verilerini küllanamaz, 

çog altamaz, kopyalayamaz, başkalarına aktaramaz ve politikalarla belirlenen amaçlar dışında 

küllanamaz.   
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7.2. Temel İlkeler  

 

Federasyonümüz tarafından işlenmekte olan kişisel veriler, Kanünün 4. maddesinde belirtilen 

ilkelere üygün olarak işlenmektedir. Kişisel verilerin korünması, işlenmesi sü reçlerinde aşag ıda 

yazılı ilkeler esas alınmaktadır.  

 

7.2.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma 

 

Dü rü stlü k küralı ilkesi, Tü rk Medeni Kanünü’nün 2. maddesinde yer almak ile birlikte, kişisel 

verilerin işlenmesi sırasında kanün ve dig er hüküksal dü zenlemelere üygün ve şeffaflıg a dikkat 

edilmesi anlamına gelmektedir. Bü kapsamda Federasyon, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık 

ve gereklilik ilkelerini dikkate almakta, kişisel verileri ilgili amacın gerektirdig i o lçü nü n o tesinde 

küllanmamaktadır. 

 

7.2.2. Doğru Olma ve Güncellik 

 

İ lgili kişinin menfaatleri açısından, belli bir amaç için tütülan kişisel verilerin dog rü tütülması 

o nemli olmak ile birlikte yanlış verilerin tütülması, hem veri sorümlüsünün menfaatlerini hem de 

veri sahibinin temel hak ve o zgü rlü klerini, manevi bü tü nlü g ü nü  ve ekonomik menfaatlerini zarara 

sokacak sonüçlar ortaya çıkarabilir. Bü kapsamda Federasyon, kişisel veri sahiplerinin temel 

haklarını ve kendi meşrü menfaatlerini dikkate alarak işledig i kişisel verilerin, dog rü olması ve 

gü ncel tütülması için gerekli tü m tedbirleri almaktadır. 

 

7.2.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme 

 

Kişisel verilerin belirli, açık ve meşrü amaçlar için işlenmesi ilkesi, veri sorümlüsünün, kişisel 

verileri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemesini ve bü amacın meşrü olmasını zorünlü 

kılmaktadır. Veri sorümlüları, kişisel verileri belirttikleri amaçlar dışında başka amaçlar için 

işlerlerse, bündan sorümlü olacaklardır. Gerekçede belirtildig i gibi, amacın meşrü olması, veri 

sorümlüsünün işledig i verilerin, yapmış oldüg ü iş veya sünmüş oldüg ü hizmetle bag lantılı ve 

bünlar için gerekli olması anlamına gelmektedir. Bü kapsamda Federasyon, kişisel verilerin hangi 

amaçla işleneceg ini henü z kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya koymaktadır. 

 

7.2.4. Verilerin, İşlendikleri Amaç ile Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması 

 

Veri sorümlüsü, bü ilkeye go re o nce amacına ülaşmak için, hangi verileri gerekli ve yeterli miktarda 

küllanıp küllanmaması gerektig ini belirlemektedir. Yeterli verilerin toplanması, fazla verilerin 

toplanmaması gerekmektedir. Bü kapsamda Federasyon, kişisel verileri işlenme amaçları ile 

bag lantılı ve sınırlı olarak ve bü amacın gerçekleşmesi için gerektig i o lçü de işlemektedir. 

 

7.2.5. Yürürlükte Olan Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre 

ile Sınırlı Olarak Muhafaza Edilme 

 

Kişisel veriler, ilgili mevzüatta belirlenen veya işlendikleri amaç için gerekli olan sü re kadar 

mühafaza edilecektir. Mevzüatta bir sü re belirlenmişse bü sü re baz alınır. Bir sü re belirlenmemişse, 
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belirli bir amaç için gerekli olan sü re kadar veriler mühafaza edilir. Sü re bitiminde Federasyon 

tarafından, saklanmaksızın, veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilir. 

 

8.KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİ KATEGORİLERİ  

 

Veri sorümlüsü olarak tabi oldüg ümüz mevzüat ve sündüg ümüz hizmet faaliyetleri kapsamında, 

Tü rkiye Yü zme Federasyonünün genel kürülü ile yo netim, denetim ve disiplin kürüllarını, spor 

dalında faaliyet go steren spor külü plerini ve ilgili dig er kürülüşları, sporcü, antreno r, teknik 

direkto r, hakem, menajer, go zlemci, yo netici, temsilci ve benzeri spor elamanları olmak ü zere ü rü n 

veya hizmet alan kişiler, sınav adayları, federasyon çalışanları, çalışan adayı, ü rü n veya hizmet 

sag layan tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, iş ortakları, yetkili kamü kürüm ve kürülüşları ile gerçek 

kişiler ve o zel hükük tü zel kişilerinin temsilcileri ve çalışanları olmak ü zere ilgili kişilere ait kişisel 

veriler işlenmektedir. İ lgili kişi grübüna go re ayrı ayrı politika olüştürülmüş üygülanmaya 

başlanmıştır.  

 

8.1. İşlenen Kişisel Veriler 

 

İşlenen kişisel veriler, aramızdaki iş ilişkisinin türüne (Örnek: Ürün veya Hizmet Alan sporcü,  
çalışan, tedarikçi, iş ortağı, temsilci vb.) ve iletişime geçme yönteminize (Örnek: telefon, e-posta, 
web sitesi üzerinden, basılı evrak vb.) göre değişmektedir.  
 

Genel olarak kişisel veri işleme yo ntemlerimiz, web sitemiz ü zerinden, telefon, faks veya e-posta 

aracılıg ıyla, spor dalında faaliyet go steren spor külü pleri ve ilgili dig er kürülüşların temsilcileri, 

spor dalında faaliyet go steren spor külü plerini ve ilgili dig er kürülüşları, sporcü, antreno r, teknik 

direkto r, hakem, menajer, go zlemci, yo netici, temsilci ve benzeri spor elemanları olmak ü zere ü rü n 

veya hizmet alan kişiler ile o zel elektronik üygülamalar vasıtasıyla, etkinlikler, tanıtımlar ve 

dü zenlenen faaliyetlere katılmanız, Federasyonün tabi oldüg ü mevzüat kapsamındaki 

yü kü mlü lü klerimizden kaynaklanan formların ve belgelerin doldürülması veya Federasyonümüz 

ile herhangi bir şekilde etkileşimde bülündüg ünüz dürümlardır. İ şlenen kişisel verileri kategorileri 

aşag ıda yazılı oldüg ü şekilde açıklanmıştır. İ lgili kişi grüplarına go re ayrı ayrı olmak ü zere 

aydınlatma ve bilgilendirme metinleri olüştürülmüş olüp, ilgili kişilere iletilmiş olüp, gerekli 

dürümlarda açık rızaları alınmaktadır. 

 

8.2. İşlenen Kişisel Veri Kategorisi 

 

1-Kimlik Bilgisi: 

Ad, soyad, dog üm yeri/dog üm tarihi, cinsiyeti, medeni hali, üyrüg ü, T.C. Kimlik Nümarası, 

gerektig inde alınan yabancı kimlik nümarası, pasaport bilgileri, baba adı, anne adı, paylaşılan nü füs 

kayıt bilgileri. 

2-İ letişim Bilgisi: 

Adres no, E-posta adresi, İ letişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon bilgisi 

3-O zlü k Bilgisi: 

Bordro bilgileri, Disiplin sorüştürması, İ şe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, O zgeçmiş 

bilgileri, Performans deg erlendirme raporları, çalışan o zlü k bilgileri. 

4-Hüküki İ şlem Bilgisi: 

Adli makamlarla yapılan yazışmalardaki bilgiler, dava, icra, sorüştürma dosyalarındaki bilgiler.  

5-Fiziksel Mekan Gü venlig i Bilgisi 
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Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıt bilgileri. 

6-İ şlem Gü venlig i Bilgisi: 

İP adresi bilgileri, İ nternet sitesi giriş çıkış bilgileri, küllanılan elektronik üygülamalara ait küllanıcı 

bilgileri, gü venlik kodü bilgisi, şifre ve parola bilgileri. 

7-Finans Bilgisi: 

Banka hesap bilgileri, İBAN nümarası, sigorta police bilgileri, fatüra, mühasabe kayıtları, vergi kayıt 

bilgileri, o deme bilgileri, malvarlıg ı bilgileri. 

8-Mesleki Deneyim Bilgisi: 

Mesleki bilgiler, eg itim, diploma bilgileri, gidilen kürslar, mesleki eg itim bilgileri, sertifika, kürs 

bilgileri.  

9-Go rsel Ve İ şitsel Kayıtlar 

TYF tarafından organize edilen etkinliklere katıldıg ınızda işlenen fotog raf, video go rü ntü leri ve 

işitsel veriler, paylaştıg ınız go rsel kayıtlar, resmi işlemler için alınan fotog raf bilgisi. 

10-Dernek/Külü p U yelig i Bilgisi 

Spor külü pleri ü yelik bilgileri  

11-Sag lık Bilgileri 

Engellilik dürümüna ait bilgiler, Kan grübü bilgisi, Kişisel sag lık bilgileri, Küllanılan cihaz ve protez 

bilgileri, sag lık raporları ve sag lık dürüm bilgileri. 

12-Ceza Mahkü miyeti Ve Gü venlik Tedbirleri 

Adli sicil kaydı, adli dürüm bilgileri, ceza mahkümiyetine ilişkin bilgiler, Gü venlik tedbirlerine 

ilişkin bilgiler  

13-TYF ile paylaştıg ınız kişisel veriler, internet sayfası, sosyal medya, online platformlar ya da dig er 

mecralar ü zerinden ilettig iniz geri bildirim, talep ve şikayetler, deg erlendirmeler, yorümlar ve 

bünlara ilişkin deg erlendirmeler, iletilen dosyalar, inceleme sü recine dair bilgiler. 

14-Faaliyetlerimiz kapsamında birimlerimizin yü rü ttü g ü  operasyonlar neticesinde veri sahibi 

U rü n veya Hizmet Alan kişiler ile ü rü n veya hizmet sag layan tedarikçi ya da tedarikçi bü nyesinde 

yer alan çalışan, imza yetkilisi gibi veri sahipleri hakkında elde edilen kişisel veriler. 

15-TYF çalışanları, yo neticileri ile ilgili toplanan bilgiler ve deg erlendirmeler, araç plaka ve araç 

bilgisi, ülaşım ve seyahat bilgileri. 

16-Faaliyetlerimiz kapsamında tabi oldüg ümüz kanün ve dü zenlemelerin izin verdig i o lçü de 

kamüya açık veri tabanları, sosyal medya platformları, ü zerinden elde edilen kişisel verileriniz. 

O rneg in sizinle hüküki iş ilişkisi kürülmadan o nce kamüya açık kaynaklardan elde edilebilen 

faaliyetlerinizin ve işlemlerimizin teknik, idari ve hüküki gü venlig ini sag lamak için sizinle ilgili 

gerekli araştırma yapılabilecektir. Ayrıca tarafınızdan ü çü ncü  kişilere ait bazı kişisel verilerin 

federasyonümüza iletilmesi de so z konüsü olabilir. (O rneg in: Refakatçi, aile yakınlık bilgileri, kefil, 

ü rü n veya hizmet alan kişilere ait bilgiler) Teknik ve idari risklerimizi yo netebilmemiz için hüküki, 

ticari teamü l ve dü rü stlü k küralına üygün olarak küllanılan yo ntemler vasıtasıyla elde edilen kişisel 

verileriniz.  

 

8.3. Ürün veya Hizmet Alanlerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi 

 

Ürün veya Hizmet Alan Kişiler; yükarıda tanımlar kısmında ve Federasyon Ana Satatüsünde 
belirtildiği üzere, Türkiye Yüzme Federasyonünün genel kürülü ile yönetim, denetim ve disiplin 
kürüllarını, spor dalında faaliyet gösteren spor külüplerini ve ilgili diğer kürülüşları, sporcü, 
antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci ve benzeri spor elamanları 
olmak üzere ürün veya hizmet alan tüm kişiler olarak tanımlanmıştır.  
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U rü n veya Hizmet Alan kişilere ait kişisel veriler, TYF tarafından sünülan hizmetlerden ilgili kişileri 

faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş sü reçlerinin 

yü rü tü lmesi, TYF ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hüküki, teknik ve ticari iş gü venlig inin 

temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da da hil olmak ü zere Kanün’ün 8. ve 9. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenerek, Federasyon 

Ana Statü sü  başta olmak ü zere ilgili mevzüata dayalı olarak veri aktarılmaya yetkili kamü kürüm 

ve kürülüşları ile gerçek kişiler veya o zel hükük tü zel kişilerine, gerektig inde iş ortaklarına, 

tedarikçilerimize, web sayfasında paylaşılan kişisel veriler bakımından herkese açık olarak 

kamüoyüna aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz tabi oldüg ümüz mevzüat ve dig er otoritelerce 

o ngo rü len dig er bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yü kü mlü lü klerine üymak için işlenmekte 

ve saklanmaktadır. 

 

U rü n veya hizmet alan kişilerin; Kimlik, iletişim, o zlü k, hüküki İ şlem bilgisi, işlem gü venlig i bilgisi, 

finans bilgisi, mesleki bilgiler ile eg itim bilgileri, go rsel ve işitsel kayıt bilgileri, o zel nitelikli kişisel 

verilerden spor külü pleri/dernek ü yelig i bilgisi, sag lık bilgileri, ceza mahkü miyeti ve gü venlik 

tedbirleri olmak ü zere kişisel verileri işlenmektedir.  

 

Toplanan ve işlenen tü m kişisel veriler, Saklama ve İ mha Politikasında belirtildig i şekilde yasal 

mevzüat gereg i belirtilen sü re kadar saklanacaktır. Bü kapsamda açık rızanıza dayalı olarak işlenen 

kişisel veriler açık rızanızı geri almadıg ınız sü rece belirtilen amaç ve yo ntemlerle belirtilen 

sü relerde işlenecektir ve Kanün’a üygün olarak mühafaza edilecektir. Ayrıca TYF ile dig er taraflar 

arasında dog abilecek herhangi bir hüküki üyüşmazlık dürümünda, üyüşmazlık kapsamında gerekli 

savünmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak ü zere, mevzüat üyarınca belirlenen 

zamanaşımı sü releri boyünca kişisel verileriniz saklanabilecektir. 

 

U rü n veya hizmet alan kişilere yo nelik olarak; millilik belgesi başvürü, ilgili makama başvürü, il 

temsilcilig i başvürü, sporcü bilgi talep sü reçleri, külü p bilgi talep sü reçleri, sporcü transfer 

taahhü tname sü reci, sporcü transferi için külü p ilişiksiz belge talep sü reçleri, sporcü sag lık izni 

sü reçleri, 18 yaşından kü çü k sporcünün yü zme sporü yapabilmesi için veli izin sü reçleri, külü p 

akreditasyon taahhü t sü reçleri, 18 yaşından kü çü k sporcünün yü zme bildig ini belirten veli izin 

sü reçleri, sporcü yü zme bildig ine dair taahhü tname sü reçleri, külü plerin yü zme branşında yeni (ilk 

kez) akredite olmaları için istenilen belgelerin talep edilmesi sü reçleri ile hastane sag lık kürülü 

rapor sü reçlerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kişilerin kişisel verileri internet sayfamızda 

yayınlanan formların doldürülması ve istenen bilgi ve belgelerin sünülması süretiyle işlenmektedir.  

 

İ nternet sayfasında elektronik ortamda hizmete sünülan TYF Portal, Yarışma İ şlemleri, O deme 

İ şlemleri, Hakem İ şlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla ü rü n veya hizmet alan ilgili kişilerin 

kişisel verileri işlenmektedir. 

 

8.4. Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi 

 

İ nsan kaynakları sü reçlerinin planlanması, iş so zleşmesinin ifasını sag lamak, kanünlar ve mevzüat 

kapsamında gereklilikleri yerine getirmek, TYF içerisinde gü venlig in sag lanması, yo netilmesi, işin 

yü rü tü lmesi, politikaların üygülanması, TYF çalışanları için yan haklar ve menfaatleri sag lanması, 

hüküki yü kü mlü lü klerimizi yerine getirilmesi, TYF politikalarının üygülanması amacıyla tabi 

oldüg ümüz mevzüata dayalı olarak; Kanün’ün 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları ve amaçları çerçevesinde işlenerek, Federasyon Ana Statü sü  başta olmak ü zere ilgili 
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mevzüata dayalı olarak veri aktarılmaya yetkili kamü kürüm ve kürülüşları ile gerçek kişiler veya 

o zel hükük tü zel kişilerine, gerektig inde iş ortaklarına, tedarikçilerimize, web sayfasında paylaşılan 

kişisel veriler bakımından herkese açık olarak kamüoyüna aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz tabi 

oldüg ümüz mevzüat ve dig er otoritelerce o ngo rü len dig er bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme 

yü kü mlü lü klerine üymak için işlenmekte ve saklanmaktadır. 

 

Kimlik, iletişim, o zlü k, hüküki İ şlem bilgisi, işlem gü venlig i bilgisi, finans bilgisi, mesleki bilgiler ile 

eg itim bilgileri, go rsel ve işitsel kayıtlar, o zel nitelikli kişisel verilerden spor külü pleri/dernek 

ü yelig i bilgisi, sag lık bilgileri, ceza mahkü miyeti ve gü venlik tedbirleri olmak ü zere kişisel verileri 

işlenmektedir.  

 

Toplanan ve işlenen tü m kişisel veriler, Saklama ve İ mha Politikasında belirtildig i şekilde yasal 

mevzüat gereg i belirtilen sü re kadar saklanacaktır. Bü kapsamda açık rızanıza dayalı olarak işlenen 

kişisel veriler açık rızanızı geri almadıg ınız sü rece belirtilen amaç ve yo ntemlerle belirtilen 

sü relerde işlenecektir ve Kanün’a üygün olarak mühafaza edilecektir. Ayrıca TYF ile dig er taraflar 

arasında dog abilecek herhangi bir hüküki üyüşmazlık dürümünda, üyüşmazlık kapsamında gerekli 

savünmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak ü zere, mevzüat üyarınca belirlenen 

zamanaşımı sü releri boyünca kişisel verileriniz saklanabilecektir. 

 

8.5. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi 

 

İ nsan kaynakları sü reçlerinin planlanması, çalışan adaylarının, yükarıda belirtilen kişisel veri 

kategorilerinin yanı sıra adayın iş tecrü besi ve niteliklerinin tespiti, açık pozisyon için 

üygünlüg ünün deg erlendirilmesi, gerekmesi halinde paylaşılan bilgilerin dog rülüg ünün teyit 

edilmesi, adayın iletişim bilgilerini verdig i referanslar veya ü çü ncü  kişiler ile iletişime geçerek aday 

hakkında araştırma yapmak, iş başvürü sü reci ile ilgili adayla iletişime geçmek, açık pozisyona 

üygün işe alım sü reçlerini yerine getirmek, yasal mevzüat yü kü mlü lü klerini yerine getirmek ve TYF 

işe alım küralları ve insan kaynakları politikalarını üygülamak amacıyla kimlik, iletişim, o zlü k, 

mesleki bilgiler ile eg itim bilgileri, go rsel ve işitsel kayıt bilgileri, o zel nitelikli kişisel verilerden, 

sag lık bilgileri, ceza mahkü miyeti ve gü venlik tedbirleri olmak ü zere kişisel verileri işlenmektedir.  

 

Çalışan adaylarının kişisel verileri, bazılı veya elektronik ortamlarda bülünan iş başvürü formünün 

doldürülması, fiziki ya da e-posta olarak iletilen başvürülar, istihdam ve danışmanlık şirketleri, yü z 

yü ze ya da elektronik ortamda yü rü tü len mü lakatlar, tarafından çalışan adayı hakkında yapılan 

kontroller, insan kaynakları üzmanları tarafından işe alım sü recinde adayın üygünlüg ünü 

deg erlendirmek için yapılan işe alım testleri vasıtaları ile işlenmektedir. 

 

8.6. Ziyaretçilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi 

 

TYF; bina ve eklentilerimizi ziyaret eden ziyaretçilerin kişisel verilerini işlememektedir. Bünün 

yanında gü venlig in sag lanması ve bü Politikada belirtilen amaçlarla; ofis içerisinde kaldıg ınız sü re 

boyünca talep eden ziyaretçilerimize internet erişimi sag lanabilmektedir. Bü dürümda internet 

erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanün ve bü kanüna go re dü zenlenmiş olan 

mevzüatın emredici hü kü mlerine go re kayıt altına alınmakta; bü kayıtlar ancak yetkili kamü kürüm 

ve kürülüşlar tarafından talep edilmesi veya TYF içinde gerçekleştirilecek denetim sü reçlerinde 

ilgili hüküki yü kü mlü lü g ü mü zü  yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. 
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Bü çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca TYF Bilgi Yo netim Birimi çalışanları 

erişilebilmektedir. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan TYF çalışanları bü kayıtları yalnızca yetkili 

kamü kürüm ve kürülüşündan gelen talep veya denetim sü reçlerinde küllanmak ü zere erişmekte 

ve hüküken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. 

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI  

 

Federasyonümüz tarafından işlenen kişisel veriler, Kanünün 5. maddesine üygün olarak ve 5/2. 

maddesinde belirtilen şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlenmektedir.  

 

• İ lgili kişiden açık rıza alınması 

• Kanünlarda açıkça o ngo rü lmesi (O rneg in, çalışana ait o zlü k bilgilerinin kanün gereg i 

tütülması). 

• Fiili imka nsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak dürümda bülünan veya rızasına hüküki 

geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden 

bü tü nlü g ü nü n korünması için zorünlü olması (O rneg in, bilinci kapalı kişinin iletişim 

bilgisinin ya da kan grübünün Federasyon tarafından yetkililere verilmesi).  

• Bir so zleşmenin kürülması veya ifasıyla dog rüdan dog rüya ilgili olması kaydıyla, 

so zleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (O rneg in, teslimat 

yapılması için kürümların, ilgili kişinin adres bilgilerini kaydetmesi).  

• Veri sorümlüsünün hüküki yü kü mlü lü g ü nü  yerine getirebilmesi için zorünlü olması 

(O rneg in, bankacılık vb. alanlara o zel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması). 

• Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (O rneg in, kişinin acil 

dürümlarda kendisine ülaşılması için iletişim bilgisini alenileştirmesi). 

• Bir hakkın tesisi, küllanılması veya korünması için veri işlemenin zorünlü olması (O rneg in, 

dava açılması, tescil işlemleri, işten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zaman 

aşımı boyünca saklanması).  

• İ lgili kişinin temel hak ve o zgü rlü klerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorümlüsünün 

meşrü menfaatleri için veri işlenmesinin zorünlü olması (O rneg in, çalışan bag lılıg ını artıran 

o dü l ve prim üygülanması amacıyla veri işlenmesi). 

 

9. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI 

 

Federasyonümüz tarafından işlenen O zel Nitelikli Kişisel Veriler, Kanünün 6. maddesine üygün 

olarak işlenmektedir. Kişilerin ırkı, etnik ko keni, siyasi dü şü ncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya 

dig er inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika ü yelig i, sag lıg ı, cinsel hayatı, ceza 

mahkü miyeti ve gü venlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri o zel nitelikli 

kişisel veridir.   

 

O zel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesinin yasak oldüg ü kanün 

maddesi ile dü zenlenmiştir. Büna go re, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın O zel Nitelikli Kişisel 

Veriler işlenemez. Ancak, kanün maddesinde yazılı oldüg ü ü zere; Kanünün 6/1. fıkrasında sayılan 

sag lık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanünlarda o ngo rü len ha llerde ilgili kişinin açık 

rızası aranmaksızın işlenebilir.  
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Sag lık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak; 

 

• Kamü sag lıg ının korünması,  

• Korüyücü hekimlik,  

• Tıbbı  teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yü rü tü lmesi,  

• Sag lık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yo netimi amacıyla,  

• Sır saklama yü kü mlü lü g ü  altında bülünan kişiler veya yetkili kürüm ve kürülüşlar 

tarafından, 

• İ lgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.  

 

Federasyonümüz, o zel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, KVKK ve ilgili mevzüata üygün olarak 

ve ayrıca Kürül tarafından belirlenen yeterli o nlemler alınarak işlenmektedir. Bü kapsamda, 

Federasyonümüz tarafından, kişisel verilerin korünması için alınan teknik ve idari tedbirler, o zel 

nitelikli kişisel veriler bakımından o zenle üygülanmakta ve gerekli denetimler sag lanmaktadır. 

 

10. GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İLE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

 

Federasyonümüzda gü venlig in sag lanması amacıyla, Federasyon merkezi ve bag lı birimlerinde, 

bina giriş-çıkışları, koridorlar, spor tesisleri, otopark gibi ortak küllanım alanları gü venlik 

kameraları ile izlenmekte ve kayıt yapılmaktadır. Kamera go rü ntü  kayıtları Saklama ve İ mha 

Politikasında belirtilen sü re kadar saklanmakta ve saklama sü resi sonünda otomatik olarak 

silinmektedir. 

 

Gü venlik kameralarının küllanılması ve ziyaretçi giriş-çıkışlarının kayıt altına alınması süretiyle 

gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri KVK Kanünü ve ilgili dig er mevzüata üygün olarak 

yerine getirilmektedir.  

 

Elektronik ortamda kaydedilen ve mühafaza edilen kayıtlara, canlı kamera go rü ntü lerine ve 

ziyaretçi kayıtlarına yalnızca go revli ve yetkili Federasyon birimlerinin erişim yetkisi 

bülünmaktadır. Kayıtlara erişimi olan yetkili kişiler ile gerektig inde gizlilik taahhü tnameleri 

imzalanmaktadır. Ziyaretçilerin giriş-çıkış takibinin yapılması amacıyla elde edilen kişisel veriler 

ziyaretçi defterine kaydedilmekte ve yetkili birimlere aktarılmaktadır.  

 

Federasyonümüzda iç ve dış mekan gü venlig ini sag lamak, hüküki yü kü mlü lü klerini yerine 

getirmek amacıyla gü venlik kameraları ile izleme yapılmakta, sınavlar ve kürslar gerektig inde kayıt 

altına alınmaktadır. Federasyonümüz tarafından, kamera ile kayıt ve izleme faaliyetleri sonücünda 

elde edilen kişisel verilerin gü venlig inin sag lanması için gerekli hüküki, teknik ve idari tedbirler 

alınmaktadır.  

 

11. WEB SİTESİNİN VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ ZİYARET EDİLMESİ 

 

Federasyonümüz merkezi ile bag lı birimlerde ve dig er tesisler içinde internet erişimi 

sag lanmaktadır. İ nternet erişimlerine ilişkin olarak yasal yü kü mlü lü k gereg i log kayıtları 5651 
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sayılı Kanün ve bü Kanüna go re dü zenlenmiş olan mevzüatın amir hü kü mlerine go re tütülmaktadır. 

Bü kayıtlar ancak yetkili kamü kürüm ve kürülüşları tarafından talep edilmesi veya Federasyon 

içinde gerçekleştirilecek denetim sü reçlerinde ilgili hüküki yü kü mlü lü g ü  yerine getirmek amacıyla 

işlenmektedir. Bü çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca Federasyonümüz yetkili birimleri 

ve çalışanının erişimi bülünmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Federasyon çalışanları bü 

kayıtları yalnızca yetkili kamü kürüm ve kürülüşündan gelen talep veya denetim sü reçlerinde 

küllanmak ü zere erişmekte ve hüküken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır.  

 

Federasyonümüzün web sitesini ve sosyal medya hesaplarını ziyaret eden kişilerin, internet 

ortamındaki ziyaretlerini sag lamak, ziyaret amaçlarına üygün bir şekilde sayfa içeriklerini sünmak, 

küllanılan üygülamaların otürümlarını açmalarını sag lamak, kendilerine o zelleştirilmiş içerikler 

sünülmasını sag lamak, çevrimiçi tanıtım faaliyetlerinde bülünabilmek maksadıyla elektronik 

ortamdaki teknik data dosyaları, site içerisindeki ilgili kişilerin işlem gü venlig i ve paylaşılan bazı 

kişisel verileri birtakım vasıtalarla (O rn. çerezler-cookie gibi), işlenmektedir. Ayrıntılı bilgiler 

gizlilik ve çerez politikaları ile belirlenmiş olüp web sitesinde bilgilendirme amaçlı olarak 

yayımlanmıştır.  

 

12. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEBİ 

 

Kişisel verileriniz; her tü rlü  so zlü , yazılı ya da elektronik ortamda, kayıt, iletişim ve başvürü 

formlarının doldürülması, o zlü k dosyalarının olüştürülması, so zleşmelerin dü zenlenmesi, ifası, 

mali ve sosyal haklara ilişkin finans, mühasebe bilgilerinin işlenmesi, fatüralandırma işlemlerinin 

yapılması, satın alma, planlama, kalite ve kürümsal gelişimin sag lanması amacıyla alınan kişisel 

verilerin işlenmesi, Federasyon bina ve eklentilerinin, spor tesislerinin küllanılması, web sitesinin, 

sosyal medya hesaplarının ziyaret edilmesi, mobil üygülamaların küllanılması, iletişim kanallarının 

aranması, mü sabaka, yarışma, organizasyon ve etkinliklerin tanıtılması, ilgili kişileri 

bilgilendirmek amacıyla video go rü ntü  kayıtları alınması süretiyle, tamamen veya kısmen otomatik 

olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla 

işlenmektedir. 

 

Kişisel verileriniz, küral olarak ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Ancak, aşag ıda 

belirtmiş oldüg ümüz kişisel veri işleme şartlarından birinin varlıg ı ha linde, Kanünün 5.maddesinin 

2.fıkrası üyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mü mkü ndü r:   

 

• Federasyonümüz ile ü çü ncü  gerçek ve tü zel kişiler arasındaki so zleşmelerin kürülması veya 

ifasıyla dog rüdan dog rüya ilgili olması kaydıyla, so zleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması,  

• Federasyonümüzün hüküki yü kü mlü lü g ü nü  yerine getirebilmesi için zorünlü olması, 

• Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

• Bir hakkın tesisi, küllanılması veya korünması için veri işlemenin zorünlü olması,  

• İ lgili kişinin temel hak ve o zgü rlü klerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorümlüsünün 

meşrü menfaatleri için veri işlenmesinin zorünlü olması. 

• Kanünlarda açıkça o ngo rü lmesi sebebiyle, 

 

Kanünün 5. ve 6. maddelerine, Aydınlatma Yü kü mlü lü g ü nü n Yerine Getirilmesinde Uyülacak Usül 

ve Esaslar Hakkında Teblig in 5/1-h. maddesine üygün olarak belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 

işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır. 
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13. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

 

Kişisel verileriniz; Kanün’ün 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

çerçevesinde işlenerek, Federasyon Ana Statü sü  başta olmak ü zere ilgili mevzüata dayalı olarak 

veri aktarılmaya başta T.C. Gençlik ve Spor Bakanlıg ı olmak ü zere yetkili kamü kürüm ve kürülüşları 

ile gerçek kişiler veya o zel hükük tü zel kişilerine, gerektig inde iş ortaklarına, tedarikçilerimize, 

web sayfasında paylaşılan kişisel veriler bakımından herkese açık olarak kamüoyüna 

aktarılabilecektir. Federasyonümüz nezdindeki bag lı birimlerde veya Federasyon dışındaki 

kürülüşlarda ü rü n veya hizmet alan sporcü, antreno r veya hakemler olmak ü zere ilgili kişilerin hak 

ve yü kü mlü lü klerinin korünması ve yerine getirilmesinin sag lanması amacıyla iş birlig i yapılan 

yetkili kişi ve kürülüşlar ile paylaşılabilmektedir. İ lgili kişi grübüna go re ayrı ayrı hazırlanmış olan 

aydınlatma, açık rıza ve bilgilendirme metinlerinde kişisel verilerin aktarıldıg ı kişiler, kürüm ve 

kürülüşlar belirtilmiştir.   

 

Federasyonümüz tarafından kişisel verilerin yürtdışına aktarılmasında, KVK Kürülü tarafından 

yeterli korümaya sahip olan yabancı ü lkeler henü z açıklanmamış olmakla beraber veri sahibinin 

açık rızasının alınması ya da yeterli korümanın bülünmaması dürümünda, Tü rkiye’deki ve ilgili 

yabancı ü lkedeki veri sorümlülarının yeterli bir korümayı yazılı olarak beyan ettig i taahhü tnameyi 

KVK Kürülünün onaylaması halinde, mevzüatta aktarım için belirtilen yo ntemlerden üygün olanı 

küllanılmaktadır.  

 

KVK Kürülü tarafından mezkür gü venli ü lke listesinin açıklanması halinde, bü seçenek de bir 

yo ntem olarak tercih edilebilecek olüp, mü mkü n oldüg ü o lçü de verinin toplanması aşamasında 

hangi yo ntemin tercih edildig i hüsüsünda, veri sahibine bilgi verilmektedir. Bü bag lamda 

Federasyonümüz kişisel verilerin yürtdışına aktarımında Kanünün 9. maddesinde o ngo rü len 

dü zenlemelere üygün hareket etmekte olüp, Federasyonümüzün yürtdışı faaliyetleri kapsamında 

işlenen kişisel veriler mevzüata üygün olarak açık rıza alınmak süretiyle yürtdışına 

aktarılmaktadır.   

 

14. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

KVKK’ nın 12. maddesi, kişisel verilerin hüküka aykırı olarak işlenmesini o nlemek, kişisel verilere 

hüküka aykırı olarak erişilmesini o nlemek, kişisel verilerin mühafazasını sag lamak amaçlarına 

üygün gü venlik dü zeyini temin etmeye yo nelik her tü rlü  teknik ve idari tedbirin alınması 

hüsüsünda veri sorümlüsüna yü kü mlü lü kler yü klemektedir.  

 

İ şbü maddede belirtilen yü kü mlü lü g e üygün olarak Federasyonümüz, işleme faaliyetlerine konü 

olan kişisel verilerin gü venlig ini sag layabilmek adına gerekli hüküki, teknik ve idari tedbirleri 

almakta olüp, belirtilenlerle sınırlı olmamak ve gü ncel gelişmelere bag lı olarak daha ileri seviyeye 

taşınacak olmakla birlikte Federasyonümüzca alınan tedbirlerin aşag ıdaki gibi o zetlenmesi 

mü mkü ndü r: 
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14.1.Federasyonümüz, kişisel verilerin hüküka üygün işlenmesini sag lamak için, teknolojik 

imka nlar ve üygülama maliyetine go re teknik ve idari tedbirler almaktadır. Çalışanlar, o g rendikleri 

kişisel verileri KVKK hü kü mlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacag ı ve işleme amacı 

dışında küllanamayacag ı, kişisel verileri başkalarının erişimine açık şekilde bülündürmamaları 

gerektig i ve bü yü kü mlü lü klerin go revden ayrılmalarından sonra da devam edeceg i konüsünda 

bilgilendirilmekte, bü hüsüsta farkındalık eg itimleri dü zenlemekte ve gerekli go rü lmesi halinde bü 

dog rültüda kendilerinden taahhü tnameler alınmaktadır. 

 

14.2.Federasyonümüz tarafından, KVKK ile “o zel nitelikli” olarak belirlenen ve hüküka üygün 

olarak işlenen o zel nitelikli kişisel verilerin korünmasında gerekli hassasiyet go sterilmektedir. Bü 

kapsamda Federasyonümüz tarafından, kişisel verilerin korünması için alınan teknik ve idari 

tedbirler, o zel nitelikli kişisel veriler bakımından üygülanmakta ve gerekli denetimler 

sag lanmaktadır. 

 

14.3.Federasyonümüz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, 

aktarılmasını veya başka şekillerdeki tü m hüküka aykırı erişimi o nlemek için korünacak verinin 

nitelig i, teknolojik imka nlar ve üygülama maliyetine go re teknik ve idari tedbirler almaktadır. 

Federasyonümüz kişisel verilerin hüküka aykırı olarak işlenmesinin o nlenmesi, verilere hüküka 

aykırı olarak erişilmesinin o nlenmesi ve verilerin hüküka üygün mühafazasının sag lanması 

konüsünda, kişisel verileri aktarmış oldüg ü iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kürümlar 

nezdinde farkındalıkları arttırılmakta ve gerçekleştirdikleri faaliyetin nitelig iyle üyümlü 

so zleşmeler imzalayarak sorümlülük yü klenmektedir. 

 

14.4.Federasyonümüzda gerçekleşen kişisel veri işleme faaliyetlerinin denetlenmesi ve ilgili 

mevzüat ile dü zenleyici kürüm kararlarına üyüm sag lanabilmesi ve bü üyümün devamlılıg ının 

sag lanabilmesi ile gerekli gü ncellemelerin yapılabilmesi adına Federasyonümüz bü nyesinde 

Kişisel Verilerin Korünması sü reci Veri İ rtibat Kişisi ve Koordinasyon Sag layacak U st Dü zey Yo netici 

tarafından yü rü tü lmektedir.  

 

14.5.Federasyonümüz, kişisel verilerin gü venli ortamlarda saklanması ve hüküka aykırı amaçlarla 

yok edilmesini, kaybolmasını veya deg iştirilmesini o nlemek için teknolojik imka nlar ve üygülama 

maliyetine go re gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

 

14.6.Federasyonümüz, Kanünün 12. maddesine üygün olarak, kendi bü nyesinde gerekli 

denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bü denetim sonüçları Federasyonün iç işleyişi 

kapsamında konü ile ilgili birim amirlerine ve Veri İ rtibat Kişisi ve Koordinasyon Sag layacak U st 

Dü zey Yo neticisine raporlanmakta ve Veri İ rtibat Kişisi ve Koordinasyon Sag layacak U st Dü zey 

Yo neticisinin o neri ve talimatları çerçevesinde yeni tedbirler alınmasını sag lamakta veya alınan 

tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yü rü tü lmektedir. 

 

14.7.Federasyonümüz, veri sahiplerinin Kanünün 11. maddesindeki haklarını en etkili şekilde 

küllanabileceg i ve cevaplandırılabileceg i sistemi yü rü tmektedir. 

 

14.8.Federasyonümüz, Kanünün 7.maddesi ile 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 

Yo netmelik’e üygün olarak “Kişisel Verileri Saklama ve İ mha Politikası” olüştürmüştür. 
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15. VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

KVKK’nın 10. maddesi üyarınca, veri sorümlüsü olarak; kişisel verilerin hüküka aykırı olarak 

işlenmesini o nlemek, kişisel verilere hüküka aykırı olarak erişilmesini o nlemek, kişisel verilerin 

mühafazasını sag lamak amacıyla gerekli her tü rlü  teknik ve idari tedbirler alınmıştır.  

 

Bü amaçla Federasyonümüz tarafından, Tü rkiye Yü zme Federasyonünün genel kürülü ile yo netim, 

denetim ve disiplin kürüllarını, spor dalında faaliyet go steren spor külü plerini ve ilgili dig er 

kürülüşları, sporcü, antreno r, teknik direkto r, hakem, menajer, go zlemci, yo netici, temsilci ve 

benzeri spor elamanları olmak ü zere ü rü n veya hizmet alan kişiler, sınav adayları, federasyon 

çalışanları, çalışan adayı, ü rü n veya hizmet sag layan tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, iş ortakları, 

yetkili kamü kürüm ve kürülüşları ile gerçek kişiler ve o zel hükük tü zel kişilerinin temsilcileri ve 

çalışanları olmak ü zere ilgili kişileri kapsayacak şekilde gerekli politikalar ve aydınlatma metinleri 

hazırlanmıştır. So z konüsü aydınlatma yü kü mlü lü g ü  gereg ince kişisel veri sahiplerine bildirilmesi 

gereken bilgiler kanünda sayıldıg ı şekilde şünlardır: 

 

1. Veri sorümlüsünün ve varsa temsilcisinin kimlig i,  

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceg i, 

3. İ şlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceg i, 

4. Kişisel veri toplamanın yo ntemi ve hüküki sebebi, 

5. Kanünün 11. maddesinde sayılan başvürü ve dig er haklar. 

 

Kanünün 10. maddesi ile Aydınlatma Yü kü mlü lü g ü nü n Yerine Getirilmesinde Uyülacak Usül ve 

Esaslar Hakkında Teblig  hü kü mleri üyarınca, ilgili kişi grübüna go re ayrı ayrı aydınlatma metinleri 

hazırlanmış olüp, veri sorümlüsü sıfatıyla Federasyonümüzca hazırlanan KVKK’ ya ilişkin 

politikalarımızı web sitemizden inceleyebilirsiniz.   

 

16. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI (BAŞVURU HAKKI) 

 

Kanünün  “ilgili kişinin hakları”nı dü zenleyen 11. maddesi kapsamında, Veri Sorümlüsüna Başvürü 

Usül ve Esasları Hakkında Teblig ’e go re veri sorümlüsü olan Federasyonümüz tarafından 

“BAŞVURU FORMU” dü zenlenmiştir. Başvürü formünü Federasyonümüzün web sitesinden 

inceleyebilirsiniz. 

 
İ şbü politikanın ilgili kişiler tarafından kolayca erişilebilecek şekilde www.tyf.gov.tr web sitesinde 

yayımlanmasının amacı da Federasyonümüzün kişisel veri işleme faaliyetlerinin şeffaflıg ını ve 

dolayısıyla kişisel verinin korünması hakkının, hakkın o zü ne üygün bir şekilde korünmasına 

katkıda bülünmaktadır.  

 
16.1. Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkı   

 

Kanünün 11. maddesi üyarıca; herkes, veri sorümlüsüna başvürarak kendisiyle ilgili olarak; 
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1. Kişisel veri işlenip işlenmedig ini o g renme, 

2. Kişisel verileri işlenmişse büna ilişkin bilgi talep etme, 

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bünların amacına üygün küllanılıp küllanılmadıg ını 

o g renme, 

4. Yürt içinde veya yürt dışında kişisel verilerin aktarıldıg ı ü çü ncü  kişileri bilme, 

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması ha linde bünların dü zeltilmesini isteme, 

6. Kanünün 7. maddesinde o ngo rü len şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 

7. Kişisel verilerin dü zeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bü işlemlerin, kişisel verilerin 

aktarıldıg ı ü çü ncü  kişilere de bildirilmesini isteme, 

8. İ şlenen verilerin mü nhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi süretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonücün ortaya çıkmasına itiraz etme, 

9. Kişisel verilerin kanüna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara üg raması ha linde zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 
16.2. Veri Sorumlusunun Başvurulara Cevap Vermesi Usûlü, Süresi ve Esasları 

 

Kanünün 13/1. maddesi üyarınca, yükarıda belirtilen haklarınızı küllanmak amacıyla yapacag ınız 

başvürülarınızı yazılı olarak veya Kişisel Verileri Korüma Kürümü’nün belirledig i yükarıda yazılı 

yo ntemlerle Federasyonümüza iletmeniz gerekmektedir.  

 
Federasyonümüz, başvürüda yer alan taleplerinizi, talebin nitelig ine go re en kısa sü rede ve en geç 

otüz gü n içinde ü cretsiz olarak sonüçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 

ha linde, Kürülca belirlenen tarifedeki ü cret talep edilecektir. Başvürünün veri sorümlüsünün 

hatasından kaynaklanması ha linde alınan ü cret ilgiliye iade edilir. 

 
16.3. Kişisel Veri Sahibinin Kurula Şikâyette Bulunma Hakkı 

 

Başvürünün reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bülünması veya sü resinde başvürüya cevap 

verilmemesi ha llerinde; ilgili kişi, veri sorümlüsünün cevabını o g rendig i tarihten itibaren otüz gü n 

ve başvürü tarihinden itibaren altmış gü n içinde Kürül’a şika yette bülünabilir. Kanünün 13. 

maddesi üyarınca başvürü yolü tü ketilmeden şika yet yolüna başvürülamaz.  

 

17. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER  

 

Kanünün 28/1. maddesi gereg ince, aşag ıda yazılı hüsüslar kanünün üygülama kapsamı dışında 

(istisnalar) tütülmüş olüp, kişisel veri sahipleri yükarıda 16. maddede sayılan haklarını ileri 

sü remezler.  

 
• Kişisel verilerin, ü çü ncü  kişilere verilmemek ve veri gü venlig ine ilişkin yü kü mlü lü klere 

üyülmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konütta yaşayan 

aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi. 

 
• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim ha le getirilmek süretiyle araştırma, planlama ve 

istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.  
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• Kişisel verilerin millı  savünmayı, millı  gü venlig i, kamü gü venlig ini, kamü dü zenini, 

ekonomik gü venlig i, o zel hayatın gizlilig ini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da süç 

teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade o zgü rlü g ü  

kapsamında işlenmesi. 

 
• Kişisel verilerin millı  savünmayı, millı  gü venlig i, kamü gü venlig ini, kamü dü zenini veya 

ekonomik gü venlig i sag lamaya yo nelik olarak kanünla go rev ve yetki verilmiş kamü kürüm 

ve kürülüşları tarafından yü rü tü len o nleyici, korüyücü ve istihbari faaliyetler kapsamında 

işlenmesi.  

 
• Kişisel verilerin sorüştürma, kovüştürma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak 

yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.  

 
Kanünün 28/2. maddesi gereg ince, bü kanünün amacına ve temel ilkelerine üygün ve orantılı 

olmak kaydıyla, veri sorümlüsünün aydınlatma yü kü mlü lü g ü nü  dü zenleyen 10. maddesi, zararın 

giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını dü zenleyen 11. maddesi ve Veri 

Sorümlüları Siciline kayıt yü kü mlü lü g ü nü  dü zenleyen 16. maddesinde belirtilen haklar 

bakımından aşag ıdaki ha llerde üygülanmaz: 

 
• Kişisel veri işlemenin süç işlenmesinin o nlenmesi veya süç sorüştürması için gerekli olması. 

• İ lgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 

• Kişisel veri işlemenin kanünün verdig i yetkiye dayanılarak go revli ve yetkili kamü kürüm ve 

kürülüşları ile kamü kürümü nitelig indeki meslek kürülüşlarınca, denetleme veya 

dü zenleme go revlerinin yü rü tü lmesi ile disiplin sorüştürma veya kovüştürması için gerekli 

olması. 

• Kişisel veri işlemenin bü tçe, vergi ve mali konülara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali 

çıkarlarının korünması için gerekli olması. 

 
18. BU POLİTİKANIN DİĞER POLİTİKALAR VE İÇ YÖNERGELERLE OLAN İLİŞKİSİ 

 

Federasyonümüz, işbü politika ile ortaya koymüş oldüg ü esasların icrasına yo nelik ortaya koydüg ü 

politika ile Federasyon içerisinde üygülanmasını temin etmektedir. Kişisel verilerin korünması 

konüsünda ortaya konülan politika ile Federasyonümüzün dig er alanlarda yü rü ttü g ü  dig er politika, 

prosedü r ve iç yo nergeleriyle de bag ı kürülarak, Federasyonün benzer amaçlarla farklı politika, 

prosedü r ve iç yo nerge esaslarıyla işlettig i sü reçler arasında üyümlülük da sag lanmakta olüp 

herhangi bir şekilde üyümsüzlük oldüg ü anlaşılır ise kişisel verilerle ilgili olarak üygülanacak 

hüsüslarda işbü politika o ncelikli olarak dikkate alınır. 

 
19. POLİTİKANIN VE MEVZUATIN UYGULANMASI 

 

Federasyonümüz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinde o ncelikli olarak 

yü rü rlü kte bülünan mevzüat hü kü mleri ile nitelig ine üygün dü ştü g ü  o lçü de dü zenleyici kürüm 

kararları üygülanır. İ şbü politikada o ngo rü len herhangi bir hüsüs ile belirtilen hü kü m ya da 

kararların üyümsüz olması halinde kişisel veri sahiplerinin lehine olan kürallar dikkate alınır. 

 

20. POLİTİKANIN YAYIMLANMASI, SAKLANMASI VE GÜNCELLENMESİ  
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Federasyonümüz tarafından hazırlanan işbü politika, elektronik ortamda Federasyonümüzün 

www.tyf.gov.tr web sayfasında ve Federasyon dokü manları arasında yayımlanır ve politikanın web 

sayfasında yayımlanması ile kamüya açıklanmış sayılır. İ şbü politikanın ıslak imzalı olan basılı ka g ıt 

nü shası Veri İ rtibat Kişisi ve Koordinasyon Sag layacak U st Dü zey Yo netici ve yetkili birimler 

tarafından Kişisel Verileri Korüma dosyasında saklanır. Olüştürülan bü politika, yetkili birimlerimiz 

tarafından yayımlandıg ı tarihten itibaren, yılda en az bir kez olmak ü zere ve gerekli go rü ldü kçe 

go zden geçirilir ve gerekli oldüg ü şekilde ilgili gü ncellemeler yapılır. 

 
21. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜK TARİHİ 

 

İ şbü politika, Veri İ rtibat Kişisi ve Koordinasyon Sag layacak U st Dü zey Yo netici tarafından 

hazırlanıp Federasyon Yo netim Kürülümüzün onayladıg ı tarihte yü rü rlü g e girer. Politika 

maddelerindeki deg işiklikler Veri İ rtibat Kişisi ve Koordinasyon Sag layacak U st Dü zey Yo netici 

tarafından yapılır ve ilgili deg işiklikler Federasyonümüz tarafından onaylandıg ı tarihte yü rü rlü g e 

girer. 

 

22. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI  

 

Federasyon Yo netim Kürülümüzün kararı ve onayı ile politikanın yü rü rlü kten kaldırılmasına karar 

verilmesi halinde, politikanın ıslak imzalı eski nü shaları iptal edilerek (iptal kaşesi vürülarak veya 

iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl sü re ile ilgili birimde saklanır.  

 

 

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU  
 
Adres  : Beştepe Mahallesi 33. Sokak No13 Yenimahalle Ankara Tü rkiye 

Telefon : +90 312 310 09 05 / +90 312 310 76 21 Fax: +90 312 309 36 24  

Web Sayfası: www.tyf.gov.tr  

Kep : türkiyeyüzmefederasyonü@hs01.kep.tr  

E-Mail : info@tyf.gov.tr  
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