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TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU 

TOPLANTI/ KONFERANS/ SEMİNER/ PROGRAM/ EĞİTİM  

FAALİYETLERİNE KATILAN  

KATILIMCI AYDINLATMA METNİ  

 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Federasyonumuz tarafından hazırlanmıştır.  

 

KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca; toplantı/konferans/seminer/program/eğitim faaliyetleri 

kapsamında “Toplantı/Konferans/Seminer/Program/Eğitim Faaliyetlerine Katılan Katılımcı” 

için oluşturulan bu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz. 

 

 

1.Veri Sorumlusu: 

 

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Türkiye 

Yüzme Federasyonu (“Veri Sorumlusu/ TYF/ Federasyon”) tarafından, KVKK 3. maddesinde 

tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.  

 

2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: 

 

Toplantı/Konferans/Seminer/Program/Eğitim faaliyetleri kapsamında; faaliyetlere katılan 

katılımcıların katılım başvurusunda bulunmaları, faaliyet kapsamında katılımcılara bilgilendirmede 

bulunulması, katılım sayının ve nitelik-niceliğin arttırılması, faaliyetlerin desteklenmesi, geliştirilmesi 

ve sürekli hale getirilerek takibinin yapılması, fon desteği alınan faaliyetler için destek fonlarından 

yararlanabilmek amacıyla fon sağlayan ilgili kurum/kuruluşlara başvuru yapılması ve süreçlerin 

yürütülmesi, süreçlerin etkinliği ve yürütülmesiyle ilgili raporlama yapılması, belgelendirmeye dayalı 

faaliyetlerde ve katılım belgesi verilecek olan faaliyetlerde belgelerin oluşturulması/ katılım belgesi 

düzenlenmesi amaçlarıyla aşağıda yazılı bulunan kişisel verileriniz işlenmektedir. 

 

3.İşlenen Kişisel Verileriniz: 

 

Ad/Soyad, Üye Olunan Kulüp, Görev, Unvan, Adres, E-posta Adresi, Telefon Numarası, İmza   
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4.Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: 

 

Talep edilmesi halinde kamu kurum/kuruluşlarına kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde 

kişisel verilerinizi aktarabiliriz.  

 

Kişisel verileriniz; Toplantı/Konferans/Seminer/Program/Eğitim faaliyetleri bakımından süreçlerin 

yürütülebilmesi için işbirliği içerisinde olduğumuz kurum/kuruluş ve çalışanlarına; hukuki 

uyuşmazlıkların giderilmesi, yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması yahut 

kanuni ya da hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla veya ilgili mevzuatlar gereği adli 

makamlar, yetkili kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişiler veya ilgili kolluk 

kuvvetlerine; hukuksal süreçler ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için 

Federasyonumuzun hizmet aldığı mesleki danışmanlara, avukatlara ve denetçilere; belgelendirmeye 

dayalı katılım faaliyetleri bakımından ilgili belgelerin oluşturulabilmesi amacıyla idari veya sözleşme 

ilişkisi içinde bulunduğumuz kurum/kuruluşlara aktarılabilecektir. 

 

5.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri: 

 

Kişisel verileriniz; ‘Katılım Formu’’ olmak üzere elektronik ve elektronik olmayan ortamlardaki basılı 

ve basılı olmayan kişisel veri içeren formların doldurulması ile https://www.tyf.gov.tr internet sitesi, 

yetkili kurum ve kuruluşlar ile Federasyonumuz tarafından kullanılan bilişim sistemleri, uygulamalar 

vasıtasıyla, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması, Federasyon ya da Federasyon çalışanlarının e-

posta adreslerine elektronik posta gönderilmesi, Federasyon yerleşkelerini, bağlı birimlerini ve 

eklentilerini, ortak alanları kullanmanız sırasında, internet üzerinden kullanıma sunulan uygulamaların 

kullanılması, çağrı hizmetlerimiz, sosyal medya hesaplarımız, e-posta, telefon iletişim kanalları 

vasıtasıyla Toplantı/Konferans/Seminer/Program/Eğitim faaliyetleri kapsamında, tamamen veya 

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

olmayan yollarla toplanmaktadır. 

 

İşlenen kişisel verileriniz; KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen ve aşağıda yazılı 

şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak; Kanun’un 5/2- ç) “Veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, d) “İlgili kişinin kendisi tarafından 

alenileştirilmiş olması’’, e) “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu 

olması’’, f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak 

işlenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tyf.gov.tr/
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6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı): 

 

Kişisel veri sahibi, KVKK 11. maddesi çerçevesinde Federasyonumuza başvurarak, kişisel verilerinin;  

 

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,  

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

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

d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,  

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

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

bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun 

ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir.  

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. 

maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine 

göre haklarınıza ilişkin taleplerinizi Federasyonumuz web sitesinde bulunan “Kişisel Veri Sahibi 

Başvuru Formu”nu doldurarak, Türkiye Yüzme Federasyonu, Beştepe Mahallesi 33. Sokak No: 13 

Yenimahalle, Ankara/Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat veya info@tyf.gov.tr 

adresine elektronik posta göndererek veya noter kanalıyla iletebilirsiniz. 

 

Federasyonumuza iletilen talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti 

karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.  

 

Detaylı bilgi için www.tyf.gov.tr adresinde bulunan Politikalarımızı inceleyebilirsiniz.  

 

 

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU  

 

Adres   : Beştepe Mahallesi 33. Sokak No13 Yenimahalle Ankara Türkiye 

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

Web Sayfası : www.tyf.gov.tr  

Kep :  : turkiyeyuzmefederasyonu@hs01.kep.tr  

E-Mail  : info@tyf.gov.tr  
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