
                                                                                                                                                                                                                        
 

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU KULÜP SPORCU, ANTRENÖR VE 

DİĞER SPOR ELEMANLARI AYDINLATMA METNİ 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 

hazırlanmıştır.   

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel 

verileriniz; veri sorumlusu olarak Türkiye Muaythai Federasyonu (“Kurum”) tarafından 

aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

İnternet Adresi :  http://muaythai.gov.tr/  

Telefon Numarası :  (0312) 311 26 83 

 E-Posta Adresi :  turkiyemuaythaifed@hotmail.com  

Adres : Anıttepe, Gençlik Cd. No:5 D:5, 06570 Çankaya/Ankara 

Tanımlar  

a. İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,  

b. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade 

eder. 

Bu dokümanda yer almayan tanımlar için Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerdeki tanımlar 

geçerlidir. 

Bu doküman; İlgili Kanun ve Yönetmelikler ile faaliyetlerimiz doğrultusunda kişisel verilerini 

işlediğimiz klüp sporcu antrenör ve diğer sporcuları kapsamaktadır. 

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:  

a. Kişisel Veriler; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenir.  

b. Kişisel Veriler; doğru olarak işlenir ve gerektiğinde güncelleştirilir.  

c. Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenir.  

d. Kişisel Veriler; İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenir.  

e. Kişisel Veriler; İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre 

kadar muhafaza edilir. 

 

İşlenen Kişisel Verileriniz:  

Veri Kategorisi Kişisel Veri 

Kimlik 

Adı-Soyadı 

TC Kimlik No 

Nüfus Kayıt Bilgileri 

http://muaythai.gov.tr/
mailto:turkiyemuaythaifed@hotmail.com


                                                                                                                                                                                                                        
 

Veri Kategorisi Kişisel Veri 

Pasaport Bilgileri 

Özlük Disiplin Bilgileri 

İletişim 

Telefon No 

E-Posta 

Faks 

Adres 

Müşteri İşlem 

Fatura Bilgileri 

Çek/Senet Bilgileri 

Kredi Kartı Bilgileri 

Finans Banka Bilgileri 

Hukuki İşlem Dava Dosyası Bilgileri 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf 

Fiziksel Mekan Güvenliği Kamera Kayıtları 

Kılık Kıyafet:  

 
Ayak Numarası, Kılık Kıyafet Beden Ölçüsü 

Sağlık Bilgisi: 

Sağlık Raporu, BMI (Vücut Kitle Endeksi), Boy, Covid-19 Test 

Sonucu, Devam Eden Önemli Hastalıklar, Engel Durumu, 

Fiziksel ve Somatik Şikayetler, Geçirilmiş Ameliyat Bilgisi, 

Geçirilmiş Sakatlık Bilgisi, Geçmiş Hastalık Bilgisi, Kilo, MR 

Sonucu, Röntgen Sonucu, kan grubu, Sağlık Durumu, Sakatlık 

Bilgisi, Sürekli Hastalık Bilgisi, Sürekli Olarak Kullanılan İlaç 

Bilgisi 

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve 

Görevleri Hakkında Kanun, Türkiye Muaythai Federasyonu Ana Statüsü ve diğer mevzuat 

kapsamında tüzel kişi sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü lisanslama, 

vize, kamp, yarışma vs. federasyon faaliyetlerinde ve kayıtlamada kullanılmak; Kulüp, merkez, 

eğitmen, cankurtaran, dalıcı, yetkili, idareci, antrenör, sporcu, veli, vasi, temsilci, spor elemanı, 

üye, kurul üyesi vs. federasyon ile ilgili kişilerin bilgilerini tespit için kimlik, adres, telefon, 

eposta, gibi gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak 

tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, 

Dış İşleri Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, 

raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; federasyon görev ve yetkisi alanındaki 

konuları gerçekleştirme, bilimsel ve akademik çalışmalarda şartlarına göre kullanımının 

sağlamaktır. 

Ayrıca sporculara ait kişisel veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. 

1 Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

2 Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

3 Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

4 Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

5 Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 



                                                                                                                                                                                                                        
 

6 Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

7 İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

8 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

9 İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 

10 İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi 

11 Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

12 Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 

13 Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi 

14 Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

15 Talep / Şikayetlerin Takibi 

16 Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

17 Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi 

18 

Diğer (Faaliyet Raporlarının Hazırlanması, Sosyal Medya Haber ve Duyuruları, 

Faaliyet Duyuruları, Basın Haber Bülten ve Duyuruları, WEB Sitesi Haber ve 

Duyuruları) 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması 

 “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Madde 8’e göre, kişisel verileriniz, ilgili kişinin açık 

rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz. 

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza 

aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 

sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de, kanunlarda öngörülen hâllerde 

ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler 

ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım 

hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi 

amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar 

tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. 

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. 

Kişisel verileriniz “Sporculara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığında tanımlanan 

amaçların yerine getirilmesi kapsamında;  

 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, KVKK, 

3289 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; 

bunlarla sınırlı olmamak üzere Federasyonun üyesi olduğu uluslararası üst birlikler; 

ulusal ve uluslararası spor otoriteleri, veri talep edebilecek kamu tüzel kişileri ve özel 

statülü tüzel kişilikler; Federasyon Başkanı, Federasyon faaliyeti ve konu ile sınırlı 

olmak kaydı ile Federasyon Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ve alt kurullar 

ile komisyonlar Federasyon yasal temsilcileri, Federasyon İl Temsilcileri; Federasyon 

faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yürütülen kişi ile kurum ve 

kuruluşlar, sponsorlar ve ile paylaşım gerekliliği Federasyon tarafından tespit edilmiş 

diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir. 

 

 Bununla birlikte, yasal yükümlülükler nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere 

mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile de kişisel veriler paylaşılmaktadır. 



                                                                                                                                                                                                                        
 

 Türkiye Muaythai Federasyonu olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile 

hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerin muhafazası, yetkisiz 

erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi kurum 

güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, 

yurtiçi/yurt dışı kuruluşlar ve tedarikçilerimize; 

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri 

işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilir. 

 

4. Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Yöntemi  

Kişisel veriler “Sporculara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında tanımlanmış 

faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla ve İlgili diğer yasal mevzuata dayalı olarak yürütülen 

faaliyetlerin devamı sırasında sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.  

5. İlgili Kişinin Hakları  

Sporcular kurumumuza başvurmak suretiyle kişisel verilerinin; 

Kurum bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki 

haklara sahiptirler: 

• Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

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

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini 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 halinde 

zararın giderilmesini talep etme. 

• İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve 

nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. 

Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Kamuoyuna 

saygılarımızla arz olunur. 

 


