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TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU SOSYAL MEDYA 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 

 

1. Kişisel Verilerin işlenme Amaçları  

 

Türkiye Muaythai Federasyonu gerçekleştirmiş olduğu turneler, etkinlikler, federasyon 

faaliyetleri kapsamında sporcularla ilgili olarak federasyon tarafından çekilen fotoğrafları 

http://muaythai.gov.tr/ adresinde yayınlamaktadır.  

 

Ayrıca federasyonumuz resmi internet sitesini ziyaret eden ziyaretçilere ait IP adresleri, 

kullanıcı verilerini sınıflandırmak ve değerlendirmek, web sitesi analitiği ve iyileştirmeleri için 

ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacı ile web sitesinin özellik ve fonksiyonlarının nasıl 

kullanıldığını anlamak üzere, Kanun madde 5/2 (f) kapsamında temel hak ve özgürlüklere zarar 

vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması 

hukuki nedeni ile işlenmektedir.    

   

Federasyonumuza ait resmi internet sitesi bazı sosyal medya hesaplarına ilişkin bağlantılar ve 

görseller de içermektedir. İlgili sosyal medya sağlayıcıların sembollerine tıklamak suretiyle söz 

konusu sosyal medya hesaplarımıza ayrıca erişiminiz ve ilgili görselleri görüntülemeniz söz 

konusu olabilir. Söz konusu sosyal ağlar kişisel verilerinizi ayrıca toplayabilir ve işleyebilir. Bu 

toplanan veriler ve veri işleme faaliyetleri üzerinde tarafımızca herhangi bir kontrol 

bulunmamaktadır. Söz konusu sosyal medya hesaplarınıza erişmeniz halinde, ilgili sosyal 

http://muaythai.gov.tr/
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medya sağlayıcı kuruluşlar tarafından yayınlanan gizlilik bildirimlerini ve kullanım şartları 

bulunabilir. 

  

Türkiye Muaythai Federasyonu resmi internet sitesi ya da diğer iletişim kanalları aracılığıyla 

internet sitesini ziyaretiniz sırasında elde edilebilecek diğer veriler için tarafımızca Çerez ve 

Gizlilik Politikası hazırlanmıştır.  

Dolayısıyla gerek resmi internet sitesi gerekse sosyal medya hesapları vasıtasıyla toplanan 

kişisel verileriniz veya (başta resimleriniz olmak üzere) ziyaretiniz, Türkiye Muaythai 

Federasyonu faaliyetleri, yapılan etkinlikler / yarışmalar / kampanyalar / reklamlar kapsamında, 

İdare tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin 

planlanması ve icrası, gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, İdare’nin tüm projelerinde 

ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, İdare tarafından yürütülen faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı 

iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve/veya 6. Maddesinde belirtilen şartlar 

dahilinde ve/veya veri sahibinin açık rızasının gerekmesi halinde açık rızasına dayalı 

işlenebilecektir. 

 

a) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 

      Toplanan kişisel verileriniz; yukarıdaki belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi 

kapsamında,  web sitesi ziyaretçilerimiz ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel 

kurumlar ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, İdare ile hizmet tedarik sözleşmesi 

bulunan grup şirketlerine, İdare’nin işbirliği içerisinde olduğu belediyelere ve belediye 

şirketlerine, Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları, işburada 

yazan amaçların gerçekleşmesi için veya veri sahibinin açık rızasının gerekmesi halinde açık 

rızasına dayalı aktarılabilecektir.  

 

b) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 

      Kişisel verileriniz, İdare tarafından fiziki ve elektronik yöntemler ile Kanun’un 5. ve/veya 

6. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde ve/veya veri sahibinin açık rızasının gerekmesi 

halinde açık rızasına dayalı olarak toplanmaktadır. 

Toplanan kişisel verileriniz, bu metnin a ve b maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilecek 

ve aktarılabilecektir. 

 

5. İlgili Kişinin Hakları 

İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler: 

 Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
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 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. Yukarıda belirtilen haklarınızı 

kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden 

teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 

belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

 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.  

 


