AYDINLATMA METNİ
Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ve ilgili yasal mevzuat gereği
Marmara Yelken Kulübü Derneği (Dernek)’nin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılan
bir bilgilendirmedir.
1) Kişisel verileriniz, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5233 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği
ve diğer sair mevzuat hükümleri gereği ve uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
2) Kamera kayıtlarınız KVKK 5/2(f) hükmü gereği, Kulübümüze giriş çıkışların (ses kaydı hariç) denetimini
sağlamak, güvenlik gereği ve Derneğin meşru menfaatlerini koruman amacıyla,
3) Fotoğraflarınız, Dernek içerisinde kullanacağınız Üye Kartlarında, Üyelik Başvuru Formunda ve
Dernekler Kanunu gereği Dernek Kayıt Defterinde, tanıtım amacıyla açık rızanıza dayanarak işlenmektedir.
İşlenen Kişisel Veri

Veri İşleme Nedeni

Veri İşleyen Birim

1. Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad, T.C.
Kimlik Numarası, Doğum Yeri ve Tarihi

Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler
Kanunu ve Tüzük kapsamında

Üyelik İlişkileri

2. İletişim Bilgileri: Mektıp adresi,
E-Posta adresi, Telefon numarası

Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler
Kanunu ve Tüzük kapsamında

Üyelik İlişkileri

3. Adli Sicil Kaydı

Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler
Kanunu ve Tüzük kapsamında

Üyelik İlişkileri

4. Ödeme Bilgileri

Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler
Kanunu ve Tüzük kapsamında

Üyelik İlişkileri

5. Kamera Kayıtları

KVKK 5/2(f) hükmü gereği ses kaydı
hariç kamera görüntü kayıtları

Muhasebe

6. Fotoğraflar

Üyelik Kartı, Üyelik Başvuru Formu ve
Dernek Kayıt Defterinde tanıtım

Bilgi İşlem

Kişisel Verileriniz aşağıda belirlenen amaçlar kapsamında işlenmektedir:
a) Dernekler Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin ve hizmetlerin
belirlenmesi ve uygulanması,
b) Derneğin Kalite ve Kurumsal Yönetim Politikalarının yürütülmesi,
c) Derneğin Genel Kurul, Divan Kurulu, Çalışma Grubu, Komisyon, Zirve ve diğer gündemli üye toplantıları
gibi Derneğin üyelerine ve temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve süreçlerin yönetilmesi ve yürütülmesi,
d) Dernek ve üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişim kurulması, ilgili
hakların sağlanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
e) Derneğin tanıtımı ve etkinlikleri hakkında bilgi verilmesi,
f) Dernek içi iletişimin ve iş birliğinin güçlendirilmesi,
g) Dernek içi raporlama,
h) Derneğe ait tesislerin tüm güvenlik ve denetim işlerinin yürütülmesi,

i) Yerel ve merkezi yönetimin ve mahkemelerinin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum ve
kuruluşlara sunulabilmesi,
j) Yasak mevzuat gereği Dernek tarafından tutulması zorunlu defter ve kayıtların tutulması
k) 5233 Sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca
yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
l) Üyeler ile ilgili her türlü hukuki süreçlerin yürütülmesi,
m) Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ve Türkiye Yelken Federasyonu (TYF)’na bağlı yelken faaliyetlerimizin
yürütülebilmesi için sporcu ve kursiyerlerin kayıtlarının tutulması, etkinlik haberlerimizde gerektiği zaman
fotoğrafların ve haberlerin yer alabilmesi.
Yasal mevzuatın ve prosedürlerin gerektirdiği muhafaza süresi sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini talep ekte hakkınız bulunmaktadır.
Kamera kayıtları hariç kişisel verileriniz doğrudan siz veri sahibinden sözlü veya yazılı olarak toplanmakta
ve doğrudan ses kaydı hariç elektronik ortamsa kaydedilmektedir.
Kamera kayıtları ise KVKK 5/2(f) hükmü gereği ve Kurumumuzun meşru menfaatleriyle sınırlı olarak;
a) Giriş çıkışların denetimi,
b) Güvenlik önceliği olan alanların gözetlenmesi,
c) Suç sayılan veya suça yönelik davranışların önlenmesi, suçun tespit edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerine uyumunun denetlenmesi,
d) İş akışının ve verimliliğinin gözlemlenmesi
amaçları ile alınmaktadır.
Fotoğraflarınızın işlenmesine ilişkin kişisel verilerinizin işlenmesi hususundaki rızanıza KVKK’nın 7.
maddesine göre her zaman geri çekme hakkına sahipsiniz.
Açık onayınıza tabi olarak işlenen fotoğrafınız açık onayınızı geri çekmediğiniz sürece üyelik, sporculuk
süresi boyunca saklanacaktır.
Açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verileriniz belirtilen süreleri takip eden ilk imha periyodunda imha
edilecektir.
Kişisel Verilen Toplanma Usulü:
Kişisel verileriniz, Derneğe üyelik başvurusu sırasında doldurulan başvuru formu ve Dernek Tüzüğü
kapsamında Derneğe üyelik ile ilgili fiziki olarak sunulan veya elektronik ortamda aktarılan belgeler
vasıtasıyla, arıca Dernek ile yapılan çeşitli iletişim kapsamında (telefon ve elektronik posta) Dernek
yetkililerine verilen bilgiler vasıtasıyla sözlü veya yazılı olarak veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve
işlenmektedir.
Kişisel verilerinizi yelken eğitimlerimize başvuru sırasında ve takımlara alınan sporcuların kayıtları sırasında
doldurulan formların fiziki olarak sunulan veya elektronik ortamda aktarılan belgeler vasıtasıyla, arıca
Dernek ile yapılan çeşitli iletişim kapsamında (telefon ve elektronik posta) Dernek yetkililerine verilen bilgiler
vasıtasıyla sözlü veya yazılı olarak veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.
Otomatik karar verme sistemleri kullanmamaktadır.
Saklama Süresi:
Kamera kayıtları hariç yukarıda belirtilen kişisel verileriniz üyelik ve sporculuk süresi üyeliğin devam ettiği
sürece ve kanunun belirlediği sınırlar çerçevesinde saklanacaktır.

Belirtilen süreleri takip eden ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale
getirilecektir.
Kamera kayıtları 21 gün süre boyunca saklanacaktır. Kayıtlar 21 günlük periyotlarda yok edilecektir.
Üçüncü Kişilere aktarma veya Açıklama
Dernek, kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekil ve durumlarda, KVKK’nun temel ilkelerine ve KVKK’nun
8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecektir.
Dernek Üyeliği kapsamında kişisel verilerinizin işlendiği süre boyunca 5223 sayılı Dernekler Kanunu ve
Dernekler Yönetmeliği dahil yürürlükte olan herhangi bir mevzuatta belirtilen bir yükümlülüğün yerine
getirilmesi için kişisel verilerini İstanbul Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile paylaşılacaktır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği” kapsamında gerekli belgelerin
temini için Bakanlık ve TYF ile kişisel verilerin yer aldığı formlar ve sağlık raporu paylaşılacaktır.
Dernek organlarında görev almanız durumunda, kişisel verileriniz Dernekler Kanunu ve ikincil mevzuattaki
çeşitli yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla İstanbul Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve ilgili
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.
Dernek, toplu elektronik posta gönderimi için üçüncü kişi veya kuruluşlardan hizmet almakta olup, Dernek
üyeliği kapsamında tarafınıza Derneğin faaliyetleri ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verecek
elektronik postaların gönderilebilmesi için, elektronik posta adresleriniz gönderimin yapılacağı dönemde
hizmet alınan kuruluş ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Derneğin meşru menfaati
kapsamında paylaşılacaktır.
Kişisel verileriniz, üyeliğinizin hak veya yükümlülükleriyle ilgili herhangi bir uyuşmazlık olmazı halinde, söz
konusu uyuşmazlıkta ölçülü ve sınırlı olmak koşuluyla ve Derneğin haklarının tesisi, kullanılması veya
korunması için Derneğin avukatları, danışmanları ve veri sorumlusu tarafından yargı makamları ve icra
mercileri ile paylaşılacaktır.
Derneğin Tüzüğü kapsamındaki faaliyetleri ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarıyla sınırlı olarak
Derneğin hizmet aldığı danışman, mali müşavir, denetçi gibi yurtiçinde yerleşik üçüncü kişiler ve
kuruluşlarla Derneğin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve temel hak ve
özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu olan Derneğim meşru menfaati kapsamında
paylaşılabilecektir.
Dernek, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi bir olayın vukuu bulması halinde güvenlik prosedürleri gereği
ve/veya kanundan doğan zorunlulukları yerine getirmek amacıyla rızanız alınmadan emniyet birimleri,
kanunlarla yetkili kılınan kamu kurumları dahil üçüncü kişilere aktarabilir veya açıklayabilir. Türkiye’de
verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve/veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve
incelemenize açıktır.
Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması:
Dernek, yukarıda dökümü yapılan kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır.
Dernek bu doğrultuda KVKK’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
Veri Sahibi Olarak Yasal Haklarınız:
a) Kişisel verilerinizin ne şekilde işlendiği hakkında bilgi edinme (KVKK madde 11/a, 11/b)
b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanıldığını öğrenme (KVKK madde 11/c)
c) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (KVKK madde 11/ç)
d) Kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme (KVKK madde 11/d)

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini isteme (KVKK madde 7, madde
11/e)
f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme (KVKK madde 7)
g) İşlenmiş verilerin analizi halinde elde edilen sonuçlara itiraz etme (KVKK madde 11/g)
h) İşlenmenin sınırlanmasını isteme (KVKK madde 7)
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini
isteme (KVKK madde 11/ğ)
Yukarıda belirtilen yasal haklarınızı kullanmayı talep etmeniz halinde lütfen Marmara Yelken Kulübü
Derneği’nin Sekreterya görevlisi ile iletişime geçiniz.
Veri Sorumlusu: Sekreterya görevlisi
Adres: Caddebostan Mah. Bağdat Caddesi Erenköy Cami Sokak NO:17 Erenköy / İstanbul
Telefon: 0(216) 355 48 13
E-posta: myk@marmarayelken.org.tr
VI. Kişisel Verilerin Korunması
Dernek kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak, bu verilere hukuka
aykırı bir şekilde erişilmesini önlemek için her türlü fiziki ve idari tedbiri almak ve uygulamakla yükümlüdür.
Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 13., 14. ve 15. maddelerine istinaden Kişisel Verilerin Koruması
Kanunu’na şikayet başvuru için iletişim:
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407 Sokak No:4 06520 Balgat – Çankaya / Ankara
Telefon No.: 0(312) 216 50 00
Web sitesi: http://www.kvkk.gov.tr

MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ
KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI
1. GİRİŞ
1.1 Amaç
Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (Politika), Marmara Yelken Kulübü Derneği (MYK) tarafından
gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin süreçleri ve usul ve esasları belirlemek
amacıyla hazırlanmıştır.
MYK, MYK çalışanları, çalışan adayları, tedarikçileri, Üyeler, Üye Adayları ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel
verilerin T.C. Anayasası, Uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
ve diğer ilgili mevzuata uydun olarak işlenmesini ve ilgili kişileri haklarını etkin bir şekilde kullanmasını
sağlamasını amaçlamaktadır.
Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin süreçler, MYK tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na (Politika) uygun olarak gerçekleştirilir.
1.2 Kısaltmalar ve Tanımlar
Alıcı Grubu

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel
kişiler

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale
getirilmesi.

Üye

Marmara Yelken Kulübü’nün Tüzük ve Yönetmeliklerine dayanarak üye
olan gerçek kişiler.

Üye Adayları

Marmara Yelken Kulübü’nün Tüzük ve Yönetmeliklerine dayanarak üye
başvurusu yapan kişiler.

Çalışan

Marmara Yelken Kulübü’nün bir hizmet sözleşmesine dayanarak
istihdam ettiği gerçek kişiler.

Çalışan Adayı

Marmara Yelken Kulübü’ne istihdam edilmek üzere başvurmuş olan
gerçek kişiler.

Elektronik Ortam

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği,
değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer
ortamlar

Tedarikçi

Marmara Yelken Kulübü’ne belirli bir sözleşme çerçevesinde mail
ve/veya hizmet sağlayan gerçek kişiler veya adi şirketler.

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen
kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri İşleme Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte
oldukları kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri
kategorisi, aktarılan alıcı grubu, veri konusu kişi grubuyla
ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için
gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı
öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri
açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerim tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her
türlü işlem.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

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 mahkumiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının
ortamdan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha
politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen
gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu 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 kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya
tüzel kişi.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi
Sistemi

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer
işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık
tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

VERBİS

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Yönetmelik

28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin
silinmesi, yok edilmesi veya Anonim hale getirilmesi hakkında
yönetmelik.

1.3. Politikanın Kapsamı ve Kişisel Veri Sahipleri
Bu Politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmaya
yollarla, MYK Üye, Üye Adayları, Çalışanlar, Taşeron Çalışanları, MYK Yönetim Kurulu Üyeleri, Çalışan
Adayları, Tedarikçiler, Ziyaretçiler ve Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Derneğimiz ve
tarafından işlenen kişiler için hazırlanmıştır ve bu belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır. Bu Politika,
hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmayacaktır.
Derneğimiz bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bahse konu Kişisel Veri Sahiplerini Kanun
hakkında bilgilendirmektedir. MYK Üye, Üye Adayları, Çalışanlar, Taşeron Çalışanları, MYK Yönetim
Kurulu Üyeleri, Çalışan Adayları, Tedarikçiler, Ziyaretçiler ve Üçüncü Kişiler için Kişisel Verilerin İşlenmesi
Politikası uygulanacaktır. Verinin aşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya
MYK tarafından gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde
de işbu Politika uygulanmayacaktır.
Bu kapsamda işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleri aşağıdaki gibidir:
Marmara Yelken Kulübü Üyeleri

Marmara Yelken Kulübü’nün Tüzük ve Yönetmeliklerine
dayanarak üye olan gerçek kişiler

Marmara Yelken Kulübü Üye Adayları

Marmara Yelken Kulübü’nün Tüzük ve Yönetmeliklerine
dayanarak üye başvurusu yapan kişiler.

Marmara Yelken Kulübü Çalışanları

Marmara Yelken Kulübü’nün biz Hizmet Akdi çerçevesinde
istihdam ettiği gerçek kişilerdir.

Marmara Yelken Kulübü Çalışan
Adayları

Marmara Yelken Kulübü’ne herhangi bir yolla iş
başvurusuna bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini
Marmara Yeken Kulübü’nün incelemesine açmış gerçek
kişilerdir.

Taşeron Çalışanlar

Taşeron firma tarafınsan istihdam edilen çalışanlar

Tedarikçiler

Marmara Yelken Kulübü’ne mal ve hizmet temin eden
gerçek kişilerdir.
Marmara Yelken Kulübü çalışanları için hazırlanan Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına ve
bu Politikada herhangi bir kişisel veri sahibi kategorisine
girmeyen diğer gerçek kişilerdir.

Üçüncü Kişi

Herhangi bir amaçla Kulübü ziyaret eden ve güvenlik amacı
ile kişisel verileri işlenen gerçek kişilerdir.

Ziyaretçiler

2. SORUMLULUK ve GÖREV DAĞILIMLARI
MYK içerisinde İlgili Kişilerin kişisel verilerine erişim yetkisine sahip tüm birimler ve çalışanları, Politika ve
ilgili mevzuat kapsamında alınan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının
eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
işlenmesinin önlemeyi amaçlar.
Kişisel verilerin saklanma ve imha süreçlerinde görevlendirilecek kişiler görev alır.
3. KAYIT ORTAMLARI
Kişisel veriler, MYK tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir
şekilde saklanır.
Elektronik Ortamlar
Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı web,
dosya paylaşımı, vb..)

Eletronik olmayan Ortamlar
• Kağıt

• Yazılımlar (ofis yazılı, portal yazılımları

• Manuel veri kayıt sistemleri
(Veri Bilgilendirme Formları)

• Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı,
saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt
dosyası, antivirüs vb..)

• Basılı kağıt dosyalama
sistemleri

• Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
• Mobil cihazlar (Notebook)
• Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb..)

4. SAKLAMA ve İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
MYK Üyeleri, Üye Adayları, Çalışanları, Çalışan Adayları, Ziyaretçiler, Taşeron Çalışanlar ve
Tedarikçilerine ilişkin kişisel veriler KVKK hükümleri ve ikincil mevzuata uygun olarak saklar ve saklama
sürelerinin sonunda imha eder.
Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.
4.1 Saklamaya İlişkin Açıklamalar
MYK, Üyeler, Üye Adayları, Çalışanları, Çalışan Adayları, Taşeron Çalışanlar ve Tedarikçilerine ait kişisel
verileri işleme amaçlarına uygun sürelerle ve kişisel verinin tabi olduğu ilgili mevzuatın öngördüğü sürelerle
sınırlı olarak saklar.
4.1.1 Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler
MYK faaliyetleri çerçevesinde işlediği kişisel verileri, aşağıdaki ilgili mevzuatta öngörülen sürelerle sınırlı
olarak saklar. Bu kapsamda kişisel veriler;
❖ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
❖ 5223 Sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca
❖ 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, Özel Beden Eğitimi
ve Spor Tesisleri Yönetmeliği,
❖ 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu,
❖ 4734 Sayılı Kanun İhale Kanunu,
❖ 4857 Sayılı İş Kanunu,
❖ 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
❖ 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
❖ 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
❖ 213 Sayılı Vergi Usûl Kanunu,
❖ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
❖ İşyerine Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
❖ Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler
Çerçevesinde öngörülen zamanaşımı süreleri ile sınırlı olarak saklanmaktadır.
4.1.2 Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları
❖ MYK, ilgili kişilerin fotoğraf ilişkin kişisel verilerini açık rızaya dayanarak aşağıdaki amaçlarla saklar.
❖ MYK Çalışan, Taşeron, Güvenlik Görevlisi fotoğrafınız işyeri içerisinde tanıtım kartı kullanımı,
özlük dosyası tanıtımı, güvenlik güçlerine tanıtım amaçlarıyla,
❖ MYK Üye fotoğrafınız tanıtım kartı kullanımı, Üyelik Başvuru Formunda tanıtım, Dernekler
Kanunu gereği Dernek Kayıt Defterine tanıtım amaçları.

❖ MYK, Spor Tesisi sporcu ve kursiyerine ilişkin kişisel verilerini açık rızaya dayanarak aşağıdaki
amaçlarla saklar.
❖ MYK Spor Tesisinde deniz ve karada fiziksel aktivite değerlendirmesi sağlık verileriniz spor
tesisimizde güvenli spor çalışması yapma imkânı ifası için,
❖ Türkiye Yelken Federasyonu’ndan sporcu lisans çıkarılabilmesi, ulusal ve uluslararası yarışa
katılım sağlanabilmesi için.
❖ MYK, faaliyetleri çerçevesinde açık rızaya ihtiyaç durmaksızın işlemekte olduğu kişisel verileri
aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.
❖ İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek,
❖ Dernek ve Spor tesisi üyelik ve spor faaliyetlerini yürütmek,
❖ İletişimi sağlamak,
❖ İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek.
❖ VERBİS Kapsamında, üye ve çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri, veri sorumlusu
temsilcileri ve veri işleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri buna göre
düzenlemek ve gerekmesi haline güncellemek.
❖ Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine
getirilmesini sağlamak.
❖ İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü.
4.2 İmhayı Gerektiren Sebepler
Kişisel veriler;
İşlenmesine esas teşkil eden sebebin son bulması, ortamdan kalkması
İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya yürürlükten kalması,
İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık
rızası geri alması,
❖ KVKK’nın 11. maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok
edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun kabul edilmesi,
❖ Kurul’a yapılan şikayet sonucunda; Kurul kararı gereği
❖ Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun
süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,
Hallerinde, imhayı gerektiren sebebin ortaya çıkmasını müteakip ilk imha periyodunda re’sen silinir, yok
edilir veya anonim hale getirilir.
❖
❖
❖
❖

5. TEKNİK ve İDARİ TEDBİRLER
MYK, Kişisel Verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve erişilmesinin
önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için KVKK’nun 12. maddesi ve 6/4 fıkrası
gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde
aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri alır.
5.1 Teknik Tedbirler
❖ MYK tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır.
Bilgi işlem ortamındaki verilere Sızma (Penetrasyon) testleri ile MYK bilişim sistemleri
networküne yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler
alınmaktadır.
❖ Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler ve inceleme çalışmaları
sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak
izlenmektedir.
❖ Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetkilendirilmesi, erişim ve yetki matrisi ile kurumsal
aktif dizin üzerinden güvenlik politikaları aracılığı ile yapılmaktadır.
❖ MYK’nün bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler
alınmaktadır.
❖ Kullanıcı Hesap Yönetimi
❖ Ağ güvenliği
❖ Uygulama güvenliği
❖ Şifreleme

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖

Sızma testi
Saldırı tespit ve önleme sistemleri uygulanmakta ve kullanılmaktadır.
5651 Kanun gereği Log Kayıtları
Veri Maskeleme
Veri Kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.
Yedekleme
Güncel Anti-Virüs yazılımları kullanılmaktadır.
Dernek, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için
gerekli tedbirleri almaktadır.
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili
kişiye ve Kurula bildirmek için Dernek tarafından buna uygun bir sistem ve altyapı
oluşturulmuştur.
Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri
kullanılmaktadır.
Elektronikolan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre
sınırlandırılmaktadır.
Anahtar Yönetimi uygulanmaktadır.

5.2 İdari Tedbirler
MYK tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda sayılmıştır:
❖ Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin
önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin
muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri hakkında eğitimler verilmektedir.
❖ MYK tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlar gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.
❖ Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara ve Üyelere yönelik uygulanacak disiplin
prosedürü hazırlanmıştır.
❖ Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Dernek tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü
yerine getirilmektedir.
❖ Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
❖ Şirket içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.
❖ Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.
6. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA TEKNİKLERİ
Paragraf 4.2’de belirtilen imha sebeplerinin ortaya çıkması üzerine kişisel veriler, MYK tarafından re’sen
veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen
tekniklerle imha edilir.
6.1 Kişisel Verilerin Silinmesi
Kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle silinir.

Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

Sunucularda Yer Alan
Kişisel Veriler

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanması gerektiren süre sona
erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi
kaldırılarak silme işlemi yapılır.

Elektronik Ortamda
Yer Alan Kişisel
Veriler

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre
sona erenler, veri tabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için
hiçbir şekilde erişilmez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel Ortamda Yer
Alan Kişisel Veriler

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona
erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar
için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca,
üzerine okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/ silinerek karartma işlemi
de uygulanır.

6.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi
Kişisel veriler, MYK tarafından aşağıda belirtilen yöntemlerle yok edilir.
Veri Kayıt Ortamı
Fiziksel Ortamda Yer
Alan Kişisel Veriler

Açıklama
Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona
erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

6.3 Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi
Kişisel veriler anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler
tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet
alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle
ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.
7. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
MYK, faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu kişisel verilerle ilgili olarak;
• Veri bazında saklama sürelerini Kişisel Veri İşleme Envanterinde,
• Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS kayıtta,
• Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında
açıklamaktadır.
Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde MYK tarafından güncellemeler yapılır.
Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme ve/veya yok etme işlemi MYK bünyesinde
oluşturulan Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve üyeleri tarafından yerine getirilir.

Süreç

Saklama Süresi

MYK Üyelik Aday
Süreçlerinin Yürütülmesi

Üyelik söz konusu olmadığı takdirde iş
başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl

İnsan Kaynakları İş
Başvuruları

İstihdam söz konusu olmadığı takdirde iş
başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl

İnsan Kaynakları Süreçlerinin
Yürütülmesi

Üyelik devam ettiği sürece ve yasaların
getirdiği sınırlamalar çerçevesinde

MYK Dernek Üyelik
Süreçlerinin Yürütülmesi

Üyelik devam ettiği sürece ve yasaların
getirdiği sınırlamalar çerçevesinde

MYK Sporcu Süreçlerinin
Yürütülmesi

Sporculuk devam ettiği sürece ve yasaların
getirdiği sınırlamalar çerçevesinde

İmha Süresi
Saklama süresinin bitimini
takip eden ilk periyodik
imha süresinden
Saklama süresinin bitimini
takip eden ilk periyodik
imha süresinden
Saklama süresinin bitimini
takip eden ilk periyodik
imha süresinden
Saklama süresinin bitimini
takip eden ilk periyodik
imha süresinden
Saklama süresinin bitimini
takip eden ilk periyodik
imha süresinden

Tedarik Sözleşmelerinin
hazırlanması

Yasaların getirdiği sınırlamalar çerçevesinde

Ziyaretçi

Yasaların getirdiği sınırlamalar çerçevesinde

İletişim

Üyelik ve sporculuk devam ettiği sürece ve
yasaların getirdiği sınırlamalar çerçevesinde

MYK Personel Sağlık
Dosyası oluşturulması
MYK Sporcu Sağlık Dosyası
oluşturulması
Taşeron Çalışanları ve
Denetimi için Alınan Sağlık
verileri
Denetim Süreçleri (ehliyet ve
belgeler)
İşe giriş tarihiniz ve SGK
numaranız, işten ayrılma
halinde tarihiniz (işe giriş
bildirgesi)
Kamera Kayıtları

İlgili mevzuat aksini öngörmediği sürece
istihdam süresine ek olarak 15 yıl
Sporculuk devam ettiği sürece ve yasaların
getirdiği sınırlamalar çerçevesinde
İlgili mevzuat aksini öngörmediği sürece
istihdam süresine ek olarak 2 yıl
İstihdam süresi sonuna kadar

İstihdam süresi bitimine ek olarak 15 yıl

Kayıt süresini takiben 21 gün içinde

Saklama süresinin bitimini
takip eden ilk periyodik
imha süresinden
Saklama süresinin bitimini
takip eden ilk periyodik
imha süresinden
Saklama süresinin bitimini
takip eden ilk periyodik
imha süresinden
Saklama süresinin bitimini
takip eden ilk periyodik
imha süresinden
Saklama süresinin bitimini
takip eden ilk periyodik
imha süresinden
Saklama süresinin bitimini
takip eden ilk periyodik
imha süresinden
Saklama süresinin bitimini
takip eden ilk periyodik
imha süresinden
Saklama süresinin bitimini
takip eden ilk periyodik
imha süresinden
Kayıt tarihi itibariyle 21
gün sonra imha
edilmektedir.

8. PERİYODİK İMHA SÜRESİ
MYK’nün, periyodik imha süresi 6 ay olarak belirlenmiştir. Buna göre, MYK her yıl Nisan ve Kasım aylarında
periyodik imha işlemleri gerçekleştirilir.
9. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI ve SAKLANMASI
Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır.
10. POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU
Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.
11. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ ve YÜRÜLÜKTEN KALDIRILMASI
Politika, MYK içinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına
karar verilmesi halinde, Politikanın ıslak imzalı eski nüshaları iptal edilerek) iptal kaşesi vurularak veya iptal
yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile saklanır.

KVKK ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

