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1. BÖLÜM 1 - GĠRĠġ 

1.1.GĠRĠġ 

Anayasa’nın 135. maddesi gereği Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek KuruluĢu olan Türkiye ġoförler 

ve Otomobilciler Federasyonu,07.04.2016 tarihli  6698 Sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu 

kapsamında, 31.03.2021 tarihi itibariyle  Veri Sorumlusu olarak VERBĠS’e kayıt zorunluluğu getirilen  

kurumlar arasında bulunmaktadır.  

Gerek Anayasa’nın 20. maddesinden, gerek 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu  ve ilgili 

mevzuattaki düzenlemelerden hareketle, günümüzün en önemli ve hassas konularından biri olan  

“KiĢisel Verilerin Korunması”Türkiye ġoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun  (“TġOF” veya 

“Federasyon”) öncelikleri arasında yer almaktadır.  

Belirtilen yasal yükümlülüklerin yanı sıra, günümüz dünyasında “KiĢisel Verilerin Korunması” 

konusundaki haklı hassasiyetlerin bilinci ile iĢbu Türkiye ġoförler ve Otomobilciler Federasyonu 

KiĢisel Verilerin Korunması ve ĠĢlenmesiPolitikası (“Politika”) çerçevesinde TġOF tarafından 

gerçekleĢtirilen kiĢisel veri iĢlemefaaliyetlerinin yürütülmesinde uygulanan ilkeler ve TġOF’un veri 

iĢleme faaliyetlerinin 6698sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan 

düzenlemelerde yer alan temel prensipler açıklanmakta ve buradan hareketle TġOF , kiĢisel veri 

sahiplerini Ģeffaf Ģekilde bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Veri Sahipleri’nin kiĢisel verileri iĢbu 

Politika kapsamında iĢlenmekte ve korunmaktadır. 

TġOF çalıĢanlarının kiĢisel verilerinin korunmasına iliĢkin esaslar ise iĢbu  Politika’da belirtilen öze 

uygun  olarak hazırlanan Türkiye ġoförler ve Otomobilciler FederasyonuÇalıĢanlarıKiĢisel Verilerin 

Korunması ve ĠĢlenmesi Politikası altında yürütülmektedir. 

1.2.KAPSAM 

ĠĢbu KiĢisel Verilerin ĠĢlenmesi ve Korunması Politikası; TġOF çalıĢanları dıĢındaki  kiĢilerin 

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıtsisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan 

yollarla iĢlenen tüm kiĢisel verilerine iliĢkindir. 

Ġlgili kiĢisel veri sahiplerine iliĢkin detaylı bilgiler iĢbu Politika’nın EK 2 (“EK 2- KiĢisel 

VeriSahipleri”) tablosunda yer almaktadır.   

1.3. POLĠTĠKA’NIN VE ĠLGĠLĠ MEVZUATIN UYGULANMASI 

KiĢisel Verilerin ĠĢlenmesi ve Korunması  Politikası, Anayasa’nın 20. maddesi , 6698 sayılı KiĢisel 

Verilerin Korunması Kanunu, bağlı  mevzuat ve KiĢisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)kararlarının 

yanı sıra , bu alana dair verilen /verilecek kesinleĢmiĢ yargı kararları esas alınarak uygulanacaktır.  

Yürürlükte bulunan mevzuat ve kesinleĢmiĢ yargı kararları  ile Politika arasında 

uyumsuzlukbulunması durumunda, TġOF yürürlükteki mevzuatın  ve kesinleĢmiĢ yargı kararlarının 

uygulama alanı bulacağını kabuletmektedir.  

ĠĢbu Politika ,ilgili mevzuatta düzenlenen kurallarıTġOF uygulamalarıkapsamında somutlaĢtırarak 

düzenlemektedir. 

1.4.POLĠTĠKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ 

ĠĢbu Politika [24.03.2021] tarihli olup, Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin 

güncellenmesi halinde Politika’nın yürürlük tarihi güncellenerek TġOF internet sitesinde 

(http://www.tsof.org.tr) yayımlanır ve kiĢisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kiĢilerin eriĢimine 

sunulur. 

 

http://www.tsof.org.tr/
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2. BÖLÜM 2 - KĠġĠSEL VERĠLERĠN KORUNMASINA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 

2.1. KĠġĠSEL VERĠLERĠN GÜVENLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI 

TġOF, korunacak kiĢisel  verinin niteliğine göre,6698 Sayılı KiĢisel Verilerin Korunması  Kanun’un 

12. maddesine uygun olarak, kiĢisel verilerin hukuka aykırı olarakaçıklanmasını, eriĢimini, 

aktarılmasını veya baĢka Ģekillerde meydana gelebilecek güvenlikeksikliklerini önlemek içingerekli 

tedbirlerini almaktadır. Bukapsamda, KiĢisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanan 

rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri 

almakta,denetimleri yapmakta veya yaptırmakta ve gerekli hallerde güncellemektedir.  

2.2. ÖZEL NĠTELĠKLĠ KĠġĠSEL VERĠLERĠN KORUNMASI 

Hukuka aykırı olarak iĢlenmesi halinde, ayrımcılığa maruz kalma veya kiĢilerin telafisi zor 

mağduriyetlerine yol açma tehlikesi; 6698 Sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu’nun bazı kiĢisel 

verilere özel önem vermesine neden olmuĢtur. Bu kapsamdan hareketle, belirtilen “özel nitelikli kiĢisel 

veriler ”; ırk, etnik köken, siyasi düĢünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık 

vekıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve 

güvenliktedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 

TġOF tarafından, yukarıda belirtilen özel nitelikli kiĢisel veriler bakımından kiĢisel verilerin 

korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, hassasiyetle uygulanmakta ve TġOF bünyesinde 

gereklidenetimler sağlanmaktadır. 

ĠĢbu Politika’nın 3.3. bölümündeözel nitelikli kiĢisel verilerin iĢlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi yer 

almaktadır.   

2.3.TġOF BĠRĠMLERĠNDE KĠġĠSEL VERĠLERĠN KORUNMASI VE ĠġLENMESĠ HAKKINDA 

ÇALIġMALAR VE DENETĠM 

KiĢisel verilerin hukuka aykırı olarak iĢlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak eriĢilmesiniönlemeye 

ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için TġOF iĢ birimlerinegerekli 

eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. 

Mevcut çalıĢanlarının ve bünyesine yeni dâhil olan çalıĢanların kiĢisel verilerin korunmasıkonusunda 

farkındalığının oluĢması için gerekli sistemler kurmakta, konuya iliĢkin ihtiyaç duyulmasıhalinde 

danıĢmanlar ile çalıĢmaktadır. Bu doğrultuda TġOF, ilgili eğitimlere, seminerlere vebilgilendirme 

oturumlarına yapılan katılımlar takip edilmekte  olup ilgili mevzuatın güncellenmesineparalel olarak 

yeni eğitimler düzenlemektedir. 

3. BÖLÜM 3 - KĠġĠSEL VERĠLERĠN ĠġLENMESĠNE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 

 

3.1. KĠġĠSEL VERĠLERĠN YASALARA UYGUN ĠġLENMESĠ 

 

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun ĠĢleme 

TġOF, kiĢisel verileri, Anayasa ile güvence altına alınan  kiĢilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar 

gelmeyecek Ģekilde  temel kanunlarda tanımlanmıĢ genel güven ve dürüstlükkuralına uygun olarak 

iĢlemektedir. Bu çerçevede, kiĢisel veriler TġOF’un yasalardan kaynaklanan tüm 

faaliyetleriningerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak iĢlenmektedir. 
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3.1.2. KiĢisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 

KiĢisel verilerin iĢlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almak 

konusunda özenle davranan TġOF, belirli sürelerle kiĢisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin 

sağlanmasına iliĢkin gereklimekanizmaları sağlamaktadır.  

3.1.3. Belirli, Açık ve MeĢru Amaçlarla ĠĢleme 

TġOF, yasalardan kaynaklanan tüm faaliyetleri doğrultusunda ve bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar 

kapsamındakiĢisel verilerin iĢlenme amaçlarını Ģeffaf Ģekilde kamuoyuna sunmakta  ve iĢlemektedir. 

3.1.4. ĠĢlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

KiĢisel veriler, TġOF tarafından yalnızca yasalardan kaynaklanan tüm faaliyetlerinin gerektirdiği 

nitelikte ve ölçüde toplamakta olupbelirlenen amaçlarla sınırlı olarak iĢlemektedir. 

3.1.5. Ġlgili Mevzuatta Öngörülen veya ĠĢlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza 

Etme 

 

KiĢisel veriler iĢlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen asgari süre 

kadar TġOF tarafından muhafaza edilmektedir. Buradan hareketle, TġOF, öncelikle ilgili 

mevzuattakiĢisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir 

sürebelirlenmiĢse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasalarda düzenlenen bir sürenin bulunmaması 

halinde ise; kiĢisel veriler, iĢlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. KiĢisel veriler 

belirlenen saklamasürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi baĢvurusuna uygun 

olarak vebelirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleĢtirme) ile imha 

edilmektedir. 

3.2. KĠġĠSEL VERĠLERĠN ĠġLENME ġARTLARI 

6698 Sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki düzenlemeler gereği Açık Rıza Beyanı’nın 

bulunması haricinde kiĢisel veri iĢleme faaliyetinin dayanağı aĢağıda belirtilen Ģartlardan yalnızca biri 

olabileceği gibi birden fazla Ģart da aynı kiĢisel veri iĢleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. 

ĠĢlenen verilerin özel nitelikli kiĢisel veri olması halinde, iĢbu Politika’nın 3.3 baĢlığı (“Özel Nitelikli 

KiĢisel Verilerin ĠĢlenmesi”) içerisinde yer alan Ģartlar uygulanacaktır. 

(i) KiĢisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 

Açık Rıza Beyanı, kiĢisel verilerin iĢlenme Ģartlarından biridir. Açık Rıza Beyanı, kiĢisel veri sahibi 

tarafından belirli bir konuya iliĢkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle sunulmalıdır. 

AĢağıda yer alan kiĢisel veri iĢleme Ģartları, veri sahibinin açık rızası olmadığı hallerde de kiĢisel 

verilerin iĢlenmesine cevaz vermektedir.  

(ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 

Kanunda kiĢisel verilerin iĢlenmesine iliĢkin açıkça bir hüküm olması halindeveri sahibinin kiĢisel 

verilerinin iĢlenmesi mümkün bulunmaktadır.  

(iii) Fiili Ġmkânsızlık Sebebiyle Ġlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 

Rızasını fiili imkânsızlık nedeniyle açıklama durumu bulunmayan veya rızasına geçerlilik tanınma 

imkânı olmayan kiĢinin kendisinin ya da baĢka bir kiĢinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak 

için kiĢisel verisinin iĢlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kiĢisel verileri 

iĢlenebilmektedir. 
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(iv) SözleĢmenin Kurulması veya Ġfasıyla Doğrudan Ġlgi Olması 

Bir sözleĢmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak veri sahibinin taraf olması sebebi ve doğrudan 

doğruya ilgili olması kaydıyla, kiĢisel verilerin iĢlenmesi mümkün bulunmaktadır. 

(v) TġOF’un Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi 

TġOF,  hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla veri  iĢlemenin zorunlu olması halinde veri 

sahibinin kiĢisel verilerini iĢleyebilmektedir. 

(vi) KiĢisel Veri Sahibinin KiĢisel Verisini AlenileĢtirmesi 

KiĢisel verinin alenileĢtirilmiĢ olması halinde veri sahibinin ilgili kiĢisel verileri alenileĢtirme 

amacıyla sınırlı olarak iĢlenebilecektir. 

(vii) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri ĠĢlemenin Zorunlu Olması 

Veri iĢlemenin;  bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halinde veri 

sahibinin kiĢisel verileri iĢlenebilecektir. 

(viii) Kurumumuzun MeĢru Menfaati için Veri ĠĢlemenin Zorunlu Olması 

KiĢisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kurumumuzun meĢru 

menfaatleri için veri iĢlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kiĢisel verileri iĢlenebilecektir. 

3.3. ÖZEL NĠTELĠKLĠ KĠġĠSEL VERĠLERĠN ĠġLENMESĠ 

TġOF, özel nitelikli kiĢisel verileri, iĢbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un 

belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve 

aĢağıdaki Ģartların varlığı halinde iĢlemektedir: 

(i) Kanunda kiĢisel verilerin iĢlenmesine iliĢkin açıkça bir hüküm olması halinde, sağlık ve cinsel 

hayat dıĢındaki özel nitelikli kiĢisel veriler, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın iĢlenebilecektir. 

Aksi durum, veri sahibinin açık rızasının alınması zorunluluğuna tabiidir. 

(ii) Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teĢhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 

yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama 

yükümlülüğü altında bulunan kiĢiler veya yetkili kurum ve kuruluĢlar tarafından, sağlık ve cinsel 

hayata iliĢkin özel nitelikli kiĢisel veriler açık rıza aranmaksızın iĢlenebilecektir. Aksi durum, veri 

sahibinin açık rızasının alınması zorunluluğuna tabiidir. 

3.4. KĠġĠSEL VERĠ SAHĠBĠNĠN AYDINLATILMASI 

TġOF, kiĢisel veri sahiplerini,kiĢisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla 

iĢlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaĢıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri 

sahiplerinin kiĢisel verilerinin iĢlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda 6698 Sayılı 

KiĢisel Verilerin Korunması Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak 

bilgilendirmektedir. 

3.5. KĠġĠSEL VERĠLERĠN AKTARILMASI 

TġOF, kiĢisel veri sahibinin kiĢisel verilerini ve özel nitelikli kiĢisel verilerini, hukuka uygun olan 

kiĢisel veri iĢleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak üçüncü kiĢilere (üçüncü 

kiĢi Ģirketlere, üçüncü gerçek kiĢilere) aktarabilmektedir. Bu doğrultuda, TġOF, 6698 Sayılı KiĢisel 

Verilerin Korunması Kanun’un 8.maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 
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ĠĢbu Politika’nın EK 4 (“EK 4- KiĢisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü KiĢiler ve Aktarılma Amaçları”) 

tablosundan konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaĢılması mümkündür. 

3.5.1. KiĢisel Verilerin Aktarılması 

TġOF tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli 

tüm güvenlik önlemleri alınarak, kiĢisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aĢağıda belirtilen 

Ģartlardan bir ya da bir kaçının mevcut olması durumunda kiĢisel veriler üçüncü kiĢilere 

aktarılabilecektir. 

 KiĢisel verilerin aktarılmasına iliĢkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

 KiĢisel verilerin TġOF tarafından aktarılmasının bir sözleĢmenin kurulması veya ifasıyladoğrudan 

doğruya ilgili ve gerekli olması, 

 KiĢisel verilerin aktarılmasının TġOF’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi içinzorunlu 

olması, 

 KiĢisel verilerin veri sahibi tarafından alenileĢtirilmiĢ olması Ģartıyla, alenileĢtirme amacıylasınırlı 

bir Ģekilde TġOF  tarafından aktarılması, 

 KiĢisel verilerin TġOF tarafından aktarılmasının TġOF’un veya veri sahibinin veya üçüncü kiĢilerin 

haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, 

 Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla TġOF yasal ve meĢru 

menfaatleri için kiĢisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması, 

 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 

geçerlilik tanınmayan kiĢinin kendisinin ya da bir baĢkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması 

için zorunlu olması. 

Yukarıda belirtilen hususlara ilaveten kiĢisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu 

ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki Ģartlardan herhangi 

birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta 

öngörülen veri aktarım Ģartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri 

sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı 

ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı 

Ülke”)aktarılabilecektir. 

3.5.2. Özel Nitelikli KiĢisel Verilerin Aktarılması 

TġOF tarafından özel nitelikli kiĢisel veriler, iĢbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve 

Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler 

alınarak ve aĢağıdaki Ģartların varlığı halinde aktarılabilecektir: 

(i) Kanunda kiĢisel verilerin iĢlenmesine iliĢkin açıkça bir hüküm olmasıhalinde, sağlık ve cinsel hayat 

dıĢındaki özel nitelikli kiĢisel veriler, veri sahibinin açık rıza aranmaksızın iĢlenebilecektir. Aksi 

durum, veri sahibinin açık rızasının alınması zorunluluğuna tabiidir. 

(ii) Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teĢhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 

yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama 

yükümlülüğü altında bulunan kiĢiler veya yetkili kurum ve kuruluĢlar tarafından, sağlık ve cinsel 

hayata iliĢkin özel nitelikli kiĢisel verileraçık rıza aranmaksızın iĢlenebilecektir. Aksi durum, veri 

sahibinin açık rızasının alınması zorunluluğuna tabiidir. 

Yukarıda belirtilen hususlara ilaveten kiĢisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu 

ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki Ģartlardan herhangi 

birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta 
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öngörülen veri aktarım Ģartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri 

sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı 

ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı 

Ülke”)aktarılabilecektir. 

 

4. BÖLÜM 4 – KĠġĠSEL VERĠ KATEGORĠLERĠ  VE ĠġLENME AMAÇLARI 

6698 Sayılı KiĢisel Verilerin Korunması  Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili 

kiĢiler bilgilendirilerek, TġOF’un kiĢisel veri iĢleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. 

maddesinde belirtilen kiĢisel veri iĢleme Ģartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, baĢta kiĢisel 

verilerin iĢlenmesine iliĢkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da 

belirtilen genel ilkelere uygun bir Ģekilde kiĢisel veriler iĢlenmektedir. ĠĢbu Politika ’da belirtilen 

amaçlar ve Ģartlar çerçevesinde, iĢlenen kiĢisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı 

bilgiler, Politika’nın EK 3 (“EK 3-KiĢisel Veri Kategorileri”) tablosunda yer almaktadır.  

Söz konusu kiĢisel veri iĢleme amaçlarına iliĢkin detaylı bilgiler  ise Politika’nın EK 1’inde (“EK 1- 

KiĢiselVeri ĠĢleme Amaçları”)  tablosunda yer almaktadır. 

5. BÖLÜM 5 - KĠġĠSEL VERĠLERĠN SAKLANMASI VE ĠMHASI 

KiĢisel veriler iĢlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen asgari süre 

kadar TġOF tarafından muhafaza edilmektedir. Buradan hareketle, TġOF, öncelikle ilgili mevzuatta 

kiĢisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre 

belirlenmiĢse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasalarda düzenlenen bir sürenin bulunmaması 

halinde ise; kiĢisel veriler, iĢlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. KiĢisel veriler 

belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi baĢvurusuna uygun 

olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleĢtirme) ile imha 

edilmektedir. 

6. BÖLÜM 6- KĠġĠSEL VERĠ SAHĠPLERĠNĠN HAKLARI VE HAKLARIN KULLANIMI 

6.1. KĠġĠSEL VERĠ SAHĠBĠNĠN HAKLARI 

KiĢisel veri sahiplerinin hakları aĢağıda sıralanmıĢtır: 

(1) KiĢisel verinin iĢlenip iĢlenmediğini öğrenme, 

(2) KiĢisel verileri iĢlenmiĢse buna iliĢkin bilgi talep etme, 

(3) KiĢisel verilerin iĢlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

(4) Yurt içinde veya yurt dıĢında kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢileri bilme, 

(5) KiĢisel verilerin eksik veya yanlıĢ iĢlenmiĢ olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemeve bu 

kapsamda yapılan iĢlemin kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢilere bildirilmesini isteme, 

(6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak iĢlenmiĢ olmasına rağmen, iĢlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kiĢisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme 

ve bu kapsamda yapılan iĢlemin kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢilere bildirilmesini isteme, 

(7) ĠĢlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kiĢinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

(8) KiĢisel verilerin kanuna aykırı olarak iĢlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 
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6.2. HAKLARIN KULLANIMI 

Kurul’un belirlemiĢ olduğu yöntemlerle ve belirtilen Ģartlarla tarafına iletilmesi halinde, TġOF, kiĢisel 

veri sahiplerinin Politika’nın 6.1’de (“KiĢisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılmıĢ haklarına iliĢkin 

taleplerini cevaplamaktadır. Veri Sahibi BaĢvuru Formu http://www.tsof.org.tr/ adresinde yer 

almaktadır.  

6.3. BAġVURULARA CEVAP 

KiĢisel  veri sahibi tarafından yapılacak baĢvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak 

sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirler TġOF tarafından  alınmakta olup, Politika’nın 

6.1’de (“KiĢisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara iliĢkin kiĢisel veri sahibinin talebinin  

belirtilen usule uygun olarak TġOF’a iletmesi durumunda, TġOF talebin niteliğine göre en kısa sürede 

ve yasal gereklilik nedeniyle en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.Ancak iĢlemin 

ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde KiĢisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye 

göre tarafınızdan ücret talep edilebilmesi hakkı saklı tutulmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsof.org.tr/
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EK TABLOLAR  

EK 1 – KiĢisel Veri ĠĢleme Amaçları 

               ANA AMAÇLAR                    ALT AMAÇLAR 

 

 

 

 

 

TġOF tarafından yürütülen 

faaliyetleringerçekleĢtirilmesi için ilgili 

birimlerimiztarafından gerekli çalıĢmaların 

yapılması vebuna bağlı iĢ süreçlerinin 

yürütülmesi 

 

Yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası 

Bilgi teknolojileri alt yapısının oluĢturulması 

veyönetilmesi 

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması denetimive 

icrası 

Kurumsal iletiĢim faaliyetlerinin planlanması veicrası 

Yasal tüm faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinplanlanması ve 

icrası 

ĠĢ faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve 

yerindelikanalizlerinin gerçekleĢtirilmesi 

faaliyetlerininplanlanması ve icrası 

Finans ve muhasebe iĢlerinin takibi 

Bilgi teknolojileri alt yapısının oluĢturulması 

veyönetilmesi 

ĠĢortakları ve tedarikçilerin bilgiye eriĢimyetkilerinin 

planlanması ve icrası 

Etkinlik yönetimi 

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması 

 

Stratejilerinin planlanması ve icrası 

 

TġOF dıĢı eğitim faaliyetlerinin planlanması veicrası 

ĠĢ ortakları ve tedarikçilerle olan iliĢkilerinyönetimi 

Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası 

 

TġOF’un ve TġOF’la iliĢki içerisinde olan 

ilgili kiĢilerin hukuki, teknik ve ticari-iĢ 

güvenliğinin temini 

 

 

 

 

TġOF faaliyetlerinin  güvenliğinin temini 

Üst KuruluĢlar ve bağlı Odalar ile olan iliĢkilerin 

yönetimi ve denetimi 

TġOF’un sunduğu hizmetlere bağlılık oluĢturulması 

ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası 

Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması 

TġOF denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

Ziyaretçi kayıtlarının oluĢturulması ve takibi 
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TġOF’un ve TġOF’la iliĢki içerisinde olan 

ilgili kiĢilerin hukuki, teknik ve ticari-iĢ 

güvenliğinin temini 

 

TġOF üyelik iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi 

Hukuk iĢlerinin takibi 

TġOF üyesi, müĢterisi, misafiri, hizmet alanı,bağıĢçı 

memnuniyeti ile her tür organizasyonların planlanması 

ve icrası 

 

TġOF tarafından sunulan hizmetlerden 

ilgilikiĢileri faydalandırmak için gerekli 

çalıĢmaların birimlerimiz tarafından 

yapılması ve ilgili iĢsüreçlerinin yürütülmesi 

 

Finansal Süreçlerinin Planlanması ve Ġcrası 

Raporlama Faaliyetlerinin Planlanması ve Ġcrası  
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EK 2 – KiĢisel Veri Sahipleri  

 

KĠġĠSEL VERĠ SAHĠBĠ KATEGORĠLERĠ                               AÇIKLAMA 

Genel Kurul Üyeleri TġOF ile herhangi bir sözleĢmesel iliĢkisi olup olmadığına 

bakılmaksızın TġOF’un Genel Kurul Üyesi olan gerçek 

kiĢiler 

 

TġOF’a Bağlı Odaların  Üyeleri TġOF ile herhangi bir sözleĢmesel iliĢkisi olup olmadığına 

bakılmaksızın TġOF’a bağlı Odaların  üyesi olan gerçek 

kiĢiler 

 

Bursiyer 

 

TġOF tarafından burs sağlanan gerçek kiĢiler 

Ziyaretçi 

 

TġOF’un sahip olduğu fiziksel yerleĢkelere çeĢitli amaçlarla 

girmiĢ olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek 

kiĢiler 

Üçüncü KiĢi 

 

Yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki hukuki ve  ticari 

iĢlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kiĢilerin 

haklarını korumakve menfaat temin etmek üzere bu kiĢilerle 

iliĢkili olan üçüncü taraf gerçek kiĢiler (Örn. kefil, aile 

bireyleri ve yakınlar) veya bu Politika ve TġOF  ÇalıĢanları 

KiĢiselVerilerin Korunması ve ĠĢlenmesi Politikası 

kapsamına girmeyen diğer gerçek kiĢiler 

 

ÇalıĢan Adayı 

 

 

TġOF’a herhangi bir yolla iĢ baĢvurusunda bulunmuĢ ya da 

özgeçmiĢ ve ilgili bilgilerini TġOF’un incelemesine açmıĢ 

olan gerçek kiĢiler 

 

TġOF Yetkilisi 

 

TġOF YönetimKurulu Üyesi ve diğer yetkili gerçek kiĢiler 

 

 

ĠĢ Birliği  veya Ortaklığı Ġçerisinde 

Olduğumuz Kurumların ÇalıĢanları, 

Hissedarları ve Yetkilileri 

 

TġOF’un her türlü iĢ iliĢkisi içerisinde bulunduğu 

kurumlarda(iĢ ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı 

olmaksızın) çalıĢan,bu kurumların hissedarları ve yetkilileri 

dahil olmak üzere gerçek kiĢiler 
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EK 3 – KiĢisel Veri Kategorileri 

 

KĠġĠSEL VERĠ 

KATEGORĠLERĠ  

                                       AÇIKLAMA 

Kimlik Bilgisi KiĢinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir: Ad-soyad, 

T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, 

doğum tarihi,cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve 

pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, taĢıt 

plakası v.b. bilgiler 

ĠletiĢim Bilgisi Telefon numarası, adres, email, faks numarası 

Lokasyon Verisi KiĢisel veri sahibinin ürün ve hizmetlerimizi kullanımı sırasında 

veyaçalıĢanlarımız ile iĢ birliği içerisinde olduğumuz kurumların 

çalıĢanlarının TġOF araçlarını kullanırken bulunduğu yerin 

konumunu tespit edenbilgiler 

Üye Bilgisi 

 

TġOF faaliyetlerive bu çerçevede iĢ birimlerimizin yürüttüğü 

operasyonlar neticesinde ilgili kiĢi hakkında elde edilen ve üretilen 

bilgiler 

Aile Bireyleri ve Yakın 

Bilgisi 

TġOF faaliyetleri çerçevesinde ve sunduğumuz ürün vehizmetlerle 

ilgili veya TġOF ve veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini 

korumak amacıyla kiĢisel veri sahibinin aile bireyleri veyakınları 

hakkındaki bilgiler 

Fiziksel Mekân 

Güvenlik Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kiĢiye ait olduğu açık 

olan veveri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna giriĢte, 

fiziksel mekânın içerisinde kalıĢ sırasında alınan kayıtlar ve 

belgelere iliĢkin kiĢisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları 

ve bina giriĢlerinde, resepsiyonlarda ve güvenlik noktasında alınan 

kayıtlar  ile benzeri kayıtlar 

ĠĢlem Güvenliği Bilgisi TġOF’un faaliyetlerini yürütürken teknik, idari, hukuki ve 

ticarigüvenliğini sağlamak için iĢlenen kiĢisel veriler(örneğin log 

kayıtları) 

Risk Yönetimi Bilgisi Teknik ve idari riskleri yönetebilmek için bu alanlarda genel 

kabulgörmüĢ hukuki ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan 

yöntemlervasıtasıyla iĢlenen kiĢisel veriler 

Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kiĢiye ait olduğu açık 

olan, kısmen veya tamamen otomatik Ģekilde veya veri kayıt 

sisteminin birparçası olarak otomatik olmayan Ģekilde iĢlenen; 

TġOF’un kiĢisel veri sahibi ile kurmuĢ olduğu hukuki iliĢkinin 

tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge 

ve kayıtlara iliĢkin iĢlenen kiĢisel veriler ile banka hesap numarası, 

IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, 

gelir bilgisi gibi veriler 

ÇalıĢan Adayı Bilgisi TġOF çalıĢanı olmak için baĢvuruda bulunmuĢ ve dürüstlük 

kuralları gereği TġOF’un insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda 

çalıĢan adayı olarak değerlendirilmiĢ veya TġOF ile çalıĢma iliĢkisi 
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içerisinde olan bireylerle ilgili iĢlenen kiĢisel veriler 

Özel Nitelikli KiĢisel 

Veri 

KiĢilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düĢüncesi, felsefi inancı, dini, 

mezhebiveya 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 veriler 

Talep/ġikâyetYönetimi 

Bilgisi 

TġOF’a yöneltilmiĢ olan her türlü talep veya Ģikâyetin alınması 

vedeğerlendirilmesine iliĢkin kiĢisel veriler 

Görsel ĠĢitsel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kiĢiye ait olduğu açık 

olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi 

kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kiĢisel veri içeren 

belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler 

Denetim ve 

TeftiĢBilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kiĢiye ait olduğu açık 

olan; TġOF’un kanuni yükümlülükleri,TġOF amaç ve politikalarına 

uyumu kapsamında iç veya dıĢ denetim faaliyetleri sırasında iĢlenen 

kiĢisel veriler 

Hukuki ĠĢlem ve 

Uyum 

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası 

ile kanuni yükümlülüklerimiz ile TġOF amaç ve politikalarına uyum 

kapsamında iĢlenen kiĢisel veriler 
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EK 4 – KiĢisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü KiĢiler ve Aktarılma Amaçları 

6698 Sayılı KiĢisel Verilerin Korunması  Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak TġOF 

tarafından iĢlenen kiĢisel veriler aĢağıda sıralanan kiĢi kategorilerine aktarılabilir: 

(i) ĠĢ Ortakları 

(ii) Tedarikçiler 

(iii) Kanunen Yetkili Özel Hukuk KiĢileri 

(iv) Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve KuruluĢları 

(v) TġOF Yönetim Kurulu Üyeleri 

Aktarımda bulunulduğu  belirtilen kiĢilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aĢağıdabelirtilmektedir. 

 

VeriAktarımı Yapılabilecek   

KiĢiler  

                        Tanımı            Aktarım Amacı 

ĠĢ Ortağı TġOF faaliyetlerinin yürütülmesi 

kapsamında hibe, destek veya sponsorluk 

sağlanması amaçlarıyla iĢ 

ortaklığıkurduğu kurum veya 

kuruluĢlar,firmalar ve kiĢiler 

ĠĢ ortaklığının kurulma 

amaçlarının yerine 

getirilmesini temin etmek 

amacıyla sınırlı olarak 

Tedarikçi 

 

TġOF faaliyetlerinin yürütülmesi 

kapsamında TġOF’un veri iĢleme 

amaçları ve talimatları doğrultusunda 

hizmet sunan taraflar 

TġOF’un tedarikçiden dıĢ 

kaynaklı olarak temin ettiği 

ve TġOF faaliyetlerini 

yerine getirmek için gerekli 

hizmetlerin TġOF’a 

sunulmasını sağlamak 

amacıyla sınırlı olarak 

 

Kanunen Yetkili Kamu 

Kurumve KuruluĢları 

Ġlgili mevzuat hükümlerine göre 

TġOF’tan bilgi ve belge almaya yetkili 

kamu kurum ve kuruluĢları 

(Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; 

Ticaret Bakanlığı, UlaĢtırma ve Altyapı 

Bakanlığı,ĠçiĢleri Bakanlığı vb) 

Ġlgili kamu kurum ve 

kuruluĢlarının hukuki yetkisi 

dahilinde talep ettiği amaçla 

sınırlı olarak 

 

Kanunen Yetkili Özel 

HukukKiĢileri 

Ġlgili mevzuat hükümleri uyarınca 

kanunen belirlenmiĢ belirli Ģartlara 

uygun olarak kurulmuĢ ve yine kanunun 

belirlediği çerçevede faaliyetlerini devam 

ettiren kurum veya kuruluĢlar 

(Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; 

bankalar, bağımsız denetçiler vb)  

Ġlgili özel kurum ve 

kuruluĢların yürütmekte 

olduğu faaliyetler 

kapsamında giren konular ile 

ilgili sınırlı olarak  

TġOF Yönetim Kurulu 

Üyeleri 

 

TġOF Yönetim Kurulu Üyeleri 

 

TġOF Yönetim Kurulu 

faaliyetlerinin yürütülmesi 

amacıyla sınırlı olarak 

 

 


