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KENT KONSEYİ 

ÜYE BAŞVURU FORMU 
(Gençlik – Kadın – Engelli – Çocuk Meclisleri) 

 

Başvuru Tarihi:   /   /20 

 

 

Kişisel Bilgilerim 

Ad-Soyad*    :    

Doğum Tarihi* :    

E-posta*       :    

Telefon (İş)     :    

Ülke :    

 

 
TC Kimlik No* :    

Cinsiyet*       :    

Telefon (Mobil)*:    

Telefon (Diğer) :    

İl/İlçe*          :    

Adres :    

  Meclis* :          Kadın Meclisi              Gençlik Meclisi             Engelli Meclisi             Çocuk Meclisi 

 

 

Eğitim Bilgileri 

Eğitim Durumu     

❒ Okur-Yazar Değil 

❒ Okur-Yazar 

❒ İlkokul 

❒ Ortaokul 

❒ Lise 

❒ Meslek Yüksek Okulu 

❒ Üniversite-Ön Lisans 

❒ Üniversite-Lisans 

❒ Üniversite-Yüksek Lisans 

❒ Üniversite-Doktora 

Öğrenim Durumu     

❒  Devam Ediyor ❒ Mezun 

Okul :     

Bölüm :   Sınıf :   

 
 

Meslek Bilgileri 

Meslek :   

 

Çalışıyor musunuz? ❒ Evet (İş Yeri:  ) 

❒ Hayır 

 

Üyelik Tipi* 
 

❒ Kurumsal Üye 

❒ Bireysel  Üye 
 

 



NOT: “*” ile işaretli alanların doldurulması zorunludur. 

 

 

  

Kent Konseyi’ne Hangi Çalışmalar Odağında Katkıda Bulunmak İstersiniz? 

(Kendinizi geliştirebileceğinizi düşündüğünüz, bu alanda çalışmak isterim dediğiniz alanları 
belirtebilirsiniz.) 

❒ Yerel İş Birlikleri-Kaynak Çalışmaları 

❒ Tanıtım-Organizasyon  Çalışmaları 

❒ Proje-Etkinlik Çalışmaları 

❒ Kültür-Sanat Çalışmaları 

❒ Spor-Sağlıklı Yaşam Çalışmaları 

❒ Online Üyelik-Video (düzenleme, kurgu, 
tasarım), İçerik Oluşturma ve Geliştirme, 

❒ Diğer:    

 

Farklı Sivil Toplum Kuruluşlarında Üyeliğiniz Var mı? 

❒ Evet (Lütfen Hangi Kurum Olduğunu Belirtiniz*:  ) 

❒ Hayır 

 
Üyelik Faaliyetlerinde Bulunabileceğiniz Zaman Dilimini Belirtir misiniz? 

❒ Hafta İçi Üye Aktivitelerine Katılabilirim 

❒ Hafta Sonu Üye Aktivitelerine Katılabilirim 

❒ Hafta İçi Mesai Saatleri Dışında 

❒ Diğer (Esnek Zamanlı) 



 

 
 

ÜYE BAŞVURU AYDINLATMA METNİ 
 
 

Yalova Kent Konseyi (Bundan böyle “KENT KONSEYİ” olarak 

anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel 

verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri 

kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek 

isteriz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ 
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 

ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve 

hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: 

Bu kapsamda “Üye Başvuru Formu”nu doldurmanız durumunda 

“Ad-Soyad, İmza, TCKN, Cinsiyet, Başvuru Tarihi, Uyruk, Doğum 

Tarihi, Medeni Durum, Adres, Eğitim Bilgileri, Mesleki Bilgiler, 

Cep Telefonu, E-posta, Ev Telefonu, İş Telefonu, Üyesi Olunan Üye 

Teşekküller, Tercih Edilen Çalışmalar” gibi kişisel verileriniz Kent 

Konseyi üyelik işlemleri için talebinizin alınması, bu talebin 

Yönetim Kurulu onayına sunulması, kent konseyi üyelik kabul 

işlemlerinizin yapılması, verilerinizin doğruluğunun kamusal 

sistemlerden teyit edilmesi, üyelik işlemleri hakkında tarafınız ile 

iletişim kurulması, tarafınızın kent konseyi faaliyetlerine 

katılımın sağlanması ve kent konseyi faaliyetleri hakkında 

tarafınızın bilgilendirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-c 

ve 5/2-f maddelerindeki sözleşmenin ifası ve meşru menfaat 

hukuki sebeplerine, “Dernek-Vakıf Üyeliği” özel nitelikli kişisel 

verileriniz ise Kanunun 6/1 maddesi uyarınca açık rızanız 

doğrultusunda işlenecektir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tarafınızdan ticari ile- 

ti onayı alınmak suretiyle tarafınıza uygun kampanyalar hakkında 

bilgi verilmesi ve şirketimizin kampanyaları hakkında bilgilendirme 

yapılması amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-a maddesindeki 

kanunlarda öngörülmüş olma hukuki sebebine dayalı olarak 

yukarıda belirtilen kişisel verileriniz işlenecektir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

KENT KONSEYİ, üyelik işlemleri ile sınırlı olarak işlenen kişisel 

verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar ile gerekmesi durumunda 

birlikte çalıştığı dernekler ile (ve/veya işin yerine getirilmesi için 

paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla), kamu kurum ve 

kuruluşları, birlikte çalışılan tedarikçi konaklama ve transfer 

firmaları, ortak proje yürüten STK’lar, belediyeler, il özel 

idareleri ile paylaşılabilir. 

Ayrıca tarafınızca kampanya izni verilmesi durumunda pazarlama 

yapılması, size özel kampanyaların sunulması ve yapılan 

kampanyalar hakkında bilgilendirmelerde bulunulması ve iletişime 

geçilmesi amacıyla Sosyal Medya Tedarikçisi Şirketler, Elektronik 

Pazarlama Şirketleri ile yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler 

doğrultusunda veya kişisel verilerinizin KENT KONSEYİ’nin 

haklarını savunması için paylaşılmasının zorunlu olması 

durumunda Yetkili Kamu Kurumları veya diğer üçüncü 

taraflar ile 6698 sayılı kanunun 5/2-e maddesindeki hukuki 

sebep uyarınca veya Kanunen Yetkili Kamu ve Özel 

Kurumlardan talep edilmesi durumunda 6698 sayılı kanunun 

5/2-ç maddesi uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi kapsamında kişisel verilerinizi paylaşılabilecektir. 

 
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ 

KENT KONSEYİ kişisel verilerinizi “Üye Başvuru Formu”nu 

doldurmanız, abonelik işlemlerinizin yürütülmesi kapsamında ve 

tarafımız ile iletişime geçmeniz gibi durumlarda 

toplanmaktadır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler 

doğrultusunda kanuna uygun bir şekilde sınırlı süre muhafaza 

edilecek ve süresi sonunda imha edilecektir. 

 
KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ 

Veri sahibi olarak Kent Konseyi’ne başvurarak; 
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

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

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde 

bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan 

işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişi- 

sel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kap- 

samda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla 

analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına 

itiraz etme, 

• Kanun’un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel 

verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan 

düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin 

paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle 

zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahipsiniz. 

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de 

öngörülen başvuru usullerine uygun olarak KENT KONSEYİ’ne 

iletmeniz durumunda KENT KONSEYİ talebinizi niteliğine göre 

en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti 

gerektirmesi hâlinde, KENT KONSEYİ Kişisel Verileri Koruma 

Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir. 

Detaylı bilgi için “www.yalovakentkonseyi.org.tr” adresinde 

bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek 

öğrenebilirsiniz. 

 

❒ KENT KONSEYİ, tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve 

aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki 

sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda 

bilgilendirildim. 

❒ KENT KONSEYİ tarafından kişisel verilerimin işlenmesi 
ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve 
hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda 
bilgilendirildim. 

 
ÜYE BAŞVURU AÇIK RIZA BEYANI 

Yalova Kent Konseyi ’ne üye olmak için başvuru yapmak suretiyle 

verdiğim “Dernek Üyeliği, Sendika Üyeliği” gibi kişisel verilerin 

Yalova Kent Konseyi tarafından başvuruların değerlendirilmesi 

amacıyla kullanılmak üzere toplanması, depolanması, değiştirilme- 

si, Yalova Kent Konseyi ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yeri- ne 

getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) 

paylaşılması, açık rızam doğrultusunda saklanması, değiştirilmesi, 

yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi aydınlatma metninde 

açıkça belirtilen yöntemlerle kişisel verilerimin Anayasal güvenceler 

ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı  

mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde 

işlenme- sine ve aktarılmasına açık olarak onay veriyorum. 

 
Adı Soyadı : 

Tarih : 

İmza: 

TİCARİ İLETİ ONAYI 

Aydınlatma Metni doğrultusunda, Yalova Kent Konseyi/Yalova Kent 

Konseyi İktisadi İşletmesi (“KENT KONSEYİ”) tarafından aşağıda 

yer alan iletişim bilgilerimle sınırlı olarak reklam, promosyon gibi 

amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesini, kişisel verilerimin bu 

amaçla işlenmesini ve hizmet alınan tedarikçilerle paylaşılmasını; 

 
E-posta Adresi : ………………………………………………………………………..... 

(E-posta ile ticari ileti gönderilmesi için gereklidir.) 

 

Cep Telefonu : ………………………………………………………………………..... 

(SMS ile ticari ileti gönderilmesi için gereklidir.) 

 
  ❒  Kabul Ediyorum ❒ Kabul Etmiyorum 

http://www.yesilay.org.tr/
http://www.yesilay.org.tr/


 

 
 

KENT KONSEYİ ÜYE SÖZLEŞMESİ 

1. Kent Konseyi’n misyonu ve vizyonu doğrultusunda üye çalışmalarını sürdüreceğimi ve yaygınlaştıracağımı, 

2. Kent Konseyi’nin bağımlılıklarla mücadelesini benimseyeceğimi ve bağımlılıkla mücadelede rol model 
olmaya gayret edeceğimi, 

3. Tüm iletişim çalışmalarıyla ilgili Kent Konseyi’nin Kurumsal Kimlik ve Görünürlük Rehberi’ne uyum 
sağlayacağımı, 

4. Kent Konseyi’nin görev ve hedeflerine uygun önerilerde bulunacağıma, 

5. Üye eğitimlerine katılacağımı, katıldığım eğitimlerin içeriğine uygun davranış kurallarına göre hareket 
edeceğimi, 

6. Çalışanlardan ve sorumlulardan sadece yetki ve sorumlulukları kapsamında hizmet talep edeceğimi ve onların 
yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli desteği vereceğimi, 

7. Üyelik sürecinde aldığım sorumluluklarda karşılaşılan her türlü sorunda öncelikle bağlı bulunduğum üye 
sorumlusu ile bağlantı kurup, çözüm bulmak için ortak hareket edeceğimi, 

8. Kent Konseyi çalışanları, sorumluları ve diğer üyelerle uyum içinde çalışıp, ekip çalışmalarına 
destek vereceğimi, 

9. Planlanan toplantılara, etkinliklere, faaliyetlere, eğitimlere, atölyelere, araştırma çalışmalarına katılım 
sağlayacağımı ve  katılamayacağım  durumlarda önceden ilgili çalışanları ve sorumluları 
bilgilendireceğimi, 

10. Kent Konseyi’nin üyeleriyle etkin iletişim kurabilmesi için üye sisteminde yer alan bilgilerimin güncel 
olmasına dikkat edeceğimi, 

11. Kendi irademle veya Kent Konseyi tarafından üyeliğimin sonlandırılması durumunda, Kent Konseyi’ne ait olan 
faaliyetlerde kullanılmak üzere verilen tüm malzemeleri iade edeceğimi, 

12. Çocuk ve yetişkin paydaşlarla, etkinliklerde temas edilen bireylerle ilişkilerde din, dil, ırk, etnik köken, mezhep, sos- 
yal farklılıklar ve cinsiyet ayrımı gözetmeyeceğimi, 

13. Kent Konseyi’nde yapılan çalışmalarda herhangi bir dini, siyasi görüş, mezhep, parti, sendika ve kurum 
adına dijital, yazılı veya sözlü olarak hiçbir mecrada açıklamada ve paylaşımda bulunmayacağımı, 
kendimi Kent Konseyi’nin onayı/bilgisi olmaksızın Kent Konseyi’nin yetkili temsilcisi konumunda 
tanıtmayacağımı ve bu ad altında faaliyetlerde bulunmayacağımı, 

14. Kent Konseyi’nin tüm paydaşlarına eşit mesafede olacağımı ve iletişimimde kültürel farklılıkları 
gözeteceğimi, 

15. Üye başvuru sürecinin tamamlanmasından itibaren adli sicil kaydım olmadığını, adli sicil kaydımda ve diğer 
kişisel bilgilerimde meydana gelen değişiklikleri en geç 30 gün içerisinde Kent Konseyi’ne bildireceğimi ve 
aksi tespit edilmesi halinde üyelik ilişkimin kesileceğini kabul ettiğimi, 

16. Kent Konseyi’nin etik kurallarına aykırı herhangi bir hal ve davranış tespit edildiğinde sözleşmenin 
fesih edileceğini bildiğimi, 

 
Kent Konseyi ile ilgili tüm çalışmalarda kendi özgür iradem ve rızam ile üye olarak görev alacağımı, bundan 
dolayı her- hangi bir ücret ve bedel talep etmeyeceğimi, üyelik ilişkimin İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı 
kapsamında çalışan ilişkisi veya çalıştırma taahhüdü olmadığını bildiğimi, Üyelik İlişkisinin İş Kanunu, Sosyal 
Güvenlik Mevzuatı ve İş Sağlığı Güvenliği Kanunu anlamında Kent Konseyi’ne herhangi bir yükümlülük 
getirmediğini, ortaya çıkabilecek herhangi bir kazadan dolayı her türlü sorumluluğun kendime ait 
olduğunu, 

 
Yukarıda yazılı maddeleri okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi ayrıca üye olurken paylaştığım kişisel verilerimin 
işlenmesi, aktarılması, imhasına ilişkin 6698Sayılı Kanun gereği hazırlanan Aydınlatma Metnini okuduğumu, Açık 
Rıza Metnini onayladığımı ve Kent Konseyi’ne verdiğim tüm bilgilerin tam, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu 
beyan, kabul ve taahhüt ederim. 

 
Adı Soyadı : 

Tarih : 

İmza : 


