
 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
MEZUNLARI DERNEĞİ 

 

İTÜ Mezunları Derneği Sosyal Tesisleri 
İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Çamlık Lokali Sit. 

No: 2 / 33 Kat: 2 Maslak /Sarıyer /İST 

Tel: +90 212 328 34 54-55-56 Fax: +90 212 328 34 57 

Web:www.itumd.org.tr E-Posta bilgi@itumd.org.tr 

 

ÜYELİK BAŞVURU FORMU 

Adı ve Soyadı :…………………………………………………………………… 

 

 

 
 

 

 
Üye No............... 

Doğum Yeri ve Tarihi :………………………………………… T.C Kimlik No:……………………….......... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mezuniyet Fakülte ve Bölüm :…………………………………………………………………. 

İTÜ Giriş Yılı/ Mezuniyet yılı :………………………/……………………….. İTÜ Okul No:…………………. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

İşyeri Adı :………………………………………………………………….. 

İşyeri Görevi :…………………………………………………………………. 

İş Adresi :………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… İş posta kodu :…………. 

İş tel / Faks :…………………………………………………………/………………………………………….. E- 

mail :.……………………………………………………………………… 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ev Adresi :………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ev ilçe / İl :…………………………………………………………Ev posta kodu:…......………. 

Ev tel /cep tel :………………………………………………/..........……………………………………….. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 YAZIŞMALARDA Ev…….. iş……… adresimi tercih ederim. 

Referans Üyeler 

 

Derneğin tüzüğünü okudum. Tüzükte belirtilen amaçların gerçekleşmesine katkıda 

bulunmak istiyorum. Dernekler Kanununa göre üye olmamda herhangi bir sakınca 

yoktur. 2019 yılı ödentisi olarak 240,00 TL ve gelecek yılların Dernek Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenecek ödentilerini ödemeyi kabul ve taahhüt ederim. 

 

Tarih: İmza: 

 
DERNEK HESAP NUMARALARI 
BANKA ŞUBE HESAP IBAN 

İş Bankası Kampüs - 1281 431868 TR36 0006 4000 0011 2810 4318 68 

Garanti Bankası Maslak - 342 6297997 TR97 0006 2000 3420 0006 2979 97 

Yapı Kredi Bankası Maslak Plazalar-1012 6929254 
1 

TR75 0006 7010 0000 0069 2925 41 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LÜTFEN BU FORMU ve ÜYE KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ İZİN 
FORMUNU YAZDIRIP, İMZALAYARAK GÖNDERİNİZ. 
Gerekli ek belgeler: Kimlik ve Diploma fotokopisi, Bir adet fotoğraf Üye no kayıt sırasında dernek 
tarafından verilecektir. Referans gösterilen üyelerde dernek üyesi olma şartı aranmaktadır. 

 

2) 1) 

http://www.itumd.org.tr/
mailto:bilgi@itumd.org.tr
http://www.itumd.org.tr/i/uploads/Temmuz2013%20TUZUGU.pdf


İTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 

ÜYE KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 
 
İşbu aydınlatma metni, İTÜ Mezunları Derneği (“İTÜMD”) tarafından İTÜ Mezunları Derneği üyeleri ile üyelik 

değerlendirmelerine katılan İTÜ mezunlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. 

 
(1) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üyelik Başvuru formu aracılığıyla fiziki ortamda ve elektronik ortamlarda toplanmaktadır. 

Derneğimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız ve bununla ilgili takip süreçlerinin Derneğimiz tarafından 

yürütülmesi kapsamında ortaya çıkan meşru menfaatimiz ile Derneğimizle kuracağınız sözleşmesel ilişkiler gibi 

hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları 

çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir. 

 
(2) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları 

Kişisel verileriniz, 

• Üyelik başvurularının alınması ve değerlendirilmesi, 

• Üyelik aidatlarının tahsil edilmesine ilişkin süreçlerin yönetilmesi, 

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, 

• Üyelik takibinin yapılması, 

• Üyelerle ilişkilerin yürütülmesi, 

• Üyelerin indirim, promosyon gibi menfaatlerden faydalandırılarak bağlılığının arttırılmasına ilişkin süreçlerin 

yürütülmesi, 

• İTÜMD tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin üyelere sunulması, 

• Etkinlik yönetimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi 

• Tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla ilişkilerin yürütülmesi, 

 
amaçlarıyla işlenmektedir. 

 
 

(3) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar Ve Paylaşım Amaçları 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, yukarıda 

belirtilen amaçlarla İTÜMD’nin iş ortakları, tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler ile 

paylaşılabilecektir. 

 

 
(4) Veri Sahiplerinin Hakları Ve Bu Hakların Kullanılması 

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi İTÜMD’ye Kanun’un 13. maddesi ile Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik 

posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da İTÜMD’ye önceden bildirmiş olduğunuz ve 

sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletmeniz durumunda talepleriniz İTÜMD 



tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 

 
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

• 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 işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 

talep etme. 



İTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 

ÜYE KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ 
 
İTÜ Mezunları Derneği Üye Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde açıklandığı kapsamda 

İTÜ Mezunları Derneği’ne üyelik verim ile indirim, promosyon gibi menfaatlerden faydalandırılmak; İTÜMD 

tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin tarafıma sunulması; etkinlik yönetimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi 

gibi amaçlarla yürütülen pazarlama faaliyetleri kapsamında kimlik ve iletişim bilgisi gibi verilerimin 

toplanmasına, işlenmesine ve saklanmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri 

çerçevesinde muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ediyorum. 

 
Ad Soyad: 

Tarih: 

İmza: 


