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İYİ PAMUK UYGULAMALARI DERNEĞİ (IPUD) ÜYELİK BAŞVURU-BİLGİ FORMU 
….../….../....... 

Konu: Üyelik Başvuru-Bilgi Formu 
İyi Pamuk Uygulamaları Derneği’ne üye olmak istiyorum. Üyeliğimle ilgili belgeler ilişiktedir. Gereğini arz 
ederim.    

Kurum / Kişi Ünvanı 
         Kaşe-Yetkili İmza 

Üye Bilgileri (Lütfen doldurunuz) 

Kurum / Kişi Ünvanı  

Kurum / Kişi Yazışma Adresi*  

TC Kimlik No / Vergi Dairesi-No  

Telefon  GSM - Sabit  

E-Mail Adresi  

Web Adresi  

 
Kurumu Temsile Yetkili Kişi Bilgileri (Lütfen doldurunuz) 

Adı-Soyadı  

Kurumdaki Görevi  

Meslek  

TC Kimlik No  

Doğum Tarihi  

Öğrenim Durumu  

Telefon  GSM + Sabit  

E-Mail   

*İşbu adreste değişiklik olursa derneğimize en geç 7 gün içerisinde bildirim zorunludur. 
 
Faaliyet Alanınız (Lütfen seçiniz) 

 Çiftçiler  İplik, Tekstil veya 
Konfeksiyon Üreticileri 
 

 Ticaret Borsaları 

 Kooperatifler  Tüccarlar 
 

 Sanayi Odaları 

 Çırçır İşletmeleri  Markalar 
 

 İhracatçı Birlikleri 

 Sivil Toplum Kuruluşları (Kamu 
Kurumları ilintisi ve ayrıca kuruluş 
düzenlemesi olmayan kuruluşlar 
Örn: Dernek, Vakıf) 

 Meslek Kuruluşları (Örn: 
Pamuklu Tekstil 
Sanayicileri Birliği, 
TZOB, UPK) 

 Sendikalar (Örn: Tekstil 
İşverenleri Sendikası) 

 Diğer (Lütfen açıklayınız): 

*Kamu Kurumları ilintisi ve ayrıca kuruluş düzenlemesi olmayan kuruluşlar (Örn: Dernek/Vakıf) 
Ekler 

1. Üyelikle ilgili ek belgeler 
a. Gerçek Kişiler için (TC Kimlik Numarasının yer aldığı) Kimlik Fotokopisi 
b. Tüzel Kişiler için İmza Sirküleri Fotokopisi (Tüzel Kişilerce Vekaletname ile üyelik başvurusu 

yapılması halinde vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri eklenecektir) 
c. Çiftçiler için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi Fotokopisi 
d. Ticari Firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 
e. Oda, Birlik, Konsey, vb Kuruluşlar ile Sivil Toplum Kuruluşları için Kuruluş Belgesi Fotokopisi 

2. Kişisel Veriler İzin Konuları Bilgilendirmesi ve Açık Rıza Onay Formu 
 
**Lütfen bu formu ilgili evraklarla birlikte muhasebe@iyipamuk.org.tr e-mail adresine gönderiniz. 
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KİŞİSEL VERİLER İZİN KONULARI BİLGİLENDİRMESİ VE AÇIK RIZA ONAY FORMU 
 

ADI SOYADI  

KURUM / GÖREV  

EMAIL  

CEP TELEFONU  

VERİ SORUMLUSU ADI İYİ PAMUK UYGULAMALARI DERNEĞİ (IPUD) 

VERİ SORUMLUSU ADRESİ Akdeniz Mah. 1335 Sok. Serbölük Mehmet İşHanı No: 13 
Daire: 203 PK: 35210 Konak/İZMİR 

VERİ SORUMLUSU VERGİ DAİRESİ/NO KONAK VD – 465 040 96 11 

 
İZİN KONUSU: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ve ihtiyaç duyacağım her zamanda 
yasanın 11. Maddesindeki haklarımı kullanabilmem kaydıyla, 
1- Tüzel kişi ve gerçek kişi üye, bağışçı, tedarikçi / danışman, akademisyen, uzman, ziyaretçi, fon sağlayan, eğitim 
alan, desteklenen, program ve proje ortağı, proje program kapsamındaki çiftçi ve çırçırlar, dernek çalışanı / 
stajyeri ilişkileri iş ve işlem yürütümü nedenlerinden bir veya birden fazlası nedeniyle veri sorumlusu olarak IPUD 
nezdinde işlenmiş olan kişisel verilerimden adım, soyadım, T.C. kimlik numaram, cep telefonu numaram, 
ikametgah ve e-mail adresim, eğitimim ve benzeri gibi tüm tanıtım bilgilerim, firmam, iş alanım, faaliyetlerim, 
katkılarım, katılımlarım, görsel ve ses kayıtlarım, tarla arazi ve üretim bilgilerim, röportaj kayıtlarım, 
fotoğraflarımın, rapor ve benzeri tüm hizmet üretimlerimin kullanılabileceği mecralardaki tasarımlarının 
gerektirebileceği uyarlamaları yapmak hakkı da dahil olmak üzere, 3. Şahıslar, Kamu Kurum ve Kuruluşları yanı 
sıra IPUD iş ve faaliyet alanı ile ilgili tüm yurt içi ve yurt dışı muhatapları ve paydaşları ile paylaşılması ve ihtiyaç 
duyulan yer ve mecralarda kullanılmasına yönelik olarak gerekli iş ve işlemlerin yapılması amacıyla işlenmesine 
paylaşılmasına, 
2- Ayrıca verilerimin IPUD tarafından, sunulan hizmet ve faaliyetleri yürütmek amacıyla kapsamlı bir biçimde 
kullanılmasını, özellikle de tarafımdan belirtilen adres ve iletişim bilgilerime IPUD tarafından bilgi gönderilmesine 
ya da soru sorulmasına, 
3- Verilen bilgilerin posta, faks, whatsapp, e- posta ve/veya SMS yoluyla gönderilmesine, 
4- İşbu Rıza Beyanım uyarınca, kişisel verilerim; IPUD tarafından, 6698 sayılı KVKK Kanununda açıklandığı 
çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla 
güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere 
açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde 
işleyebilmesine, 
Ve yukarıda belirtilen şekilde IPUD tarafından kullanılmasına, açıkça onay ve izin veriyorum. 
Ayrıca, Dernek ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması 
halinde değişiklikleri IPUD’a bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
 
ONAY: Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; işbu bilgilendirme ve izin formunu okuyup, anladığımı ve bu 
şekilde alınan aşağıdaki beyanımın olduğunu kabul ediyorum. 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; 
tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol 
edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen 
süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde IPUD birlikte çalıştığı ya da 
kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi 
hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, IPUD ve/veya paydaşlarının işbirliği içindeki firmalar ile paylaşılması, kanuni 
ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere yukarıda belirtilen 
açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve 
bilgilendirilmiş olarak açık rızam ile onay veriyorum. 
TARİH:  
ONAY / ADI, SOYADI VE İMZA: (Kendi el yazısı ile “Okudum, anladım, kabul ediyorum.”) 
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