BİREYSEL ÜYELİK BAŞVURU FORMU

FOTOĞRAF
(1 adet)

NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ:
ADI SOYADI (KİMLİKTE YER ALDIĞI GİBİ): ............................................................................................................................
DOĞUM TARİHİ (GÜN/AY/YIL): ...................................................................................................................................................
T.C. KİMLİK NUMARASI: …………………………………………………………….............................................................................................................
MESLEKİ VE ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ:
ÇALIŞILAN FİRMA: ..................................................................................................................................................................................
ÇALIŞILAN FİRMANIN UĞRAŞ KONUSU: .............................................................................................................................
ÇALIŞILAN FİRMADAKİ GÖREV TANIMI: ...............................................................................................................................
ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ POZİSYONDA KAÇ YILDIR ÇALIŞIYOR.............................................................................
Türkiye’de faaliyet gösteren araştırma ve veri toplama firmalarında ya da diğer firmalarda, araştırma
ile ilgili bir pozisyonda en az 1 sene çalışıyor ya da halen çalışmıyorsa en az 3 yıl çalışmış olması şartı
aranır.

FİRMA ADRESİ: ..........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
İŞ TELEFONU VE GSM NUMARASI: ..........................................................................................................................................
E-POSTA ADRESİ İŞ: ……...................................................................................................................................................................
E-POSTA ADRESİ ŞAHSİ: ...................................................................................................................................................................
ÖZGEÇMİŞ MESLEKİ (Son 3 yıl nerede çalıştı): …...………………………………………………...............................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
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ÖZGEÇMİŞ- EĞİTİM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
TÜAD Yönetim Kuruluna;
Vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu, dernek tüzüğünü okuyup benimsediğimi ve ‘Yüksek
Profesyonel Standartlar Taahhüdünü’ kabul ettiğimi, aidat yükümlülüklerimi yerine getireceğimi,
TÜAD’ın kişisel verilerimiz ile ilgili uygulamaları hakkında ekte sunulan ayrıntılı bilgilendirmeyi
okuduğumu ve onayladığımı beyan eder üyeliğimin kabulünü dilerim.
.........../.........../...........
İMZA (Başvuran)
REFERANS: (en az 2 senedir üye olan 1 gerçek kişi üye yahut tüzel kişi üye temsilcisi dernek üyesi)
ÜYE ADI/SOYADI
İMZASI

YÖNETİM KURULU KARARLARI
ÜYELİK BAŞVURUSUNDA BULUNAN .....................................................................................’IN YÖNETİM KURULUNUN
............../................/.................................

GÜN VE ........................................ SAYILI KARARI İLE ASIL ÜYELİĞE ALINMASI

UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.

BAŞKAN:

TARİH:

(TÜRKİYE ARAŞTIRMACILAR DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN
AYDINLATMA METNİ FORMUN DEVAMINDA SUNULMUŞTUR)

İMZA:

İŞLENMESİNE

İLİŞKİN

✓ TÜAD üyeliğim kapsamında verdiğim kişisel verilerimin işlenmesiyle ilgili aşağıda yer alan
kapsamda aydınlatıldığımı, tarafıma bilgi verildiğini beyan ederim.
✓ Dernek üyeliğime ilişkin bilgilerimin aşağıda belirtilen amaçlarla ve kapsamla sınırlı olarak
işlenmesine ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin veriyorum.
✓ Dernek Üyeliğimin TÜAD’a ait ; www.tuad.org.tr adresli web sitesinin “Üyeler” sayfasında
ve TÜAD’a ait sosyal medya hesaplarında duyurulmasın izin veriyorum.
✓ TÜAD’ın ücretli hizmet ve etkinliklerinden, araştırma sektörüne ve dernek faaliyetlerine
ilişkin gelişmelerden haberdar olmak istiyorum
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TÜAD BİREYSEL ÜYELİĞİ
YÜKSEK PROFESYONEL STANDARTLAR TAAHHÜDÜ

I.

Yönettiğim ya da içinde bulunduğum projelerde ICC / ESOMAR’ın yayınladığı
Pazarlama ve Sosyal Araştırmalar etik ve profesyonel standartlarına uymayı,

II.

Türkiye Araştırmacılar Derneği tüzüğünde belirlenen ilkelere uymayı,

III.

Yaptığım ya da içinde bulunduğum projelerde araştırma sonuçlarında hiçbir
manipülasyon yapmayacağımı,

IV.

Dernek Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak görev yapan kurulların iş yapma etiği ve
sektörü ilgilendiren öneri ve uyarılarına göre davranmayı,

V.

Derneğin Yönetim Kurulu’nun ya da kurullarından herhangi birinin şahsıma ya da
yaptığım işlere yönelik yazılı ya da sözlü olarak soracağı sorulara şeffaflık ilkeleri
çerçevesinde cevap vermeyi,

VI.

Araştırma sürecinin her aşamasında, Derneğin Yönetim Kurulu’yla ya da kurullarıyla
iş birliği içinde çalışmayı, bilgi vermeyi ve açık olmayı,

VII.

Yaptığım işleri TC. Yasalarına uygun yürüteceğimi,

Taahhüt ederim.
Tarih:
İsim:
İmza:
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*Sadece okuyunuz, başvuru formuna eklemeyiniz!
TÜRKİYE ARAŞTIRMACILAR DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA
Ergenekon Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 147, Kat: 7, Daire: 7, Şişli/İSTANBUL adresinde mukim
Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD), işbu Aydınlatma ile, Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi
sırasında ihtiyaç duyduğu kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizi bilgilendirmeyi
amaçlamaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:
TÜAD kişisel verilerinizi, üyelik başvurunuzda veya üyeliğiniz sırasında ibraz ettiğiniz form, yazı, belge
ve otomatik olmayan sair yollarla yahut TÜAD’a ait web siteleri, e-posta ve sair elektronik ortamlar
üzerinden ilettiğiniz bilgiler kullanılarak otomatik yollarla elde eder.
Kişisel verileriniz temel olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun izin verdiği
aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:
- Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları
ile İlişkilerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat başta olmak üzere yürürlükteki kanunların gerektirdiği
hallerde,
- TÜAD’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi için,
- Dernek üyelerinin ve TÜAD’ın Anayasa ve kanunlar ile korunan üyelik ve diğer haklarının tesisi,
kullanılması ve korunması için,
- TÜAD’ın hizmet aldığı yahut sunduğu durumlarda imzaladığı sözleşmelerin kurulması veya
ifasıyla ilgili olarak.
TÜAD’ın meşru menfaatleri için zorunlu ise, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla
kişisel verileriniz işlenebilir, İYS (İleti Yönetim Sistemi)’ye kaydedilebilir. Bizzat tarafınızca
alenileştirilmiş kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen çerçevede ve ilgili mevzuatın izin verdiği
ölçüde işleyebileceğimizi hatırlatmak isteriz.
Yukarıda yer verilen haller dışında, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda
bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya
beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, kişisel verilerin işlenebileceği bir diğer durum
olarak Yasada düzenlenmektedir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer
mevzuat uyarınca açık rıza gerektirmeyen kişisel verilerin usulüne uygun şekilde vermemesi
nedeniyle, TÜAD’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirememesinden doğabilecek zararlardan
Üyelerimiz sorumludur.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:
Kişisel verileriniz genel olarak, araştırma sektörünün gelişmesi, tanıtımı ve teşvik edilmesi,
profesyonel standart ve kuralların oluşturulması, bunların ve global standartların sektör çapında
uygulanmasının sağlanması, araştırma sektörü temsilcileri ile diğer kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşları arasında işbirliğinin sağlanması, üyelerinin ve sektör çalışanlarının yetkinliğinin
yükseltilmesi, gerek sektörün gerekse kamuoyunun bilgilendirilmesi, bu amaçla yayınlar çıkartılması
gibi TÜAD Tüzüğünde yer verilen ve dernek amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan faaliyet,
çalışma ve projelerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla tamamen hukuka uygun, açık, belirli ve meşru
amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
Yukarıda yer verilen kapsamda; üyelik başvurunuzun değerlendirilmesi, dernek üyeliğinin tesisi, ilgili
mevzuat kapsamında gerekli üyelik kayıtlarının tutulması, üyelikten çıkma işlemlerinin takibi, ödül
töreni, zirve, eğitim, toplantı, kongre, seminer, konferans gibi TÜAD etkinliklerinden, TÜAD tarafından
çıkarılabilecek yayınlardan haberdar edilebilmeniz, söz konusu etkinliklere katılımlarınızın
planlanması ve takibi, araştırma sektörüne ilişkin analiz ve istatistik çalışmalarının yürütülmesi, üyelik
aidatlarının tahsili ve takibi, yürütülen iktisadi faaliyetlere ilişkin olarak TÜAD iktisadi işletmesi adına
fatura tanzimi, ödeme, cari hesap ve tahsilatların takibi, güvenlik, şikayetlerin yönetilmesi, iletişim gibi
dernek iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi, takibi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz
işlenebilir.
Kişisel verileriniz sadece söz konusu ihtiyaç ve amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli ve yeterli
olan süreler ile ilgili mevzuat tarafından izin verilen ve/veya şart koşulan süreler için kullanılır ve bu
sürelerin sona ermesi ile birlikte silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
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KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER:
Kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlarla sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olacak şekilde, her
durumda ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve gerekli hallerde açık rızanızı alarak aşağıdaki üçüncü
kişi grupları ile paylaşılabilir:
- Diğer TÜAD üyeleri ve sektör temsilcileri,
- Dernek faaliyetleri kapsamında iş birliğinde bulunulan özel ve kamu sektöründeki kurum,
kuruluş ve kişiler ile diğer sivil toplum kuruluşları,
- TÜAD’ın faaliyetleri kapsamında dış kaynak hizmet alımı yaptığı tedarikçi ve danışmanları (ör:
mali müşavir, hukuk müşaviri, muhasebe hizmeti, teknoloji, iletişim alt yapısı, teknik bakımonarım desteği sağlayan tedarikçiler, TÜAD adına memnuniyet ölçümü gerçekleştiren firmalar,
vb.),
- Yasalarla yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar (ör: Mülki İdare Amirliği, Dernekler Dairesi
Başkanlığı, Dernekler Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı vb.)
TÜAD kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ:
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kendinizle ilgili kişisel verilerin işlenip
işlenmediğini öğrenebilir ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. Bu kapsamda;
• Kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarılabileceğini
bilebilir,
• Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini, işlemeyi gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale
getirilmesini isteyebilirsiniz. Bu şekilde yapılan düzeltme, yok etme ve silme işlemlerinin;
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini de talep edebilirsiniz.
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkınız ve kişisel verilerin kanuna aykırı
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız
yasayla korunmaktadır.
Bizzat tarafınızca alenileştirilmiş kişisel verilerin işlendiği, kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin
önlenmesi veya suç soruşturması için, kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya
düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması, bütçe, vergi ve mali
konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olduğu haller bu
hakların istisnasını oluşturmaktadır.
Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak, bu kapsamdaki taleplerinizi iletmek ve işbu Aydınlatma
hakkında daha detaylı bilgi almak için Ergenekon Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 147, Kat: 7,
Daire: 7, Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak başvurmanız veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,
güvenli elektronik imza, mobil imza kullanılması gerekmektedir.
Taleplerinizin değerlendirmeye alınabilmesi için başvuruda aşağıdakilerin tam ve eksiksiz olması ilgili
mevzuat uyarınca zorunlu tutulmuştur:
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport
numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu
Taleplerin sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi için Üyelerimizin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri
başvurularına eklemesi gerekmektedir.
TÜAD taleplere ulaştıkları tarihten itibaren en fazla 30 (otuz) gün içinde dönüş yapacaktır. İlgili talebin
karşılanması için gerçekleştirecek işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde ilgili mevzuatın izin
verdiği bir ücret alınabilecektir.
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