
ÜYELİK İÇİN ARANAN BELGELER (E-DEVLET’TEN TEMİN EDİLEBİLİR) 

1. Nüfus cüzdanı sureti

2. 1 adet ikametgâh belgesi

3. 1 adet adli sicil belgesi

4. 2 adet renkli ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf



 

  

 BURSA BEŞİKTAŞLILAR 
DERNEĞİ  

ÜYELİK BAŞVURU 
FORMU   

 

 

FOTOĞRAF 
( x 2 ) 

T.C. KİMLİK NO:  

Adı Soyadı : 

Doğum Yeri : Doğum Tarihi : ……. /……. /………… 

Anne Adı : Baba Adı :  

Kongre No:   

Ev Adresi :  

İş Adresi : 

Telefon : Cep :  İş :  Ev :  

Elektronik Posta Adresi (E-Mail) :  

Tahsili :  Mesleği :  

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, Beşiktaş JK taraftarı olduğumu, Dernekler Yasası, Türk Medeni 

Kanunu ve Bursa Beşiktaşlılar Dernek Tüzüğü’nün aradığı derneklere üye olma şartlarını taşıdığımı, bu şartları 

taşımadığımın sonradan tespiti halinde üyeliğimin kendiliğinden düşmüş sayılacağını, Türkiye Profesyonel Spor 

Ligleri’nde takımları BJK ile aynı ligde bulunan diğer bir kulübe üye olmadığımı, sonradan böyle bir durumun 

ortaya çıkması halinde üyeliğimin askıya alınacağını ve Bursa Beşiktaşlılar Derneği Tüzüğü hükümlerini aynen 

kabul ettiğimi ve bu hükümlere aykırı davranmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Ayrıca, “Bursa Beşiktaşlılar Derneği Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni”ni okuduğumu, 

derneğin üyelik kapsamında “Üyelik Başvuru Formu”nda talep ettiği kişisel verilerimin;  

Dernek süreçleri ve dernek ile bağlantılı spor ve sosyal faaliyetler ve organizasyonlar kapsamında toplanmasına, 

işlenmesine, aktarılmasına açık rıza onayı verdiğimi beyan ederim. 

Dernek tarafından toplu sms, e-posta ve mms yolu ile tarafıma bilgilendirme yapılmasını kabul ederim.  

Adı Soyadı  :   

Tarih  :  

İmza  :  

3 yıllık Bursa Beşiktaşlılar Derneği üyesi olarak yukarıda üye olmasını önerdiğimiz ……………………………… 

gerçek anlamda bir Beşiktaş taraftarı olduğunu, üyeliğe kabul edildiği takdirde kulübümüzün geleneklerine, ahlak 

ve ilkelerine eksiksiz uyacağına ve Bursa Beşiktaşlılar Derneğini her ortamda en iyi şekilde temsil edeceğini 

taahhüt ederiz. 

ADI SOYADI    ÜYE SİCİL NO   İMZA 

1 ……………………………………………………………………………………………… 

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

2 ……………………………………………………………………………………………… 

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

YÖNETİM KURULU KARARI: 

 

KARAR NO :                          TARİH:     YENİ ÜYE SİCİL NO: 

 



     
                                                                                                                                

 
 

 

     BURSA BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ 

                                                          Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin 

              Aydınlatma Metni 

 

Bursa Beşiktaşlılar Derneği olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusuna büyük önem vermekte ve 

hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede üyelerimiz, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve iş 

ilişkisi içerisinde olduğumuz bağlantılarımız da dahil olmak üzere, Bursa Beşiktaşlılar Derneği ile ilişkili tüm 

şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak 

işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir. 

 

Bursa Beşiktaşlılar Derneği olarak KVKK uyarınca taşıdığımız “Veri Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun 

bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel veri işleme 

faaliyetleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru 

usul ve esasları hakkında sizi aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz. 

 

1. Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgileri 

 

Türkiye’de Kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Bursa Beşiktaşlılar Derneği tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 

ilgili veri sahibi kişilere hitaben bu aydınlatma metni düzenlenmiştir. 

 

Unvan   : Bursa Beşiktaşlılar Derneği 

Adres   : 23 Nisan Mahallesi Ata Bulvarı Gizemler 2 Plaza B-19 Kat:5 Nilüfer/Bursa 

 

2. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz? 

 

Bursa Beşiktaşlılar Derneği olarak gerektiği hallerde KVKK’ya uygun şekilde dernek üyelerimize, 

ziyaretçilerimize, iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza (tedarikçi, alt yüklenici, taşeron gibi her türlü iş ilişkisinde 

bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarına) ve diğer üçüncü şahıslara (gönüllüler, vb) ait kişisel verileri 

toplamaktayız. 

 

Bursa Beşiktaşlılar Derneği olarak gerektiği durumlarda KVKK’ya uygun olarak işlenmek üzere ilgili veri sahibi 

kişilere ilişkin aşağıdaki kişisel verileri ve bu verileri içeren her türlü bilgi ve belgeyi toplayabiliriz: 

 

- Kimlik verileri: Adı-soyadı, TC Kimlik numarası, pasaport numarası, uyruk bilgisi, doğum tarihi gibi kişinin 

kimliğine ilişkin veriler 

- İletişim verileri: Telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan veriler 

- Mali veriler: Bağış ve aidatlar ile ilgili 

- Görsel-İşitsel veriler: Fotoğraf, video kaydı  gibi kişisel veriler 

- Mesleki Deneyim Verileri: Gerçek kişilerin mesleki bilgilerine ilişkin veriler 

- Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler (adli sicil kaydı) 

 

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemler ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz / İşliyoruz? 

 

Kişisel verilerinizi, 

 

 Dernek üyeliği başvurusu için tarafımıza iletmiş olduğunuz başvuru formları, özel nitelikli kişisel verileri de 

içerecek şekilde sunulan her türlü bilgi, belge, yazışma ve formlar ile, 

 Bursa Beşiktaşlılar Derneği’nin gerçekleştirdiği spor ve sosyal organizasyonlarda/etkinliklerde ve spor 

faaliyetleri esnasında faydalandığınız basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri aracılığı ile, 

 Yaptığımız etkinlikler kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla, 

yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 

sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız. 

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya 

birkaçına dayanarak işlemekteyiz: 



     
                                                                                                                                

 
 

 

 Açık rızanızın bulunması, 

 Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması, 

 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya 

vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

   Sözleşmenin ifası için gerekli olması, 

 Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, 

 Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, 

 Dernek olarak haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması, 

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için 

gerekli olması. 

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her 

halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak 

suretiyle muhafaza etmekteyiz. 

 

4. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla işlemekteyiz? 

 

 Derneğimiz tarafından sunulan spor ve sosyal faaliyetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli 

çalışmaların/süreçlerin organize edilmesi, yönetilmesi, analiz edilmesi, 

 Sizlerle iletişimimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,  

 Derneğimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması, 

 Sizlere faaliyetlerimiz hakkında bilgi verilmesi, 

 Derneğimizin üyeleri ile gerçekleştirdiği spor ve sosyal faaliyetlerde/etkinliklerde tanıtım ve reklam amaçlı 

çekilen fotoğraf, videolarının, internet sosyal ağlarından yayınlanması, 

 Yurtiçi ve Yurtdışı seyahatlerin yol ve konaklama organizasyonlarının yapılması için pasaport, kalacağı 

otel, organizasyon detayları gibi ilgili kişiye ait verilerin alınması, 

 Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, 

 Hukuk işlerinin takibi, 

 Dernek faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

 Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

 Dernekler Kanunu kapsamında talep edilen üyelik bilgilerinin “Üyelik Başvuru Formu” kapsamında kayıt 

altına alınması, 

 Üyelik başvurusu esnasında değerlendirmeyi hızlandırmak adına referans olarak kişisel verilerinizin 

“Üyelik Başvuru Formu” kapsamında kayıt altına alınması, 

 Mevzuat tarafından öngörülen raporlama ile sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi dernek 

üyeliği ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki yükümlülüklerini gerçekleştirilmesi,  

 Üyemiz olmanız halinde kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, 

 Tüzük kapsamında gerekli kişisel verilerin kayıt altına alınması, 

 Dernek çalışanlarımızın verileri, Dernekler Kanunu, Türk Ceza Kanunu ile yürürlükte olan diğer ilgili 

mevzuatların öngördüğü zorunlulukların yanı sıra dernek üyelerimizin memnuniyetini arttırmak, organizasyonel 

faaliyetlerin sağlıklı gerçekleştirilmesi, 

 

için derneğimiz veya derneğimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından 

toplanacak ve işlenebilecektir. 

 

5. Kişisel Verilerinizi 3.kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz? 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Bursa 

Beşiktaşlılar Derneği, Dernekler Kanunu ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlar ile  sosyal etkinlikler kapsamı ile ilgili 

paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız, sosyal etkinlikler 

için muhatap olduğumuz ve derneğimizin yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişilerimiz ile sunduğumuz spor ve 

sosyal etkinlikler kapsamında ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın 

öngördüğü durumlarda yurt içine aktarılabilecektir. 

 

Yurtdışı futbol maç etkinliklerinde yurt içi ve/veya yurtdışında yetkili kurum/kuruluş ve onların anlaşmalı iş 

ortaklarına KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz. 



     
                                                                                                                                

 
 

 

 

Bursa Beşiktaşlılar Derneği olarak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı 

bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz. 

 

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Sayılan Hakları ile Başvuru Usul ve Esasları 

 

i. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız 

Bursa Beşiktaşlılar Derneği bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın 

bulunduğunu belirtmek isteriz: 

(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

(2) Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme, 

(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

(4) Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin 

aktarıldığını öğrenme, 

(5) İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

(6) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

(7) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini 

kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

(8) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

(9) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini 

talep etme haklarına sahipsiniz. 

 

ii. Başvuru 

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi Bursa Beşiktaşlılar Derneği 23 Nisan Mahallesi Ata Bulvarı 

Gizemler 2 Plaza B-19 Kat:5 Nilüfer/Bursa adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.  

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve 

kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır 

olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel 

olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya 

kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.  

 

Kişisel veri sahibi; KVKK 14. maddesi gereğince, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması 

veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Derneğimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve 

her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.  

 

Kanun’un 28/2 maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen durumlarda kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep 

etme hakkı hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen diğer haklarını ileri süremezler: - Kişisel veri işlemenin suç 

işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. - Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından 

alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. - Kişisel veri işlemenin 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 için gerekli olması. - Kişisel veri 

işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için 

gerekli olması.  

 

 

 

 

 

 

 



     
                                                                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

  BURSA BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ 

   Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin 

                                                                İZİN ( AÇIK RIZA) BEYANI 

 

“Bursa Beşiktaşlılar Derneği Kişisel Verileri Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni” tarafıma teslim edilmiş olup 

metni okudum, bilgi edindim. 

 

Bursa Beşiktaşlılar Derneği Kişisel Verileri Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metninde açıklandığı kapsamda 

üyesi/ üye adayı/ gönüllüsü olduğum Bursa Beşiktaşlılar Derneği aracılığı ile veri Sorumlusuna yazılı, sözlü veya 

dijital ortamda bildirdiğim kimlik ( isim, soy isim, TC Kimlik numarası, doğum tarihi vb), adres, telefon, meslek ve 

yaptığım iş ile ilgili bilgilerimin, kimlik fotokopisi, fotoğraf ve görüntü gibi bilgilerimin ve gelecekte toplantı ve 

aktivitelerde görüntülenecek fotoğraflarımın ve video kayıtlarımın, adli sicil kaydım, bağışlar ve aidatlar ile ilgili 

mali bilgilerimin üyesi olduğum Bursa Beşiktaşlılar Derneği tarafından işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve 

ölçülü olmak kaydıyla, ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 

edilerek ve yeterli önlemler alınarak, tüm kanun ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak 

vermiş oldukları kişisel verilerinin tamamen veya kısmen, otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin 

parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması, 

ve 3. Kişiler ve Yurtdışına aktarılması gibi gerçekleştirilecek her türlü işleme,  açık rıza verdiğini peşinen kabul ve 

taahhüt ederim. 

  

                                                                                                            Tarih 

                                                                                                            İsim-İmza 
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