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KURUMSAL ÜYE KAYIT FORMU 

FPPA 

( FIRE PREVENTION AND PROTECTION ASSOCIATION) 

YANGIN ÖNLEME VE KORUNMA DERNEĞĠ 

       

       Dernek tüzüğünü ve kurumsal üye kayıt formunda bulunan kişisel verilerin korunması 

bildirimini okuduk, amaç ve yükümlülükleri kabul ettik ve Kurumsal Üye olmak istiyoruz. 

Aidatımızı FPPA Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş dönemlerde ödemeyi ve dernek 

çalışmalarına katkıda bulunacağımızı taahhüt eder, Derneğe kabul edilmemizi arz ederiz. 

…./…./20… 

 

 

 

Temsilci Adı Soyadı/ İmzası 

 

A. KURUMSAL BĠLGĠLER 

Kurumun Adı  

Kurumun Adresi  

Posta Kodu  

İlçe/İl  

Web Adresi  

E-Posta Adresi  

Telefon  

Faks  

Ticaret Sicili 

Gazete Sayı No 
        

Bağlı Olduğu Oda 

Kayıt No 
 

B. TEMSĠLCĠ BĠLGĠLERĠ                                                       

Adı Soyadı  TC Kimlik No  

Kurumdaki Görevi  Öğrenim Durumu   

Mesleği  Yabancı Dil   

Ev Adresi  

Cep Telefonu  

E-Mail Adresi         

Temsil Yetkisi ile 

İlgili Yönetim 

Kurulu Kararı Tarih 

ve Sayısı: 
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C.                                                         

 

 

     Sayın ……………………………………………..’in üyelik istemi, Yönetim 

Kurulu’nun …../…./20….. gün ve ………..…..sayılı toplantı kararı ile uygun 

görülmüş……………… sicil numarası ile ……………. üyeliğe kabul edilmiştir.  

 

BAŞKAN   BAŞKAN YARDIMCISI   SEKRETER 
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Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme 
 

1. Bu form ile istenen kişisel bilgiler, adaya yangın önleme ve korunma ile ilgili çalıştay, 

eğitim, seminer, kongre ve benzeri etkinlik ve organizasyonlardan yararlandırmak için 

iletişim kurmak, faaliyetleri ile ilgili konularda bilgilendirmek ve faaliyet alanındaki 

hizmetlerden yararlanması için üyelik sözleşmesi kurmak için gerekli olup, bu kişisel bilgiler 

Yangın Önleme ve Korunma Derneği (FPPA) bünyesinde muhafaza altındadır.  

2. Adaya ait kişisel bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak 

Yangın Önleme ve Korunma Derneği (FPPA) tarafından işlenebilir. Aday, kişisel 

bilgilerinin işlenmesi için verdiği izinleri her zaman geri alabilir.  

3. Aday işlenen kişisel bilgileri ile ilgili aşağıdaki konularla ilgili bilgi alma hakkına sahiptir. 

Bu başvuru kayit@fppa.org.tr adresine gönderilecek bir e-posta ile yapılabilir.  

a. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme,  

f. Aşağıda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

1. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş 

olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 

kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından 

silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.  

2. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin 

diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.  

3. Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine 

ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.  

g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme,  

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme,  

4. Aday kişisel bilgileri, yasalara uygun olarak verilmiş Mahkeme/Savcılık kararları, yasal 

istisnalar ve kişinin kendine ait kişisel bilgilerini üçüncü kişilere vermek yönündeki açık 

yazılı onayı dışında, hiçbir şekilde üçüncü kişilere verilmez.  

5. Yangın Önleme ve Korunma Derneği (FPPA), teknolojik gelişimler doğrultusunda bilgi 

sistemleri faaliyetlerinin daha yüksek seviyede kesintisiz hizmet sağlayabilmesi için bulut 

(cloud) hizmetlerini kullanırken adaya ait kişisel bilgileri yeterli güvenlik seviyeleri 

sağlanmak üzere yurtiçi veya yurtdışı olmak üzere hizmet alınan 3.parti bilgi sistemleri 

üzerinde işleyebilir.  

6. Yasama ve yürütme organları, mercileri veya Yangın Önleme ve Korunma Derneği 

(FPPA)’nin eğitim hizmetleri vermek amacıyla akreditasyonu altında çalıştığı yurtdışı 

kaynaklı firmalar, zaman zaman aday kişisel bilgilerini açıklamamızı isteyebilirler. Böyle bir 

durumda, aday kişisel bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde, yasalara uygun olarak 

yetkili mercilere açıklanabilecektir.  

7. Yangın Önleme ve Korunma Derneği (FPPA) kendi personeli de dahil olmak üzere, aday 

kişisel bilgilerine hiç kimsenin izinsiz ulaşamaması için bilişim sistemleri üzerinde sıkı bir 

güvenlik politikası uygulamaktadır.  

FPPA kişisel verilerin korunması ve yasal koşulları ile ilgili olarak daha detaylı bilgi almak 

istemeniz halinde aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz.  

Adres: Koru Mahallesi Ihlamur Caddesi Tuğberk Sitesi 15/47 Çayyolu, Çankaya / ANKARA  

Tel: 0 312 911 0450 Faks: 0 312 911 0860  

E-posta: kayit@fppa.org.tr Web sitesi: www.fppa.org.tr  

 

mailto:kayit@fppa.org.tr
mailto:kayit@fppa.org.tr
http://www.fppa.org.tr/
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KURUMSAL 

ÜYELĠK ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1. Yönetim Kurulu/Ortaklar Kurulu Kararı Fotokopisi Veya Yetkili Kişinin Yazısı (Yetki 

Belgesi ile Birlikte) 

2. İmza Sirküleri 

3. Ticaret Sicil Gazetesi Örneği 

4. Temsilcinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

5. Temsilcinin İki Adet Vesikalık Fotoğrafı 

6. Giriş ödentisinin ödendiğine dair banka makbuzu (3.000,00 TL- ÜçBinTürkLirası) 

7. Yıllık aidatın ödendiğine dair banka makbuzu (3.600,00 TL- ÜçBinAltıYüzTürk Lirası) 

 

İstenen belgeleri tamamlayan kurumların, üyelik işlemleri belgelerin dernek merkezine 

ulaşmasından sonra başlatılacaktır. 

BELGELERĠNĠZĠ GÖNDERECEĞĠNĠZ ADRESĠMĠZ 

1. FPPA 

Adres: Koru Mahallesi Ihlamur Caddesi Tuğberk Sitesi 15/47 Çayyolu, Çankaya / ANKARA 

2. BANKA HESAP NUMARASI  

Hesap Sahibi: Yangın Önleme ve Koruma Derneği  

Para Birimi: Türk Lirası 

Banka: Yapı Kredi Bankası 

Şube: Kuğulu Park 

IBAN: TR53 0006 7010 0000 0056 7674 24 

 

 


