ÜYELİK BAŞVURU FORMU

KURUMSAL ASİL ÜYELİK

FAALİYET ÜYELİĞİ

BİREYSEL ASİL ÜYELİK

AKADEMİK ÜYELİK

FOTOĞRAF

Kurumsal Üyelik başvurularında kuruma ait vergi levhası, kurumu temsil edecek temsilciler için yönetim kurulu kararı
veya kurum yetkilisinin imza sirküsünün ibraz edilmesi gerekmektedir.

Zorunlu değildir.

TERCİH EDİLEN ÜYELİK TÜRÜ

Bireysel Üyelik, dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş, seçme ve seçilme hakkına sahip gerçek kişi üyeleridir.
Faaliyet Üyeliğini, sadece Kurumsal Üyeliği bulunan şirketten ikinci ve daha fazlası üyelik için başvuran kişiler seçebilirler.
Dernek etkinlikleri ve hizmetlerinden yararlanabilen bu statüdeki üyelerimizin, dernek tüzüğümüze göre Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakları bulunmamaktadır.
Akademik Üyeliği, sektörle ilgili Üniversite veya Yüksekokullarda, Akademik çevrelerde görevli olan veya çalışan kişiler seçebilirler.

ÜYE FİRMA BİLGİLERİ
1. ŞİRKET UNVANI: .......................................................................................................................................................
2. FAALİYET ALANI:
(Lütfen tek bir faaliyet
alanı seçiniz.)

Akademi

Banka/Finans/Sigorta

Danışmanlık

Değerleme

Gayrimenkul/Proje Geliştirme

GPYŞ/PYŞ

Hizmet

Gayrimenkul Teknolojileri/Proptech

GYO

Medya / Reklam Tanıtım

Hukuk

İnşaat/Müteahhitlik

Proje Yönetim

Mühendislik / Mimarlık

Perakende

Tesis Yönetim

Turizm

Diğer (Belirtiniz) .................

3. ŞİRKET SAHİBİ/ŞİRKET ORTAKLARI : ......................................................................................................................
4. VERGİ DAİRESİ VE NO : ……………………………………………………………………………………………………………...................
5. MERSİS NO : ……………………………………………………………………………………………………………………………................…
6. KURULUŞ TARİHİ : ....................................................................................................................................................
7. LOKASYON : ..............................................................................................................................................................
8. SERMAYE BÜYÜKLÜĞÜ : .........................................................................................................................................
9. TAMAMLANAN PROJELER : .....................................................................................................................................
10. DEVAM EDEN PROJELER : .....................................................................................................................................
11. ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI : .............................................................................................................................................
12. ÜYE OLUNAN DERNEKLER : ..................................................................................................................................

BAŞVURAN ÜYE TEMSİLCİSİ
ADI / SOYADI: ................................................................................................................................................................
T.C. KİMLİK NO’SU: .......................................................................................................................................................
ÇALIŞTIĞI ŞİRKET / UNVANI:........................................................................................................................................
İŞ ADRESİ: ......................................................................................................................................................................
TELEFON: ................................................ GSM: ............................................... FAX: ...................................................
E-POSTA: .................................................................... WEB: ........................................................................................

DOĞUM YERİ: ............................................................ DOĞUM TARİHİ: .....................................................................
TAHSİLİ: .........................................................................................................................................................................
ASİSTAN ADI-SOYADI: ..................................................................................................................................................
ASİSTAN E-POSTA & GSM: ...........................................................................................................................................
MUHASEBE YETKİLİSİ ADI-SOYADI: ............................................................................................................................
MUHASEBE YETKİLİSİ E-POSTA & GSM: .....................................................................................................................

TERCİH EDİLEN KOMİTELER

EĞİTİM, YAYINLAR VE BİLGİ ÜRETİMİ KOMİTESİ

ORGANİZASYON KOMİTESİ

GAYRİMENKUL İHRACAT KOMİTESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM KOMİTESİ

GAYRİMENKUL TEKNOLOJİLERİ VE

TURİZM YATIRIMLARI KOMİTESİ

GİRİŞİMCİLİK KOMİTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİTESİ

GENÇ GAYRİMENKULCÜLER GRUBU (-35 YAŞ)

YASAL DÜZENLEMELER KOMİTESİ

GYO KOMİTESİ

YEŞİL BİNALAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

GYF KOMİTESİ

GYODER’E NEDEN ÜYE OLMAK İSTİYORSUNUZ? (Lütfen belirtiniz): ........................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

BU BÖLÜMDE İKİ GYODER ÜYESİ REFERANS OLARAK GÖSTERİLMELİDİR.
1) ADI / SOYADI: ...........................................................................................................................................................
FİRMA ADI: .............................................................................. GSM: ......................................................................
2) ADI / SOYADI: ...........................................................................................................................................................
FİRMA ADI: .............................................................................. GSM: ......................................................................

Bu formda verdiğim tüm bilgiler doğru ve yasalara uygundur. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği’nin tüzüğünü
okuyarak kabul ettiğimi, üyeliğimin onaylanması halinde bu tüzüğe aynen uyacağımı, Derneğin yürürlükte olan çalışma
programlarına katılacağımı ve tümüyle destekleyeceğimi, Derneğin temsil ettiği sektörün gelişmesi için gerekli her
türlü çabayı göstereceğimi, verdiğim bilgilerde oluşabilecek değişiklikleri tarafınıza bildireceğimi beyan ederim.

TARİH: .......................................................

İMZA: .......................................................

BU BÖLÜM GYODER TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Yönetim Kurulu Karar No: .......................................................

TARİH: .....................................................
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GYODER Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (“GYODER”) olarak kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun davranmayı önemsiyoruz. GYODER, veri sorumlusu sıfatıyla bireysel,
kurumsal, faaliyet ve akademik/onursal üyelik başvuru sahiplerinin, GYODER üyelerinin ve GYODER eğitim ve etkinliklerine katılan katılımcıların ve e-bültene üye olan kişilerin
kişisel verilerini ilgili mevzuat kapsamında aşağıda belirtilen çerçevede işlemektedir.
Kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıﬂandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
İşbu aydınlatma metninin amacı “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurarak GYODER’e üye olan, “Eğitim Kayıt Formu”nu doldurarak ve diğer platformlardan (Eventbrite) GYODER
etkinliklerine veya eğitimlerine kayıt olan katılımcıların ve/veya internet sitemiz üzerinden e-bültene kaydolan kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak bilgi
vermektir.
1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi Ve İşlenme Amaçları
GYODER kişisel verilerinizi, GYODER’e üye olurken doldurulan “Üyelik Başvuru Formu”, eğitimlere katılım için doldurulan “Eğitim Kayıt Formu” ile ve e-bültene abone olurken
internet sitemiz üzerinden, e-posta yoluyla veya yazılı olarak doğrudan sizden elde etmektedir. GYODER etkinliklerine Eventbrite platformu üzerinden kayıt olmanız halinde,
ad soyad, unvan, çalışan şirket bilgisi, e-posta adresi ve iletişim numarası verileriniz Eventbrite’dan elde edilmektedir.
GYODER tarafından işlenen kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizin işleme amaçları şunlardır: İşlenen Kişisel Veriler İşleme Amaçları
Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası)
• Dernek üyeliğinin oluşturulması
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi
• Talep ve şikâyetlerin takibi
• Eğitim ve etkinlikler için kayıt oluşturulması ve organizasyon ve etkinlik yönetimi
Eğitim Durumu ve Mesleki Deneyim Bilgileri (Tahsili, Çalışılan Şirket, Unvan)
• Dernek üyeliğinin oluşturulması
• Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi
• Eğitim ve etkinlikler için kayıt oluşturulması ve organizasyon ve etkinlik yönetimi
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, Oﬁs Telefonu Numarası ve Fax Numarası, E-mail Adresi, İş Adresi)
• Dernek üyeliğinin oluşturulması
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi
• Talep ve şikâyetlerin takibi
• Eğitim ve etkinlikler için kayıt oluşturulması ve organizasyon ve etkinlik yönetimi Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• E-bültene rıza vererek abone olmanız halinde, e-bülten kapsamında tarafınıza gayrimenkul sektörüyle ilgili içerik ve bültenler göndermek
Üyelik Bilgileri (Tercih Edilen Komiteler, Üyelik Nedenine İlişkin Açıklama, Referans Bilgileri)
• Dernek üyeliğinin oluşturulması
• Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi
Üyelik formunda siz referans olacak GYODER üyelerine dair kişisel veri (ad soyad, telefon numarası) paylaşmanız halinde, bu kişisel veriler üyelik kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ve
aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle GYODER tarafından işlenecektir. GYODER’e sağladığınız bu verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlenen şartlar yerine getirilerek hukuka uygun
bir şekilde elde edildiği ve aktarıldığını kabul etmektesiniz.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
GYODER’in, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri şunlardır:
• Açık rıza (internet sitesi üzerinden e-posta adresinizi girerek e-bültene abonelik halinde)
• Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması
• GYODER’in veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması
• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, GYODER’in meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması
E-bülten aboneliğinizi her zaman sonlandırma hakkınız bulunmaktadır.
1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kanunlar uyarınca bir kamu kurumunun, kişisel verileri talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak İl Dernekler Müdürlüğü başta
olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır. Kişisel verileriniz, ayrıca teknik gereksinimlerin
karşılanması amacıyla bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, etkinlik ve organizasyon süreçlerinin yönetilmesi amacıyla etkinlik şirketlerine ve etkinlik kapsamındaki seyahat süreçlerinin
yürütülmesi amacıyla seyahat şirketlerine aktarılmaktadır.
2. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca,
1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi, itirazlarınızı ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm talep ve sorularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun
şekilde, info@gyoder.org.tr adresinden iletebilirsiniz. Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.
Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği

İMZA: .......................................................

