
 

 

 

 

 

 

Tulpar Sivil Savunma Arama Kurtarma Gençlik Spor ve Sosyal Dayanışma Derneği’mizin Saygıdeğer 
Üyesi; 

Derneğimize üye olabilmek için sahip olunması gereken şartları sağladığınızı beyan etmeniz ve 
aşağıda da detayları belirtilecek onam ve muvafakat belgesini onaylamanız gerekecektir. Bahse konu 
onam ve muvafakat belgesi oluşabilecek her türlü risk durumunda sorumluluğun doğrudan tarafınıza 

ait olacağı, yaşamanız muhtemel tüm durumlara gönüllü olarak kendi rızanızla katıldığınızı 
onayladığınızı kabul ve beyan ettiğinizi belirtir. Üyeliğiniz ancak, üyelik şartlarını sağladığınız, onam ve 

muvafakat kısmını onayladığınız takdirde derneğimizin ilgili birimleri tarafından incelenerek 
onaylanacaktır. Bu onay süreci sonrasında Derbis dernekler sisteminden üyelik girişleriniz 

sağlanacaktır. Aşağıda yer alan Onam ve Muvafakatname Belgesini okuduktan sonra tereddüt ve 
merak ettiğiniz her konuda dernek  yönetimimizden yazılı olarak başvurabilir ve bilgi alabilirsiniz. 

Belgenin onayı için rızanız gerekir. Dilerseniz bu aşamada işlemlere devam etmeyebilirsiniz. Ayrıca 
derneğimize başvurarak üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz. Aşağıda belirtilen onam ve muvafakat 
belgesini imzanızla onaylamanız ile bahse konu olan tüm mesuliyetler tarafınıza ait olacaktır. 

ONAM VE MUVAFAKATNAME BELGESİ 

Derneğimiz tüzüğünde ve faaliyet alanlarına dair dernek yayın birimlerinde değinildiği gibi Sivil Savunma, Arama 
Kurtarma, Gençlik etkinlikleri, Sportif Faaliyetler, Sosyal Dayanışma gibi birçok alanda faaliyet gösterecektir. 

Gerçekleştireceğimiz programlarda, afet durumlarında, olası ulusal güvenlik olaylarında, tatbikat ve eğitimlerde, 
terör olaylarında, toplumsal eylem ve olaylarda, doğa afetler yada kötü niyetli olaylar sonucu oluşan afet ve 
hadiselerde bir gönüllü ve derneğimizin üyesi olarak çalışırken yaralanma, enkaz altında kalma, oluşabilecek 

patlamalara maruz kalma, havacılık faaliyetleri esnasında zarar görme, yangın içinde kalma, suda 
boğulma/kaybolma, doğal yaşam içinde vahşi hayvanlar tarafından yaralanma, enkaz kaldırma işlemleri 

esnasında gerçekleşecek kazalar, vinç/kamyon çarpması, diğer destek ulaşım ve teknik araçlar tarafından 
oluşabilecek kazalar, yüksekte çalışma ve kurtarma esnasında ip kopması, şehirde ve doğada hayvan saldırısı, 
toplumsal olaylarda linç olasılığı, toprak kayması hadiseleri, sel ve çığ felaketleri oluşabilecek tüm yaralanma 

zarar görme hadiseleri ve oluşabilecek vefatlarda gönüllülük esası gereği sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, 
kendi isteğim ve rızam ile tüm bu çalışmalardaki riskleri kabul ettiğimi, oluşabilecek bedensel ve ruhsal tüm 
zararlar ve olası yaşam kaybıma dair bilgilendirildiğimi tüm bu hususları kabul ve muvafakat eder, kendi hür 

iradem ile onaylarım. Kabul ettiğim hür irademle onayladığım tüm bu ve daha farklı yaşanılabilecek tüm 
olumsuzluklara dair derneğimize ve dernek üyelerine karşı hiçbir yasal hak, maddi ve manevi tazminat isteği 

yahut talebiyle işlem yaptırmayacağıma, beyanda bulunmayacağıma dava açmayacağımı taahhüt ve muvafakat 
ederim. 

ONAYLAYAN AD/SOYAD: 

T.C. KİMLİK NO: 

İMZA: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

AYDINLATMA METNİ 

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Tulpar Sivil Savunma Arama Kurtarma Gençlik 

Spor ve Sosyal Dayanışma Derneği(TULPARS) , Zümrütevler Mah. Ertuğrul Sok. No9/A Maltepe/İSTANBUL 
adresinde faaliyette (“TULPARS”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

1.         Veri Sorumlusu 

Veri sorumlusu sıfatını haiz kurumumuz nezdinde işlenen tüm kişisel veriler, mevcut teknolojinin gerekleri 
uyarınca aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir. 

2.         Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri 

Kurum nezdinde yürütülen faaliyetler kapsamında toplanan tüm bilgiler Kurum nezdinde yürütülen süreçlerde 
kullanılmak adına, Kurum faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için işlenmektedir. Bu faaliyetlerin 
kapsamında temin edilen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, sözlü, yazılı, elektronik ortamda temin 

edilmektedir. 

Bu bağlamda, Kurum nezdinde işlenen kişisel verilerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir: 

● Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve 
tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz, 

● Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, 
● E-posta veya başvurularınızda paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda 

işlenebilecektir. 

● Üyelik ve katılımcı ilişkilerini geliştirme amacıyla analiz yapma, 
● Başvuruların ilgililerine ulaştırılması, 
● Üyelerin eğitme ve geliştirme, 

● Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, 
● Araştırma yapılması, 
● Kimliğinizi teyit etme, 
● Memnuniyet ölçümü 

● Derneğimiz tarafından sunulan eğitim ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları 
faydalandırmak için, dernek stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, reklam faaliyetlerinin yapılması, 

geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli 
çalışmaların yürütülmesi, 

● Derneğimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi, 
● Derneğimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, 

● Eğitim ve proje ortağı/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması, 
● Derneğimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, 

● Derneğimizin iletişim yollarıyla aranması veya internet sayfasının kullanılması 
 



 

 

3.         İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı 

Veriler, Kurum faaliyetleri gereği kapsamında, Kanun’a uygun olarak danışmanlarımıza, Yürütme ve yönetim 
kuruluna, ilgili resmî kurumlara ve istisnai olarak eğitim ve proje çerçevesinde kalmak üzere özel kişilere 
aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. 

4.         Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz vakıf faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kurumumuz tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle 
de Kurum içi ağlarla yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen 

temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen 
amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

5.         Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kurum nezdinde kişisel verisi işlenen tüm kişilerin Kurumumuza başvurarak, 
kişisel verilerinizin; 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) işlenmişse bilgi talep etme, 

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, 

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 
etme, 

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı 
bulunmaktadır. 

Bilgi ve başvuru taleplerinizi Başvuru Formu ile veya yazılı herhangi bir yolla bizlere yönlendirebilirsiniz. 

Kurumumuz talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Kurumumuz talebi kabul 

edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. 

Bu kapsamda, tüm çalışanların kendisine ulaşan kişisel verileri şirket için kişisel verileri koruma politikalarına 
uygun olarak yalnızca yetkili kişilere iletme, aktarımdan sonra silme, yok etme veya anonimleştirme, edindiği 

kişisel verilere ilişkin süresiz sır saklama yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Kişisel verilerinizin Kurumumuz TULPARS nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven 
için teşekkür ederiz. 

ONAYLAYAN AD/SOYAD: 

T.C. KİMLİK NO: 

İMZA: 

 

http://files.destekle.com/kvkk-basvuru-formu.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Tulpar Sivil Savunma Arama Kurtarma Gençlik Spor ve Sosyal 
Dayanışma Derneği 

Fotoğraf/Medya İzin Formu 

Tulpar Sivil Savunma Arama Kurtarma Gençlik Spor ve Sosyal Dayanışma 
Derneği'nin fotoğraflarımı, içinde yer aldığım video ve görsellerimi,kayıt altına alınan 

konuşma ve sesimi aşağıdakilerden herhangi birinde yahut aynı anda hepsinde 

kullanımına izni veriyorum: 

➢ Dernek Web Sitesine 
➢ Dernek Sosyal Medya Hesaplarına 
➢ Dernek Yararına Yayınlanacak Basılı Bülten, Broşür ve Bilumum Yayınlara 
➢ Ulusal ve Yerel Gazete, Televizyon, Dergi ve Bültenlere 
➢ Her Türlü Sosyal Mecra ve Medya Kuruluşlarına 
➢ Toplum Yararına Yürütülecek Ortak Projelere 

Bu belgeyle, ilgili derneğin, fotoğraflardan doğan telif ücretleri de dahil olmak üzere, 

benim yararıma herhangi bir tazminat teşkil etmediğimi beyan ederim. Fotoğrafların 
kullanımı ve yayınlanması söz konusu fotoğraflara konu olan haklarıma uygun 
olacaktır. Benliğimin göründüğü fotoğrafların onayını inceleme hakkımdan işbu vesile 

ile feragat ediyorum. Tulpar Sivil Savunma Arama Kurtarma Gençlik Spor ve Sosyal 
Dayanışma Derneği, benim, varislerimin, temsilcilerimin, yöneticilerimin veya benim 
adıma veya hareket eden diğer kişilerin tüm iddia, talep ve dava nedenlerine karşı 

zararsız olduğunu onaylıyorum. Hiçbir koşul ve şart altında hiçbir talebimin 

olmayacağınıda açıkça beyan ediyorum.  

 REŞİTİM           REŞİT DEĞİLİM VE VELİ/EBEVEYN TARAFINDAN TEMSİL EDİLİYORUM 

Rıza yaşımı doğru beyan ederim ve bu rıza yaşının altında olmam durumunda, 
aşağıdaki imzalarla kanıtlandığı üzere ebeveynlerimden/velilerimden gerekli 

onayı aldım.     

Kişinin Adı Soyadı / T.C. Kimlik No / Doğum Tarihi / İmza / İmzalanan Tarih 

 

 

Ebeveyn / Veli Adı Soyadı / T.C. Kimlik No / İmza / İmzalanan Tarih  

 

 

 

 



 

 

 

ÜYELİK ŞARTNAMESİ 

Tulpar Sivil Savunma Arama Kurtarma Gençlik Spor ve Sosyal Dayanışma Derneği’ne 
Üye olan üyelerimizin bilmesi ve kabul etmesi gereken önemli dört (4) madde var.  

1. Derneğimiz üyeleri derneğimizden istifa etmeleri/ayrılmaları yahut yönetim kurulu 
tarafından üyelikten ihraçları durumunda iki (2) yıl süreyle başka bir arama kurtarma 
derneği ya da vakfına üye olamazlar. Bu kuralı en başından onaylamış ve kabul etmiş 
sayılırlar. Bununla ilgili tüm yasal haklarını kullanmak Tulpars Sivil Savunma Arama 
Kurtarma Gençlik Spor ve Sosyal Dayanışma Derneği yönetiminin insiyatifindedir.  

2. Derneğimiz üyeleri, üye oldukları süre içerisinde başka bir arama kurtarma/sivil savunma 
derneğine üye olamazlar. Bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında faaliyet 
gösteremezler. 

3. Derneğimiz üyeleri, derneğimiz yönetim kurulu kararı ve onayı ile, üyemiz oldukları süre 

içerisinde AFAD ( Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından kurulan Vakıf ve 
çalışma gruplarında yer alabilir. Aynı zamanda Akut Vakfı ve Belediyeler tarafından 
kurulan vakıf ve çalışma grupları çalışmalarında ve etkinliklerinde görev alabilirler. 
Yönetim kurulu kararının olmadığı durumlarda üyelerin katılması kuruluşumuzdan 
ihraç sebebidir. Üyelerimiz bunun sorumluluğunu iş bu sözleşme ile kabul etmektedir. 
İhraç edilen üyelerimiz İki (2) yıl boyunca başka bir arama kurtarma/sivil savunma 
kuruluşunda görev almayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 

4. Üyelerimiz, derneğimizin amaçları doğrultusunda Genel Başkan, Yönetim Kurulu ve 
Arama Kurtarma Ekip Liderleri tarafından verilecek her görevi, görev ayırt etmeksizin 
gerçekleştireceğini kabul etmişlerdir. Göreve itiraz ve uyumsuzluk ihraç nedenidir. 

Yukarıda Üyelik Şartnamesinde belirlen tüm maddeleri kabul ve beyan ederim. 

Saygılarımla; 

Kabul Eden Üye  

Ad/Soyad: 

İmza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TULPARS YEMİNİ 

 

Ben …………………..……….. …………………………………….. ismini taşıyorum.  

Adıma, inancıma, milletimizin tüm değerlerine yemin olsun ki, her zaman Sivil 
Savunma ile gerektiğinde ülkemi cansiperane savunacağıma Tulpars idealleri 
hususunda çaba göstereceğime, insanımıza derneğimizin amaçları doğrultusunda 
hizmet ve katkı sunacağıma bu mücadelenin her daim bir parçası ve Tulpars ailesinin 
ferdi olacağıma, herkesi sayacağıma ve kardeş bileceğime, onların sevinciyle 
sevinip, üzüntüsüyle dertleneceğime, hiçbir koşul ve şart altında derneğimizin 
aleyhine ve iyilik hareketimizin zararına hiçbir girişimde bulunmayacağıma 
kardeşlerimle yaptığımız iyilikleri yapılan iyilik saklı kalmalıdır şiarıyla saklayacağıma 
Tulpars ‘a asla ihanet etmeyeceğime, Tulpars ailemize Sosyal Dayanışma ile ihtiyaç 
sahibi olanlara her daim el uzatacağıma katılan hangi inanç, ırk, düşünce yapısından 
olursa olsun ayrımcılık yapmayacağıma tüm üyelere eşit ve saygılı davranacağıma, 
Tulpars içinde asla siyasi fanatiklik, spor fanatikliği gibi ayırıcı davranışlarda 
bulunmayacağıma Tulpars’ın gönüllülük yapısına sorumluluklarımı yerine getirerek 
sahip çıkacağıma, yeminime yahut Tulpars tüzüğüne aykırı davranmayacağıma, 
inandığım tüm değerler üstüne yemin ederim 

Saygılarımla; 

Kabul Eden Üye  

Ad/Soyad: 

İmza: 

 


