
 

 

Sayın Üye Adayı, 

Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini 
benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın 
öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe 
üye olma hakkına sahiptir. 

Derneğimize üye olma, üyelerimizin sahip olduğu haklar, üyelikten 
çıkma ve çıkarılma ile hükümler tüzüğümüzün ilgili maddelerinde 
belirtilmiştir. Tüzüğümüze web sitemizden ulaşmak mümkündür. 

Derneğe üye olabilmek için ekte yer alan “Üyelik Başvuru 
Formu”nun doldurularak 1 adet vesikalık ve nüfus cüzdanı 
fotokopisi ile birlikte tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.  

Yapılacak üyelik başvurusu derneğimizin Yönetim Kurulu’nca en 
çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde 
karara bağlanacak ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine 
bildirilecektir. 

Üyelik başvurusunun kabul edilmesi halinde üyeliğe kabul edilen 
kişinin bir defaya mahsus olan 500 TL’lik üyelik giriş ödentisini ve 
her sene ödenmesi gereken 500 TL turarındaki yıllık üyelik aidatını 
ödemesi gerekmektedir. 

Üyeliğe giriş esnasında üyelik giriş ödentisinin ve yıllık üyelik 
aidatının peşin olarak ödenmesi gerekir. Takip eden senelerde 
yıllık üyelik aidatının Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi 
gerekmektedir. Üyelik başvurusu yapan kişiler söz konusu 
ödemeleri zamanında yapmayı kabul etmiş olurlar. 

Ödemelerin nereye ve ne şekilde yapılacağına ilişkin bilgilere, 
üyelik başvurusunun kabul edilmesinden sonra başvuru sahibine 
yapılacak yazılı sonuç bildiriminde yer verilecektir. 

Üyelik işlemleri ile ilgili tüm soru ve düşünceleriniz için derneğimiz 
ile iletişime geçebilirsiniz. 

Saygılarımızla, 

Parat Ripost Spor Kulübü 

 



 

 

Ü Y EL İK  B AŞV U R U  F O R M U 
Adı Soyadı:  

Doğum Tarihi:  

Doğum Yeri:  

Uyruğu:  

TC Kimlik No:  

FOTOĞRAF 

 

Ev Adresi:  

Ev Telefonu:  

Cep Telefonu:  

E-Posta Adresi:  
 

Eğitim Durumu:  

Mesleği:  

İş Adresi:  

İş Telefonu:  
 

Tercih Ettiğiniz Yazışma Adresi:    Ev Adresi     İş Adresi  
 

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, Dernekler Kanunu’na göre dernek üyesi 
olabilmek için gerekli şartları taşıdığımı, Parat Ripost Spor Kulübü Tüzüğü’nü okuduğumu, 
bu tüzükteki hükümleri aynen kabul ettiğimi ve bu hümüklere aykırı davranmayacağımı, 
giriş ve yıllık üyelik aidatlarımı zamanında ödeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Tarih:  ...............   / ...............   / ..............................     İmza:  ...................................................................................... 

Aşağıdaki bölüm  dernek yönetimi tarafından doldurulacaktır 

Değerlendirme Tarihi:  

Değerlendirme Sonucu:  Üyeliğin Kabulü     Üyeliğin Reddi 

Kaşe - İmza:  

BAŞKAN                                     GENEL SEKRETER 

SİCİL NO 


