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ÜYE GİRİŞ BEYANNAMESİ (DERNEK ÜYE BİLGİLERİ): 

Adı, Soyadı:  

T.C. Kimlik No:  

Doğum Yılı ve Yeri:  

Anne Adı:  

Baba Adı:  

Cinsiyeti:  

Meslek:  

Eğitim Durumu:  

İletişim Adresi: Ev ( ) İş ( ) ________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Telefon:   Sabit Telefon  Ev:________________       İş: ________________ 

 

GSM: 

e-posta:  

  
Derneğe üye olmam 

halinde katkıda 

bulunabileceğim 

alanlar:  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 
Halen ya da önceden 

üye olduğunuz dernek 

ve vakıflar: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

YAYIN ONAYI Üye olmam halinde dernek online yayın organlarında (internet sitesi, FaceBook, 

Blog vb.) ismimin yayınlanmasını kabul ediyorum:   

Evet ( ) Hayır ( ) 

SEN-DE-GEL derneğinin  amaçlarına ve tüzük hükümlerine uygun çalışacağımı, Dernek giriş ödentimi 

ve yıllık aidatlarımı zamanında ödeyeceğimi, adresimde oluşan değişiklikleri derhal bildirmediğim 

durumda eski adresime yapılacak duyuruların geçerliliğini kabul edeceğimi bildiririm.  

Derneğe üyelik işlemimin yapılmasını rica ederim. 

Adı Soyadı: _______________________________ 

 

İmza:   _______________________________ 

 

Tarih:   _________/___________/__________ 

 

Üyelik ile ilgili önemli notlar: 

 Bu form eksiksiz doldurularak, imzalandıktan sonra, SEN-DE-GEL Derneği, Göksu Otağtepe 

Caddesi, Taman Sokağı 19, Kavacık, İstanbul 34810 adresine posta ile, info@sen-de-gel.org 

adresine e-posta olarak ya da 0216 465 2179 numaralı faksa gönderilmelidir. 

 Üyelik başvuruları dernek tüzüğü gereği başvuru tarihini takip eden ilk Yönetim Kurulu 

toplantısında onaylanarak başvuru sahibine bildirim yapılır. 

 Dernek üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştikten sonra üyelik başvurusu yapana bilgi 

verilecek, Dernek banka hesabına 30 gün içerisinde giriş ödentisi yapılması halinde üyelik 

kesinlik kazanacaktır 

 Başvuru onayınız tarafınıza bildirilene kadar ödeme yapmayınız. 

 Üyeliğe giriş ödentisi 150.00 TL’dır,  

 Üyelerin yıllık aidat ödemeleri 100.00 TL olup her yıl Nisan ayında ödenir. 

 Öğrenci üye giriş ödentisi ve aidatı 50 TL’dir. Üye olunan yıl sadece giriş ödentisi olan 50 TL 

ödenir. (25 yaş altı için geçerlidir.)  
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