Dernek Kod:
06-051-095
ÜYE GİRİŞ FORMU
TC Kimlik No

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl-İlçe

Adı

Medeni Hali

Soyadı

Mesleği

Baba Adı

Öğrenim Durumu

Anne Adı

e-mail

Doğum Yeri

Cep Telefonu

Doğum Tarihi

Ev Telefonu

Ev Adresi
İş Adresi
Yönetim Kurulu Başkanlığına ,
Derneğin tüzüğünü inceledim. Tüzükte belirtilen amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunmak istiyorum. Dernekler yasasına
göre üye olmamda bir sakınca yoktur. Üyelik koşullarını yerine getirmediğim taktirde, durumu en geç 15 gün içinde Yönetim
Kuruluna bildireceğim.
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu bildirir, yıllık 50 TL. ödentiyi üstlenir, üyeliğimin kabulünü dilerim.
Tarih :
İmza:

YÖNETİM KURULU KARARI
Tarih:

Üye No:

Karar No:

GÖNÜLLÜ OLARAK KATKI SAĞLAYABİLECENİZ İŞLER
Kaynak oluşturma
 Maddi kaynak bulma
 Ayni kaynak bulma
 Sponsor bulma
 Gönüllü bulma
 Ürün satışı yapma (bez poşet, şapka gibi)
 İnternet sayfası yada gazeteye reklam alma.
İletişim
 Medya haber tarama
 İnternet üzerinden Tarama
 Yabancı dilden çeviri
 Üye ziyaretleri
 Yeni üye kazandırma çalışmaları
 Esnaf, apartman yöneticisi, okul vs. ziyaretleri
Diğer

Organizasyonlarda
Etkinlikler için davetiye satışı
 Etkinliklerde görev alma
 Stant kurma
 Araç Temini
 Mekân sağlama
 Derneğin çalışma gruplarından birinde görev alma.

Ofis
 Kütüphane Düzenlemesi
 Kitap Temini
 Özel Danışmanlık (hukuki, medya vs...)
 Bilgisayarda grafik ve tasarım
 Web sitesi ve güncelleme
 Dernek bilgisayar programını kullanarak veri giriş

Hobileriniz, mesleğiniz veya uzmanlık konunuzda eğitim/seminer/panel gibi eğitim verebilir misiniz? Hangi konular olabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; Derneğimiz tarafından sizin açık rızanız olmadan, üçüncü şahıslarla hiçbir biçimde
paylaşılmayacaktır.
Toplanan kişisel verileriniz; Derneğimiz tarafından düzenlenen etkinliklere katılımınız ve doldurduğunuz üye kayıt
formlarında verdiğiniz bilgiler kapsamında,
• Cep telefonu ve e-posta adresiniz dernek tarafından düzenlenen etkinliklerin ve yürütülen faaliyetlerin sizlere SMS,
e-posta ve whatsapp üzerinden ulaştırılması amacıyla kullanılacaktır.
• Oturduğunuz apartman veya site adı, etkinliklerimize katılımının hangi bölgelerde yoğunlaştığını ölçmek amacıyla
kullanılacaktır,
• Cinsiyet ve yaş grubu bilgileri etkinlik katılımları ve genel istatistik amacıyla kullanılacaktır.
• Üye kayıt/gönüllü formunda verdiğiniz bilgiler yasal bildirimler amacıyla kullanılacaktır.
Üye Kayıt Defterine İşlendi

Dernek Programına Kaydedildi

Mail/SMS ve whatsup gruplarına
eklendi

DERBİS'e kaydedildi

