TOKAT ALMUS AKARÇAYLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ÜYELİK GİRİŞ FORMU
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1-Derneğin Adı:“Tokat Almus Akarçaylılar Kültür Ve Dayanışma Derneği” dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur.
Derneğin Amacı
Madde 2 - Derneğ n Amacı:Akarçaylı nsanlar arasında b rl k ve beraberl ğ sağlamak, çevre köylerle l şk ler gel şt rmek, dernek
üyeler n n ve kasaba halkının b lg ve becer ler n gel şt rmek, sosyal yardımlaşmayı sağlamak, kasaba halkından üyem z olanların ve
a leler n n sağlık, tedav , eğ t m ht yaçlarına mkânlar ölçüsünde madd yardım yapmak, cenaze masraflarına katkıda bulunmak, her
yönüyle kasabamızı örnek b r belde hal ne get rmek ç n meslek kursları açmak, kasabamıza kütüphane açmak ç n yardımcı olmak,
l m z n ve yörem z n folklor, gelenek-görenek ve kültürel değerler n araştırmak, korumak, yaşatmak ç n çalışmalar yapmaktır

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın
öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye
olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üyel kten Çıkma
Madde 4-Her üye yazılı olarak b ld rmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sah pt r. Üyen n st fa d lekçes yönet m kuruluna ulaştığı
anda çıkış şlemler sonuçlanmış sayılır. Üyel kten ayrılma, üyen n derneğe olan b r km ş borçlarını sona erd rmez.

Üyel kten Çıkarılma
Madde 5-Dernek üyel ğ nden çıkarılmayı gerekt ren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 2-Ver len görevlerden sürekl kaçınmak, 3-A dat ve g derlere katkı payını 2 yıldan
fazla ödemeyenlere yazılı olarak b ld r lmes ne veya üyen n b ld rd ğ elektron k posta adres ne ya da let ş m numarasına mesaj
gönder lmes ne rağmen, tebellüğ tar h nden t baren 3 ay ç nde ödememek ve aykırı hareket etmeye devam etmek, 4-Dernek
organlarınca ver len kararlara uymamak. 5-Üye olma şartlarını kaybetm ş olmak, 6-Yönet m Kurulu’nun b lg s dışında dernek adını
kullanarak temas ve faal yetlerde bulunmak

Üye Ödentisi
Madde 13-Derneğ n gel r kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-G r ş a datı ve a dat yıllık olarak bel rlen r. Her yılın Ocak ayında alacağı kararla G r ş a datı ve yıllık a datı bel rlemeye yönet m
kurulu yetk l d r. Yönet m Kurulu Ocak ayında karar almadığında b r öncek yılın kararı geçerl d r.

KİMLİK BİLGİLERİ
Adı Soyadı

T.C.Kimlik No

Anne Adı

Baba Adı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
İl
İlçe
Köy
Medeni Hali

Cilt No
Aile Sıra No
Sıra No
Kan Grubu

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Cep Telefonu

Ev Telefonu

E-mail Adresi
İkametgâh
Adresi
Mesleği

Öğrenim
Durumu

Tarafıma yapılacak tebligat ve yazışmalarda ikametgâh adresimin kullanılmasını talep ediyorum. Adresimi değiştirdiğim zaman 20 iş
günü içerisinde dernek merkezine bildireceğimi taahhüt ederim.

Tokat Almus Akarçaylılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığı’na
Dernek tüzüğünü inceledim. Derneğe üye olma koşullarına sahibim. Tüzük hükümlerine ve derneğin amaçlarına
uymayı kabul ediyorum. Belirtilen amacın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak istiyorum. Dernekler ile ilgili mevzuat
hükümlerine göre Derneğe üye olmamda herhangi bir sakıncalı halim yoktur. Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve aidat
ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.
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Adı Soyadı (İmza)
Üyelik Karar Tarihi :
Üyelik Karar No :
İstenen Belgeler

: Üyelik Giriş Formu, Kimlik Fotokopisi, 2 Adet Resim

