KURUMSAL ÜYELİK BAŞVURU FORMU

Kuruluşun
Ünvanı :
Faaliyet Konusu :
Adresi :
Telefon No :

Faks No :

Temsilcinin*
Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :

Doğum yeri :

Görevi :

Doğum tarihi :

İş Telefonu :

Ana adı :

GSM :

Baba adı :

E.Posta Adresi :

Eğitim :

fotoğraf

İkametgah Adresi :

Kurumun üye olduğu diğer sivil toplum kuruluşları

Görükle Sanayici ve İş Adamları Derneği tüzüğünü kurumum adına okudum ve kabul ettim. Başvurumuz
onaylandığı taktirde, kurum olarak derneğin tüzüğüne ve bütün kurallarına uyacağımızı ve burada sunduğumuz
bilgilerin doğru olduğunu beyan ederiz …../…../…..
Kaşe ve İmza

Bu bölüm dernek yetkililerince doldurulacaktır

Derneğimizin yönetim kurulunun …../…../….. tarih …… sayılı toplantısında ……………………………………………………….
………………… nın üyeliğe kabul edilerek …... nolu üye olarak üye kayıt defterine kaydedilmesine karar verilmiştir.
SEKRETER

BAŞKAN

Dumlupınar Mh. Tüter Cd. Elit sitesi, B Blok Görükle / Nilüfer / BURSA ---- Tel: +90.224.483 29 56 Faks : +90.224.483 29 58
e-mail: info@gorsiad.org.tr
http:// www.gorsiad.org.tr

* Temsilci Tüzel Üye Yönetim Kurulu'nca Dernek'te temsil ile yetkilendirilen kişidir. Tüzel üye, Dernek Genel Kurulu'nda temsilcinin kullanacağı tek oy hakkına sahiptir.

KURUMSAL ÜYE GENEL BİLGİLENDİRM E

Üyelik işlemi için Talep edilen belgeler :
1.
2.
3.
4.
5.

GÖRSİAD Kurumsal üyelik başvuru formu
GÖRSİAD üyeliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı fotokopisi veya yetkili kişinin yazısı (Yetki belgesi ile birlikte).
İmza sirküleri fotokopisi
Ticaret Sicil Gazetesi (Dernek tarafından http://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden alınabilir.)
Temsilci Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi

Üyelik işlemi için şart olmayan, daha sonra alınabilecek evraklar :
1.
2.

Temsilcinin İkametgâh Senedi
Temsilcinin 2 adet vesikalık fotoğrafı.

ÜYELİK BAŞVURUSUNUN KABULÜ


Kurumsal (Tüzel Kişi) Üye Başvuru Formu’nun GORSIAD ilgili Kurullarında değerlendirilmesinden sonra Dernekler
Yasasına uygun olarak bildirimde bulunulur. Başvurunun kabulü halinde derneğe giriş bedeli ile aidatın ödenmesi
istenir. Ücretlerin ödendiğine dair tespit yapıldığında üyelik numarası verilerek Üye Kayıt defterine giriş yapılması
sureti ile üyelik işlemi tamamlanır.

AİDAT ÖDEME BİLGİLERİ



Üyelik başvurusunun yapıldığı dönem itibariyle geçerli olan yıllık aidatlar dikkate alınır. Üyelik aidatları ve ödeme
koşulları Dernek Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilir. Üyelik aidatları bağış makbuzu ile tahsil edilir.
Kurumsal Üye giriş aidatı 500,- YTL, yıllık aidat 1.200,-YTL’dir.

AİDAT ÖDEMELERİ




Üyelik giriş bedeli peşin ve banka kanalıyla bir defada ödenir.
Yıllık aidat üyeliğe kabul itibariyle 90 gün içinde peşin ve banka kanalıyla bir defada ödenir.
Ödemeler GORSİAD’ın Halk Bankası Sanayi Sitesi / Bursa Şubesi, TR710001200929800016000108 Iban numaralı
hesabına yapılır.



DERNEKLER YASASI’NIN ÜYELİKLE İLGİLİ MADDELERİ


Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

KURUMSAL ÜYELİĞİN SONA ERMESİ




Madde 11. Her üye yazılı bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden çıkmış olur. İstifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı
anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Çıkış üye kayıt defterine işlenir. Çıkan üye dernek mal varlığından hak iddia
edemez.
Üyelikten çıkan ya da çıkarılanlar, üye olarak kaldıkları süreye ait ödenti ve diğer borçlarından sorumludurlar. Bu
yolla ayrılanlar üyelik için yeniden başvurduklarında tüzüğün 7, 8 ve 9. maddeleri yeniden göz önünde tutulur.

KURUMSAL ÜYE TEMSİLCİSİNİN ÇALIŞTIĞI KURULUŞTAN AYRILMASI DURUMU


Kurumsal Üye Temsilcisinin çalıştığı kuruluştan ayrıldığını beyan etmesi ve/veya bildirilmesi durumunda Kurumsal
Üye yeni temsilcisini en geç bir ay içinde atamakla yükümlüdür. Kurumsal Üye temsilcisini her koşulda azledip yerine
yenisini atayabilir.
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