ATAKSİ TELENJİEKTAZİ İLE YAŞAM DERNEĞİ
ÜYELİK BAŞVURU DİLEKÇESİ
Dernek tüzüğünü okudum. Derneğin amaç ve yükümlülüklerini kabul ettiğimi, bu amaç ve yükümlülükler
doğrultusunda dernek çalışmalarına katkıda bulunacağımı, aidatımı her yıl düzenli olarak ödeyeceğimi beyan,
kabul ve taahhüt ederek üyelik başvurumun kabulünü rica ederim. Saygılarımla.
Adı:

Başvuru Tarihi:

Soyadı:

İmza:

A-T hastası mısınız?

Evet [ ]

Hayır [ ]

A-T hasta yakını mısınız? Evet [ ]
“Evet” ise yakınlık dereceniz:

Hayır [ ]

Nüfus Bilgileriniz
T.C. Kimlik No:

Doğum tarihi:

Baba adı:

Doğum yeri:

Anne adı:

Nüfusa kayıtlı olduğu il:

Kişisel Bilgileriniz
Cep Telefonu:

Eğitim Durumu:

Ev Telefonu:

Mesleği:

E-posta Adresi:

İş Yeri:

Ev Adresi:

İş Adresi:

Ataksi Telenjiektazi hastası yakınıysanız lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz.
Ataksi Telenjiektazi Hastası Bilgileri – 1
Adı:

Doğum Tarihi:

Soyadı:

Doğum Yeri:

Cinsiyeti:

Okula devam ediyor mu? Evet [ ]

Hayır [ ]

Eğitim Durumu:

Çalışıyor mu?

Evet [ ]

Hayır [ ]

Ataksi Telenjiektazi Hastası Bilgileri – 2
Adı:

Doğum Tarihi:

Soyadı:

Doğum Yeri:

Cinsiyeti:

Okula devam ediyor mu? Evet [ ]

Hayır [ ]

Eğitim Durumu:

Çalışıyor mu?

Hayır [ ]

Evet [ ]
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YARDIMCI OLABİLECEĞİNİZ KONULAR

X ile
belirtiniz

YARDIMCI OLABİLECEĞİNİZ KONULAR

Derneğin etkinliklerine katılarak aktif görev
alabilirim.

Derneğin ofis işlerine destek verebilirim.

Etkinlik organizasyonunda ve projelerinde
aktif görev alabilirim.

Mali destek sağlayabilirim.

Proje yazmanıza yardımcı olabilirim.

Mali destek sağlayabilecek gerçek ve tüzel
kişilerle sizleri tanıştırabilirim.

Derneğin kurumsallaşmasına yardımcı
olabilirim.

Dernek toplantıları için mekan
sağlayabilirim.

Belediye ve resmi kurumlar ile ilgili işlerde
destek olabilirim.

Çeviri yapabilirim.

Muhasebe ve kayıt tutulması ile ilgili
yardımcı olabilirim.

Hastalık ile ilgili kurum, kuruluş ve
doktorlarla birebir görüşmeler yapabilirim.

Derneğin tanıtım faaliyetlerine destek
olabilirim.

Çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi için
yapılacak faaliyetlere destek verebilirim.

Derneğinize reklam veya dijital ajans
desteği verebilirim.

İstihdam sağlayabilirim.

Grafik tasarım desteği verebilirim.

İstihdam sağlayabilecek şirketlerle sizleri
buluşturabilirim.

Web sayfasının yönetimine destek
olabilirim.

Derneğin broşür ve afişlerini basabilirim.

X ile
belirtiniz

Sosyal medya hesaplarının yönetimine
destek olabilirim.
DİĞER (varsa lütfen belirtiniz):

Üyelik ilk giriş ödentisi 50TL, yıllık üyelik aidatı tutarı 100TL'dir. Lütfen dernek giriş ödentinizi ve yıllık aidatınızı
dernek hesabına yatırdıktan sonra, bu formu doldurup imzalı aslını ve kimlik fotokopinizle birlikte dernek
adresine gönderiniz.
IBAN Numarası: TR29 0006 4000 0011 0511 9425 95 (Türkiye İş Bankası)
Adres: Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cd. No:3 Ata Plaza Kat:4 D:22-23 Çağlayan Kağıthane İstanbul

Ödeme dekontuna giriş ödentisi ve yıllık üyelik aidatı açıklaması ile isim ve soyisminizi
yazmayı unutmayınız!
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