Saðlýk ve Doðal Terapiler Derneði

Üyelik

Saðlýk ve Doðal Terapiler Derneði Üyesi Olmak... Saðlýk ve Doðal Terapiler Derneðine Nasýl Üye Olunur?
Saðlýk ve Doðal Terapiler Derneðine üyelik çeþitlerinden 3. maddede belirtilen Asil Üyelik özelliklerine sahip kiþiler, Saðlýk ve Do
Terapiler Derneði&rsquo;ne üye olabilmek için, üyelik formunu doldurarak ve bu forma gerekli belgeleri ekleyerek baþvurmalarý
gereklidir. Yönetim kurulu, asil üyelik isteðini en geç otuz gün içinde olumlu veya olumsuz olarak karara baðlamak ve adaya
bildirmek zorundadýr. Asil üyelik bu bildirim ve yýllýk aidat ödenmesi ile kesinleþir.

Madde 3- Derneðe üye olma koþullarý ve üyelik türleri aþaðýda gösterilmiþtir.Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneðin amaç ve i
benimseyerek bu doðrultuda çalýþmayý kabul eden ve Mevzuatýn öngördüðü koþullarýný taþýyan her gerçek ve tüzel kiþi bu der
hakkýna sahiptir. Ancak, yabancý gerçek kiþilerin üye olabilmesi için Türkiye&rsquo;de yerleþme hakkýna sahip olmasý da gerek
Onursal üyelik için bu koþul aranmaz.
Dernek baþkanlýðýna yazýlý olarak yapýlacak üyelik baþvurusu, dernek yönetim ku
otuz gün içinde üyeliðe kabul veya isteðin reddi þeklinde karara baðlanýr ve sonuç yazýyla baþvuru sahibine bildirilir. Baþvurusu
edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Dernek üyeliði üç türlüdür; Kurumsal Üyelik, Bireysel Üyelik ve Onur Üyeliði. a
Kurumsal Üyelik: Kurum yetkilisinin kurumsal üyelik formunu doldurmasý (fotoðraflý) ve kurumun vergi levhasý ile birlikte gerekli
görülen belgelerin gösterilmesi. Kurumsal üyelikte giriþ kaydý 300 TL, yýllýk aidat ise 200 TL olarak alýnýr.
Kurumsal Üyelik Baþvuru Formu için týklayýnýzb) Bireysel Üyelik: Bireysel üyelik formu (Fotoðraflý) ile birlikte kimlik fotokopisini
teslim edilmesi. Bireysel üyelikte giriþ kaydý 100 TL, yýllýk aidat ise 50 TL olarak alýnýr.
Bireysel Üyelik Baþvuru Formu için týklayýnýz
Bireysel ve Kurumsal üyeler asýl üye olarak kabul edilir. Derneðin asýl üyele
kurucularý ile müracaatlarý üzerine yönetim kurulunca üyeliðe kabul edilen kiþilerdir. Dernekler Kanunu&rsquo;nun ve Türk Mede
Kanunu&rsquo;nun ilgili maddelerindeki kýsýtlamaya tabi olmayan, 18 yaþýný bitirmiþ, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý ve dernek
tüzüðünü kabul etmiþ kiþilerdir. Asil üyeler Genel Kurul&rsquo;da seçme ve seçilme hakkýna sahiptir.c) Onur Üyeliði: Derneðe m
manevi bakýmdan önemli destek saðlamýþ bulunanlar yönetim kurulu kararý ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bizi arayýn
yardýmcý olalým ÝLETÝÞÝM ÜYELÝK BAÞVURUSU ÝÇÝN GEREKLÝ ÝÞLEMLER
1-

ÜYELÝK BAÞVURU FORMUNUN DOLDURULUP TESLÝM EDÝLMESÝ

22 ADET VESÝKALIK FOTOÐRAF
3- ÜYELÝK GÝRÝÞ KAYIT ÜCRETÝÜYELÝK ÖDEMELERÝ ÝÇÝN BANKA HESABI Ýþ Bankasý Akdeniz Üniversitesi Þubesi:
no:0298205 IBAN:TR540006400000162020298205

Sizden haberimiz olmayabilir, bizi haberdar etmek için info@madoted.org adresine mail yazýnýz.... Üyelikten ÇýkmaMadde 4- H
üye yazýlý olarak bildirmek kaydýyla, dernekten çýkma hakkýna sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaþtýðý anda ç
sonuçlanmýþ sayýlýr. Üyelikten ayrýlma, üyenin derneðe olan birikmiþ borçlarýný sona erdirmez. Üyelikten Çýkarýlma Madde 5
üyeliðinden çýkarýlmayý gerektiren haller.
1-Dernek tüzüðüne/misyonuna aykýrý davranýþlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçýnmak,
3-Yazýlý ikazlara raðmen üyelik aidatýný altý ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarýnca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma þartlarýný kaybetmiþ olmak,
Yukarýda sayýlan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararý ile üyelikten çýkarýlýr.
Dernekten çýkan veya çýkarýlanlar, üye kayýt defterinden silinir ve dernek malvarlýðýnda hak iddia edemez.

http://www.madoted.org

Joomla! tarafýndan geliþtirilmiþtir.
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