
                   TANGO ROMEO  

                                                                        
                 Lisans Gerektirmeyen Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği 

                                                 ÜYELİK BAŞVURU ve KAYIT FORMU 

  
 
                ÜYESİ BULUNDUĞUNUZ DİĞER DERNEK, VAKIF VEYA KULÜPLER (Var ise sorumluluklarınız) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üyelik başvurusunda bulunduğum TAROD’un Tüzük hükümlerini okuyup kabul ettiğimi, 
yukarıda paylaştığım bilgilerin doğru ve yasalara uygun olduğunu, dernek üyesi olmamda 
yasal açıdan sakınca bulunmadığını beyanla dernek üyeliğine kabul edilmemi arz ederim. 
 
  

                                                                                      ADI SOYADI / İMZA                     .…. / .… / ………… 
 

TAROD-FORM-1 Rev 0                                                                                                                Sayfa 1/2

ADI :    

 

 

   
.…. / … / …………  

SOYADI : 
      

 

        
 

BABA ADI : ANNE ADI :    KAN GR. : 
 

D. TARİHİ :  ………. / …….. / ………… D. YERİ :       
 

GSM : E-POSTA :       
 

İŞ TEL : İKAMETGAH ADRESİNİZ : ……..………………………………………… 
 

EV TEL : ………….…………...………………………………...…………………………………….. 
 

TABİYETİ : ………………..………………………………………...…………………………………….. 
 

EĞİTİM DURUMU       YABANCI DİL 
 

İLKOKUL :       …………….  
 

LİSE :       …………….  
 

ÜNİVERSİTE :       ……..…….  
 

Y. LİSANS :       …………...  
 

       DERNEK   ÜYELİĞİNE   ENGEL HAL:                   Mesleğiniz: 
 

      
 

                                Eşinizin mesleği 
 

 İmza:        
 

      LIGEHT  ILE ALÂKANIZ: Açıklayınız          Cihaz Marka ve Modeli: 

      

                                Cihaz Seri No: 

         



                   TANGO ROMEO  

                                                                        
                 Lisans Gerektirmeyen Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği 

 
EKLERİ : 
 

 İki (2) adet vesikalık fotoğraf (Başvuru esnasında yalnızca 1 taranmış kopya, kabul akabinde 2 asıl) 

 Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (Başvuru esnasında yalnızca taranmış 1 kopya, kabul akabinde 1 asıl) 

 Yerleşim Yeri Belgesi (Başvuru esnasında yalnızca taranmış 1 kopya, kabul akabinde 1  asıl) 

 Adli Sicil Kaydı (Başvuru esnasında yalnızca taranmış 1 kopya, kabul akabinde 1 asıl) 

Ayrıca: 

 Üyelik Ödentisi Banka Dekontu (Başvuru Kabul akabinde 1 asıl)  

 
Referans Yönetim Kurulu Üyesi     :  
Referans Yönetim Kurulu Üyesi     : 
 
                Yukarıda açık kimliği yazılı ………………………. …………… ………………… .. Yönetim Kurulunun ……. / ….. / …… 
tarih ve ………………. Sayılı kararı ile dernek üyeliğine kabul edilmiştir. Üye …………………………………….Üye No ile 
TAROD Üye Kayıt Defterine kaydedilmiştir. 
 

GENEL SEKRETER BAŞKAN 
 
  

 
 
 

TÜZÜK Madde : 3 ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ 
 

Fiil ehliyetine sahip bulunan , 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. 

Haberleşme ile ilgili, Ulusal yada Uluslararası herhangi bir yasal düzenlemeden mahkumiyeti ya da hak mahrumiyeti 
bulunmayan, ırk, renk, dil, din, cinsiyet, yaş, sosyal ve kültürel farklılık, siyasi görüş ayrımı gözetmeyen, toplumun ahlak 
değerlerine saygılı, DERNEK üyeliği süresince de kabul edilmesi mümkün olmayan benzeri bir davranış, konu ya da 
eyleminden dolayı daha önce aynı amaçla kurulmuş başka bir Dernek ya da Kulüp’ten çıkarılmamış, tüm Lisans Gerektirmeyen 
Elektronik  Haberleşme Teknolojisi kullanıcıları Gerçek Kişi’ler ve ayrıca benzer faaliyet alanı amacı için kurulmuş Tüzel Kişiler 
Derneğe üye olabilir 

Üyelik başvurusu; Üyelik Başvuru ve Kayıt Formu, Nüfus Kayıt Örneği Belgesi, Yerleşim Yeri Belgesi, Adli Sicil Kaydı 
kopyalarının Dernek Elektronik Posta (membership@tangoromeo.org) adresine gönderilmesi ile yapılır. E-Devlet Kapısı 
üzerinden son On Beş (15) gün içinde edinilen belgeler geçerlidir.  

 Üyelik başvurusu, DERNEK Sosyal Medya hesabından veya varsa ŞUBE ilan panosundan On Beş (15) gün süre ile 
yayınlanacaktır. Üyelik başvurusu; DERNEK Yönetim Kurulu'nca en çok Otuz (30) gün içinde, başvurunun kabulü ya da reddi 
şeklinde karara bağlanır. Sonuç yazılı şekilde başvuru sahibine bildirilir. 

Üyelik ödentisi banka dekontu aslı (Üyelik ödentisi, üyeliğe girişte tek sefere mahsus olmak üzere, Başvuru Kabulünün başvuru 
sahibine yazılı şekilde bildirilmesi akabinde TAROD Banka hesabına yapılır. 

 Üyelik başvuruları kabul edilen gerçek kişiler; Üyelik giriş ödentisi banka dekontu ve başvuru esnasında kopya 

şekilde iletilen tüm gerekli belge asıllarını bağlı bulunacakları Şube/Merkez posta adresine göndereceklerdir.        

Gerekli belge asıllarının Dernek merkezine ulaşması ile Dernek üyeliği kesinlik kazanmış sayılır. 
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