TELEKOMÜNİKASYON TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
GENEL MERKEZİ
06.46.053

FOTOĞRAF

ÜYE BAŞVURU VE KAYIT FORMU
ÜYE NO
Adı ve Soyadı
Baba ve Anne Adı
Doğum Yeri ve Yılı
Uyruğu

KİMLİK VE NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ
Cinsiyeti
T.C. Kimlik No
Seri No
Medeni Hali

Erkek

Kadın

ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Üniversitenin Adı

Bölüm

M.Y.O. Adı

Mezuniyet Tarihi

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Sicil No
Çalıştığınız Kurum
Müdürlüğü / Kısım
Cep Tel
İş Yeri Adresiniz

……………………………..…………………………………………….
………..………..…………………………………………………/………………………...………..

Görev Ünvanınız
Görevinizin Konusu
Emekli / SSK Sicil No
İş Tel:
Ev Adresiniz

Tekniker

Diğer…………………………………...………..

Ev Tel:

…….……………………………………..…………………………………….
………….……..…………………………………………………………/……………………….………..

Şirket e-posta adresi :
Haber ve duyurulardan bilgi almak
istiyorum
istemiyorum
Önemli ve acil durumlarda size ulaşabilecek yakınınızın adı, soyadı, telefonu, yakınlık derecesi :
…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

SAĞLIK BİLGİLERİ VE İSTATİKİ BİLGİLER
Kan Grubunuz :
Sağlık sorununuz var ise açıklayınız:

Sağlık Sorununuz

Var

Yok

TELEKOMÜNİKASYON TEKNİKERLERİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA - ANKARA
Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği Ana Tüzüğünün amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmayı, Dernekler Yasasına uymayı, Genel Kurul ve Genel
Yönetim Kurulu kararlarının amir kıldığı parasal kesintileri maaş bordromdan kesilerek, dernek hesabına yatırılmasını taahhüt ve kabul ediyorum.
Üyeliğe kabulüm için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim. Tarih .................../.........../20.......
İmza (Üye)........................................

Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği Yönetim Kurulunun ......./......../..............tarih ve ...........sayılı kararı ile üyelik için müracaat eden
............................................................................'nin üyeliğe girişi ........./........./20.... tarihi ile kabul edilmiş olup; üye defterinin ...........sıra nosuna
kayıt yapılmıştır. ........../.........../20.....
Yönetim Kurulu (İki imza)
İmza : ............................................

İmza : ............................................

ÜYELİK ŞARTLARI
A - Üye başvuru formunu doldurarak ilgili kısımı imza ediniz.
B - İki adet vesikalık fotoğraf ekleyiniz.
C - Üye aidatnız bordronuzdan kesilecektir.
D - Evraklarınızı; Derneğe veya temsilcilere elden veriniz veya aşağıda bulunan adrese posta yoluyla gönderebilirsiniz.
E - Daha geniş bilgi için Tel : 0 (312) 309 36 06 Fax : 0 (312) 309 36 08
NOT : Üye Aylık aidatı Genel Kurulca kararlaştırılır. İsifaların Genel Merkeze yazılı olarak yapılması şarttır. Üyeliği sona erenlerin ödedikleri aidat geri ödenmez.
İstifalar Yönetim Kurulunca kabul edilmediği sürece aidatlar kesilmeye devam eder. Daha geniş bilgi için Numaralarımız : Tel 0 (312) 309 36 06 Fax: 0 (312) 309 36 08

Adres : Dr. Mediha ELDEM Sokak No: 71/8 Kat: 2 (Kocatepe Camii Arkası) Çankaya/Ankara Tel: 0 (312) 309 36 06
Hesap Numaralarımız : Vakifbank Ankara Şubesi - İBAN : TR29 0001 5001 5800 7285 7006 54
Web adresi: http://www.teknikerlerdernegi.org.tr

E-posta : iletisim@teknikerlerdernegi.org.tr

TELEKOMÜNİKASYON TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
DERNEĞİN AMACI:
Telekomünikasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapan Meslek Yüksek Okullarının Teknik
Programlarından mezun veya muadili iki yıllık yüksek Teknik öğretim kurumlarından mezun olmuş
elemanlar arasında ve kurumları ile mesleki dayanışma arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirme, sosyal
yardımlaşmayı sağlama, mesleki lisans öğrenimi görme ve ihtisaslaşmalarını sağlamak yegâne amaçtır.
DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI
Teknikerlerin çalışma alanlarını, her türlü çağdaş gelişmeleri takip edip elde ettiği bilimsel sonuçları
değerlendirip uygulama alanına aktarmak, her türlü konuda bilimsel, teknik ve hukuki öncülük yaparak
üyelerine mesleki yardımlarda bulunmak, çıkacak mesleki ve idari problemlerin çözümünde üyelerine
yardımcı olmak, üyelerin mesleki, sosyal hak ve hukukunu savunmak gerektiğinde teknik meslek
kuruluşları olan birlik ve derneklere federasyon teşkil ederek mesleki dayanışmayı kuvvetlendirmek,
üyelerin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kanuni yönden geliştirmek ve teminat altına almaya
çalışmak, dernek üyeleri için misafirhane açmak.
DERNEĞİN FAALİYETLERİ
A. Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği ve diğer Tekniker Derneklerinin çalışma ve uğraşılarını
gösterir çeşitli bilimsel ve kültürel amaçlı gazete, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlarda bulunmak.
B. Teknik ve idari konularda bilimsel geziler ve sergiler düzenlemek.
C. Üyelerin personel hukuku ve diğer mevzuattan doğan özlük haklarının korunması doğrultusunda
çalışmalar yapmak.
D. Teknikerler arasında dayanışmayı geliştirmek ve sağlamak üzere kültürel ve sosyal faaliyetlerde
bulunmak
E. Derneğin ana amacının gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli eşya, araç, gereç ve buna benzer
malları satın alarak sahiplenmek, kiraya vermek, kiralamak üzere tasarruflarda bulunmak.
F. Mesleklerinin gelişmesinde katkıda bulunan kuruluş ve kişilere onbeş ve daha fazla hizmet yılını
dolduran veya emekli olan üyelere hizmet belgesi, onur belgesi, şilt, plaket ve anı olabilecek diğer
ödülleri vererek onurlandırmak.
ÜYELİĞE KABUL ŞARTLARI:
- Telekomünikasyon ile ilgili kurum ve kuruluşların Teknik hizmetler sınıfında görev yapmak.
- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Kurumlarından onaylı Tekniker diplomasına sahip olmak.
- Yukarda bahsedilen tüzük hükümlerini ve ilgili yıl için Genel Kurul tarafından tespit edilen aylık
aidatlarını zamanında ödemeyi kabul ettiğini belirten bir üyelik formu doldurup Dernek Yönetim
Kuruluna vermek veya posta yoluyla göndermek.
Not: Üyeler her türlü adres, telefon faks numarası değişikliği Derneğimize bildirmek zorundadır.

