ÜYELİK BAŞVURU FORMU

□ Tüzel Kişi Üyeliği
□ Gerçek Kişi Üyeliği

Adı Soyadı

:

Adres

:

Tel / Mobil Tel

:

Faks

:

E-posta

:

İnternet Sitesi

:

Temsilcisi ve Görevi

:

T.C. Kimlik No

:

Faaliyet Konusu

:

Çalışan Sayısı

:

Vergi Dairesi

:

Vergi No

:

Dernek tüzüğünü okumuş ve aynen kabul etmiş bulunuyoruz. Tüzük hükümlerine göre işletmemize düşen tüm
sorumluluk ve taahhütlerimizi zamanında ifa edeceğimizi beyan eder, üyelik başvurumuzun kabulünü arz ederiz.

ÖNEREN GALSİAD ÜYELERİ
Yukarıda bilgileri yer alan işletmeyi üyeliğe teklif ederiz.
İsim / Unvan

:

İmza

:

İsim / Unvan

:

İmza

:

ONAY:
Yukarıda yazılı işletme Yönetim Kurulumuzun ……………………..… tarih ve ………… no.lu kararı ile Girişimci Alüminyum
Sanayici ve İş Adamları Derneği Tüzüğü’nün 5.a/b/c/d/e maddesinde belirtildiği üzere Dernek Üyesi(*) olarak kabul
edilmiştir.
Kabul edilmemiş ise sebebi:
Derneğe Üye Olma ve Üyelikten Çıkarılmanın Şart ve Şekilleri
5.b. Alüminyum sanayi sektöründe alüminyum mamul üreten , alüminyumu kendi üretimlerinde kullanan , alüminyum sektörüne
eloksal boyama yapan, alüminyum aksesuarları üreten veya satan , alüminyum sektörüne yardımcı malzeme, sarf malzemesi
veya yan sanayi ürünlerini üreten veya tedarik eden , alüminyum ürünlerini ithal eden veya satan bir şirketin ortağı olmak veya
temsil ve ilzama yönelik yetkili üst düzey yöneticisi konumunda olmak,
Onursal Üyelik
Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan, dernekte bulunmasından kıvanç duyulacak olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile
Onursal Üyeliğe kabul edilirler.
Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade edebilirler. Onursal üyelerin Genel Kurul’da seçilme hakkı
yoktur . Ancak Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu haricinde, Derneğin oluşturacağı tüm komite, kurul, konsey ve organlarında
görev alabilirler.

ÜYELİK BAŞVURU FORMU
ÜYELİĞE GİRİŞ TAAHHÜTNAMESİ
1) İşletmemiz, Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği tüzüğünde üyelik için belirlenen kriterlere
uymakta olup, çalışan sayısı olarak (……) işletme grubuna girmektedir.

İşletme Grubu

Üye Firmanın Çalışan Sayısı (Kişi) *

1
1 - 100
2
101 ve üstü
* Çalışan sayısı kapasite raporuna göre belirlenecektir.

Giriş Aidatı (TL) **

Yıllık Aidat (TL)

400
400

1.000
2.000

2) Dernek tüzüğünde belirtilen amaçların gerçekleşmesi için bir sefere mahsus olmak üzere yukarıdaki tabloda
belirtilen giriş aidatını ödemeyi,
3) Sonraki yıllarda Genel Kurul tarafından belirlenecek aidatlar ile diğer mali mükellefiyetleri yerine getirmeyi ve
Dernek'te, istediğimizde değiştirme hakkımız mahfuz olmak üzere işbu formda bildirdiğimiz temsilci ile temsil
edilmeyi,
4) Aşağıda imzaları bulunan işletme imza sirkülerinde temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) olarak kabul ve taahhüt ederiz.
1. Kişi
2. Kişi (varsa)
3. Kişi (varsa)
Adı-Soyadı
Unvanı

İmzası

Tarih

:

Kaşe

:

NOT: İşbu form ekinde imza sirküleri ve temsilciye ait nüfus cüzdanı fotokopilerinin iletilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi üyeler ise imza sirküleri yerine imza
beyannamesi sunacaklardır.

Mahmutbey istoç Oto ve Ticaret Merkezi S-2 Blok kat:2 Bağcılar / İstanbul

0212 247 92 84

info@galsiad.org.tr

