Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği’ne Üyelik Başvurusu Hakkında
Derneğimize, tüzüğümüzün 2. Bölüm 6. Maddesinde belirtilen koşullara sahip herkes üye
olabilir. Üyelik başvurusunda bulunmak için Üyelik Başvuru Formu’nu doldurup, gerekli
belgeler* ile birlikte aşağıdaki adrese iletişim bilgilerini de ekleyerek kargo ile göndermeniz
gerekmektedir.
*Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği Kargo Adresi:
Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği
PTT Tunus Caddesi Şubesi
PK 40 Çankaya/Ankara

*Üyelik için gerekli belgeler:
1. 1 adet fotoğraf
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Başvuru formu ıslak imzalı
4. Başvuru formuna dernek üyelerinden bir kişinin referans olarak eklenmesi zorunludur.
*Derneğimize yapılan üyelik başvurusunun kabul edilip edilmediği belgelerinizin
tarafımıza ulaştığı 30 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu tarafından başvuru yapan
kişiye e-posta ile bildirilir. Üyeliğe kabul edilen kişilerden, giriş ödentisi olarak 10 TL
ve yıllık olarak da 10 TL aidat alınır.
*Tüzük ile ilgili madde:
Üye Olma Hakkı
Madde 5- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve 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.

Üyelik İşlemleri
Madde 6- Derneğe üye olmak isteyenler, bir fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte,
biçimi yönetim kurulunca belirlenen başvuru formunu doldurup imzalayarak ya da derneğin
resmi internet sitesindeki elektronik başvuru formunu güvenli elektronik imza kullanarak
doldurmak suretiyle yönetim kuruluna başvurabilirler. Üye adayının üyeliğe kabulü için en az
bir dernek üyesini referans göstermesi zorunludur.Referans gösterilmeden
yapılan başvurular reddedilir. Dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe
kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri,
derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu
kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda
dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik
müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim
kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
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