
MEKATRONİK
MÜHENDİSLERİ

DERNEĞİ

ÜYELİK
BAŞVURU FORMU

_________  /  _________

Adı * Cinsiyeti *  [   ] Erkek  [   ] Kadın

Soyadı * Doğum Tarihi *

Uyruk * Doğum Yeri *

Kimlik No *

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Cep Telefonu * Ev Telefonu

E-Posta *

ADRES BİLGİLERİ

Adres *

İlçe * İl *

EĞİTİM BİLGİLERİ

Eğitim Durumu *  [    ] Doktora       [    ] Y. Lisans      [    ] Lisans          [     ] Ön Lisans    [    ] Lise [    ] Orta Okul

Okul Adı

Bölüm

Sınıf  [    ] Hazırlık       [    ] 1.Sınıf          [    ] 2.Sınıf          [    ] 3.Sınıf           [    ] 4.Sınıf          [    ] Mezun

İŞ BİLGİLERİ

Firma

İş Birimi

Ünvanı / Görevi

TAAHHÜT

Mekatronik Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na,
Mekatronik Mühendisleri Derneği’ne üye olmak istiyorum. Üyeliğe kabul edilmem halinde, Mekatronik Mühendisleri 
Derneği Tüzük, Yönetmelik ve Şartnamelerinde yer alan koşullara tam olarak uyacağımı taahhüt ederim.

Tarih *

İmza *

* ile işaretli alanlar Aday Üye tarafından doldurulması zorunludur. Aksi halde belge geçersiz sayılacaktır.

Mekatronik Mühendisleri Derneği
Abide-i Hürriyet Cad. Blackout A/211/64 Şişli/İstanbul

     0212 909 35 95
uyelik@mekatronik.org.tr   -   www.mekatronik.org.tr  -  info@mekatronik.org.tr



MEKATRONİK MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ ÜYELİK ŞARTNAMESİ

Madde 1 – Tüm adaylar Üyelik Başvuru Formunu tarafımıza göndermeden önce Online Ön Başvuru Formunu 
doldurmuş;
- Adli Sicil Kaydı belgesi,
- Öğrenci veya Mezun belgesi,
- Nüfus Kayıt Örneği,
- Vesikalık Fotoğraf
belgeleri online olarak Üyelik Birimine göndermiş ve kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Madde 2 – Tüm adaylar Online Başvuru Formunu doldurmalı ve doldurduktan sonraki 3 iş günü içerisinde yukarıda 
listelenen tüm belgelerin online gönderimlerini yapmalıdır. Üyelik Birimi belirtilen sürenin uzatılması hakkına sahiptir.

Madde 3 – Aday üyeler başvuruları belgelerini okunaklı hazırlamalıdır, telefon ve e-posta bilgilerinin okunamamasından 
ya da yanlış girilmesinden Üyelik Birimi sorumlu değildir.

Madde 4 – Üyeliğiniz yönetim kurulu kararı itibarıyla başlar ve istifa talebine kadar sürer. Üyeliğin yenilenmesi 
gerekmez.

Madde 5 – Ödenmemiş üyelik borçları kişi ödeme yapana kadar sıfırlanmaz, bu koşul kişinin ödeme yapmadan istifa 
ettiği durumda da geçerlidir.

MEKATRONİK MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ÜYELİK MADDELERİ

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri (Tüzük, Madde 3)
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden 
Mekatronik Mühendisliği ve Mekatronik Teknisyenliği alanında, Yazılım, Kontrol ve Otomasyon, Elektrik, Elektronik, 
Bilgisayar, Mekatronik, Makina Mühendisliği ve Mekatronik, otomasyon teknikerleri, mekatronik ve robotik konularında 
deneyim ve hizmetleri olan 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. 

- Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, 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.

Üyelikten Çıkma (Tüzük, Madde 4)
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

- Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin
derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma (Tüzük, Madde 5)
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

-Üyelerden kanunlara ve dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler,
-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,
-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yaptıkları yardım ve giriş ve yıllık aidatları geri isteyemezler. 
Birikmiş aidat borçlarını ödemeleri zorunludur. Bununla birlikte, Dernek tarafından verilen üyelik plaketi, flama ve rozeti, 
bir tutanakla iade eder. Aksihalde, yasal yola müracaatla, tahsil ve teslimi sağlanır.
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