
ANKARA  GOLF  SPOR KULÜBÜ  DERNEĞİ                         

  

BAŞVURU  FORMU  

  

  

ADINIZ:  ____________________                SOYADINIZ:  __________________________  

  

□  Erkek  

  

  □  Kadın    Doğum Tarihiniz    :  ____________________  

Uyruğunuz    

  

  :  _______________   Medeni Durumunuz :  ____________________  

Eşinizin Adı    :  ________________ Çocuğunuzun Adı   1 :  ________________  

  

Çocuğunuzun Adı  2 :  ________________ Çocuğunuzun Adı   3 :  ________________  

 

T.C Kimlik No:__________________         Araç Plakası:______________ 

 

Ev Adresiniz   :  _________________________________________________________  

           

                                      _________________________________________________________  

  

İş Adresiniz    :  ________________________________________________________  

           

         ________________________________________________________  

Ev Telefonunuz:  ________________              İş Telefonunuz  :  _______________  

  

Mobil Telefon Numaranız :  _______________         E-mail Adresiniz:_______________  

  

Mesleğiniz    :  ___________________________________________________________  

  

İşyerinizin Adı    :  ___________________________________________________________  

  

Üye olduğunuz diğer kulüp ve dernekler  :  ____________________________________________  

  

Üye olduğunuz diğer kulüp ve derneklerden aldığınız disiplin cezaları  :  _____________________  

  

Son bitirdiği Okul:  ______________________________________________________  

  

Uğraşlarınız   :  ________________________________________________________________  

  

Bildiğiniz Yabancı Diller:_____________________ _______________________________  

 

 Tarih : _____________________________  İmza   : ______________________________ 



  

  

     

  

ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ GENEL BİLGİLER  
  

  

A. KULÜBÜMÜZÜN ADI:  
  

  ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ’dir. Kısa adı AGK olan dernek, 

aşağıda KULÜP adıyla anılacaktır.  
  

B. KULÜBÜMÜZÜN MERKEZİ:  
   

Kulübümüz 1997 yılında kurulmuştur. Kulüp’ün Merkezi: Ahlatlıbel Spor Tesisleri, 

ANKARA’dır. Kulüp’ün başka yerde şubesi yoktur.  
  

C. KULÜBÜN AMAÇLARI:  
  

  Kulübün genel amacı, gerek Kulüp üyeleri gerekse konuklar yararına spor 

olanakları sağlayarak bu olanakları korumak yaşatmak, geliştirmek; sosyal, kültürel ve 

sportif etkinlikleri ve dayanışmayı sağlayıp, teşvik ederek, bu olanakları, tüm üyelerin ve 

konukların yararlanacağı biçimde çağdaş yöntem ve yönetim ilkeleriyle bezeyerek, günün 

koşullarına göre ülke sporunun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, hizmete hazır 

halde tutarak isteyen Kulüp üyelerinin ve konuklarının yararlanmasına sunmaktır. Kulüp, 

amatör bir spor kuruluşu olup siyasetle uğraşmaz.  
  

D. ÜYELİK KOŞULLARI :  
  

Dernek kurmak ve derneklere üye olmak hakkına sahip bulunmak gerekir.  

Üyelik için Kulüp Yönetim Kurulu Başkanlığına müracaat edilir. Müracaat, takdim ve 

tavsiye eden biri 2(iki) diğeri 5(beş) yılını doldurmuş asil üyenin imzalayacağı “üye istek 

formu” ile yapılır. Üye kayıt formu, kulüpte üyelerin görebileceği uygun bir yerde ve 

internet sitesinde “üyelere özel bölümde” 10 gün süre ile sergilenir. Üyelik için yapılan 

müracaatlara, mevcut üyelerce itirazlar, yazılı olarak Yönetim Kuruluna yapılır ve itiraz 

nedenleri açıklanır. SergYieme süresi sonunda form Yönetim Kurulunca değerlendirmeye 

alınır.   

Yönetim Kurulu, üyelik başvurularını müracaat tarihinden itibaren 30 gün içinde 

kabul veya red eder ve başvuru sahiplerine yazı ile sonucu bildirir. Yönetim Kurulu ret 

kararında gerekçe göstermek veya ret sebebini açıklamak zorunda değildir.   

Kulüp’e üye olarak kabul edilen istekli, kararın kendisine tebliğini izleyen 10 gün 

içinde giriş aidatını ve yıllık aidatını ödemek zorundadır.   



Üye Kulüp’ten ayrılmak isterse ödediği aidat geri ödenmez.   

Tesislerden yararlanma koşullarını öngören yönetmeliğin getirdiği tüm koşullara 

uyulması zorunludur.  

         

  

E. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:  
  

  1.  Aidatını ödememe veya ısrarla geciktirme,  

2.. Tüzük, talimat ve yönetmelik hükümlerine uymayan, huzuru bozan ya da spor ve 

toplum ahlakına uymayan davranışlarda bulunanların, tesislerinden yararlanma haklarına 

ve üyeliğine son verIlir.   

3.  Üyelikten ayrılma talebi ile üyelik sona erdirilir.    

  

  

TÜM BU KURALLAR ANKARA GOLF KULÜBÜ'NÜN  BELİRLİ  DİSİPLİN  İÇİNDE 

HİZMET VEREBİLMESİ  İÇİN DÜZENLENMİŞTİR.  
  

  

 ANKARA GOLF KULÜBÜ DERNEĞİNE ÜYE OLMAK İÇİN BU KURALLARA UYMAYI  

KABUL  EDİYORUM.  
  

  

 Adı Soyadı   :  
        

 Tarih              

:       

  İmza              :  
  

  Tavsiye eden Üye:                                   Tavsiye eden Üye:  
  

         İmza:                                                            İmza:  
  

         

  

  

  

  

   Onay                :  
  

           

       Onaylayan Üyelik Komiyesi Üyeleri         
  

  

  



  

  

  


