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Kimlik Bilgileri 

TC No : 

Ad Soyad : 
Doğum Tarihi : 
Anne/Baba Adı : 

 
 

 
 

Kişisel Bilgiler 

Telefon Numarası : 

E-Mail Adresi : 

Adres : 

Üniversite/Fakülte : 

Meslek : 

Sınıf (ya da mezuniyet tarihi) : 
 

 

1- ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği’nden ya da şubemizden nasıl haberdar oldunuz? 

 

 

 
 

2- ELSA Avrupa Genç Hukukçuklar Derneği dışında varsa üye olduğunuz başka dernek ve/veya 
kulüpler nelerdir? Bu dernek ve/veya kulüplerde görev aldığınız etkinliklerden bahsediniz. 

 

 
 

 

Fotoğraf 
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3- ELSA’ya neden katılmak istiyorsunuz? 
 

 
İşbu başvurunun değerlendirilmeye alınabilmesi için başvuru sahibi tarafından elden ve şahsen bir şube 
yönetim kurulu üyesine yahut yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen üniversite temsilcisine teslim 
edilmesi ya da şubemizin merkezi olan “Şube Posta Adresi”ne başvuru sahibi tarafından bir gönderi ile 
gönderilmesi gerekmektedir. Yukarıda yazılı bulunan adrese yapılacak gönderilerin PTT'den “Mektup 
Postası Gönderisi” ile gönderilmesi gerekmektedir. 

 

Yönetim kurulunun başvurunun değerlendirmesinde gerek esas gerek şekil bakımından takdir yetkisi 
bulunmakta olup reddedilen başvurulara ilişkin ödemeler ilgili banka kesintileri mahsup edildikten sonra 
iade edilecektir. 

 

Yukarıda yer alan kişisel verileriniz ilgili mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ışığında, ELSA 
Avrupa Genç Hukukçular Derneği tarafından üyelik işlemleriniz ve derneğin faaliyetleri hakkında sizinle 
iletşime geçmek amacıyla alınmaktadır. Bu amaçla, gerekli olduğu sürece kişisel verileriniz periyodik olarak 
işlenebilecektr. Üyeliğinizin sona ermesi halinde ise mevzuatın izin verdiği ölçüde kişisel verileriniz işlenmeye 
devam edilecek, akabinde ise makul bir sebep ve süre bulunmaması halinde bu veriler derhal silinecek veya 
anonim hale getirilecektir. 

 

Dernek tüzüğünü okudum, başvurumun değerlendirilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 
İsim/Tarih/İmza 

 

 

İşbu form ile birlikte aşağıdaki evrakları ekleyiniz; 

● İki adet nüfus cüzdanı fotokopisi 
● Hukuk fakültesi öğrencisi veya hukuk fakültesinden mezun olduğunu gösterir belge fotokopisi. 

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz, Türkiye’de ikamet izni bulunduğunu kanıtlayan belgenin 

aslı ve bir sureti 
● 3 adet renkli vesikalık fotoğraf 

● 50 Türk Lirasının (ilk yılın aidatı.) şubemizin Türkiye İş Bankası TR340006400000142052445336 
IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösterir belge. ( Aidat yatırılırken açıklamalar kısmına üye 
olmak isteyen kişinin adı soyadı ve TC Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.) 


