
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 
(ÜYE KAYIT VE YENİLEME FORMU) 

Adı ve Soyadı   : 
Doğum yeri   :  
Doğum tarihi   : 
Uyruğu   : 
Ünvanı   :  
Üyelik Başvuru Tarihi : 
 
Baba Adı                   :                                       Ana Adı:      
 
Tıp doktoru olduğu yıl ve yer      (gün-ay-yıl)  : 
Uzman olduğu yıl ve yer              (gün-ay-yıl)  :            
Doktora (PhD) aldığı yıl ve yer     (gün-ay-yıl)  : 
Başasistan olduğu yıl ve yer        (gün-ay-yıl)  : 
Yardımcı doçent olduğu yıl ve yer  (gün-ay-yıl)  : 
Şef muavini olduğu yıl ve yer            (gün-ay-yıl)  : 
Doçent olduğu yıl ve yer             (gün-ay-yıl)  : 
Şef olduğu yıl ve yer                        (gün-ay-yıl)  : 
Profesör olduğu yıl ve yer             (gün-ay-yıl)  : 
Emekli olduğu yıl              (gün-ay-yıl)  : 
 
 
Ev adresi  (Mahal-Sok-ev no- şehir-posta kodu) : 
 
 
İş adresi (Mahal-Sok-ev no-şehir-posta kodu)    : 
 
 
Mua. Adresi (Mahal-sok-ev no-şehir-posta kodu) : 
 
 
Kargo  Adresi  EV :                 İŞ  :      MUA : 
 
Telefon (bölge kodu+tel)  EV :                 İŞ  :      MUA : 
 
Faks no (ev-iş-mua)  :        e-mail:                                 
 
Cep Tel   :  
 
T.C. Kimlik No       : 
Nüfusa kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle : 
Nüfus kaydı (cilt-sayfa-kütük no)         : 
Not:  Bu formla birlikte istenen belgeler;  

1. Uzmanlık belgesi veya uzmanlığa hak kazandığınızı gösterir bir belge 
2. İki adet vesikalık fotoğraf 
3. Kimlik fotokopisi 
4. Yapı  Kredi Bankası Ankara Özel Bankacılık Merkezi nezdindeki (780) TR41 

0006 7010 0000 0062 6056 82 IBAN nolu dernek  hesabına yatırılan  60,00 TL 
tutarındaki yıllık  üyelik aidatınızı yatırdığınızı belgeleyen dekont.   

Yukarıdaki belgeleri Türk Nöroşirürji Derneği Taşkent Caddesi No:13/4 
Bahçelievler/Ankara adresine göndermeniz rica olunur.  
 
 
 



Başvurum sırasında, devamı süreçte ve tüm Dernek çalışmalarım sırasında 
Derneğe verdiğim kimliğim iletişim , banka bilgilerim, fotoğraflarım gibi özel nitelikli 
verilerimde dahil kişisel verilerimin bilimsel, mesleki, tüm dernek çalışmaları ve 
faaliyetleriyle ilgili konularda TNDER tarafından KVKK uyarınca kişisel verilerimin ve 
özel nitelikli kişisel verilerimin  herhangi bir etki altında kalmaksızın veri sorumlusu 
sıfatıyla Türk  Nöroşirurji Derneği tarafından toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına 
ve işlenmesine açık bir şekilde rıza verdiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 
İmza 

 
 

EK: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA   ve RIZA FORMU 
 


