
 

 

 

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞI’NA 
 
Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğünü, Üyelik ve Temsilci Üyelik Başvuru Yönergelerini okudum. 

 

Tüzük ve Yönergelerde üyelik için yapılmış açık tanımlamayı, üyelik için öngörülen hak ve yükümlülükleri tamamen 

anladım. 

 

Başvurum Üyelik için olup, üyelik başvurusuna ilişkin doldurmuş olduğum dilekçe, form ve eklerindeki belgelerde yer 

alan bana ait bilgilerin tamamen doğru olduğunu, verdiğim bilgilerin tamamının ya da bir kısmının gerçek olmadığının 

sonradan ortaya çıkması halinde, üyeliğe kabul işlemimin Kulüp tarafından iptalini peşinen ve gayri kabili rücu surette 

kabul ettiğimi, yine bu takdirde üye giriş ücretimin ve ödemiş bulunduğum aidatların kulübe irad olarak kayıt edilmesine 

de ayrıca ve açıkça gayri kabili rücu surette muvafakat ettiğimi, işbu dilekçeyi imzalamak suretiyle kabul, taahhüt ve 

beyan ederim. 

 

Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğünde, Üyelik ve Temsilci Üyelik Başvuru Yönergesinde Üyeler için belirlenmiş yüksek 

amaç ve idealleri benimseyip, üyelik için öngörülmüş şartları tamamıyla ihtiva ettiğimden üyeliğe kabulüm halinde 

Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olarak armanın ve sarı lacivert renklerin her alanda başarısı için karşılıksız çalışacağımı 

beyan ederim. 

 

Başvurumun Tüzük tarafından belirlenmiş yetkili kurullar eli ile tetkikini ve neticede kabulünü saygı ile arz ve talep 

ederim. 

 
Adı ve Soyadı : 

Tarih  : 

İmza   : 

 
 

 

 

 
 

 

   Kayıt No ve Tarihi :        Genel Sekreterlik Onayı :      
          FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ  

  

 

Tarih : 

Alan : 

Sayfa Adedi : 

 

               

Üyelik Başvuru Formunun Ekinde Olması Gereken Belgeler : 

1. Nüfus hüviyet cüzdan fotokopisi 

2. 1 adet fotoğraf 

3. Adli sicil belgesi (Sabıka kaydı – 6 Ay geçerlidir) 

4. Hakkınızda bilgi alınacak en az iki kulüp üyemizin imzaları zorunludur. (Dışarıdan müracaatları için) 

5. Üyelik Başvurusu üye eş ve çocuğu statüsünde ise; yukarıdaki belgelere ek olarak aşağıdaki evrakları da eklemeleri gerekmektedir. 

a) Üye eşi statüsünde yapılan müracaatlarda, evlenme cüzdan fotokopisi 

b) Üye çocuğu statüsünde yapılan müracaatlarda, medeni hal değişikliğinde evlenme cüzdan fotokopisi (Bayanlar için) 

c) Üye eşi ve üye çocuğu statüsünde yapılan müracaatlarda, asıl üyenin referans imzası ve nüfus cüzdanın fotokopisi zorunludur. 

d) Üye eşi ve üye çocuğu statüsünde yapılan müracaatlarda, ilgili kurumdan veya e-devlet portalı üzerinden alınmış vukuatlı nüfus 

kayıt örneği (nüfus aile kayıt örneği) zorunludur. 

6. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleri;  ilgili birimden üye olmaya hak kazandıklarını gösteren belge 

7. Fenerbahçe Eğitim Kurumları mezunları;  ilgili birimden üye olmaya hak kazandıklarını gösteren belge 

 

 

Tam olarak doldurulmamış form ve dilekçeli müracaatlar işleme alınmayacaktır. 
 

Kayıt No.      

 
: 


