
 
 

S.S. YAYIN TÜKETİM KOOPERATİFİ 

ÜYE GİRİŞ FORMU 

 

 

(*) Doldurulması zorunlu alanlar 

 

    

 

 

 

NÜFUS BİLGİLERİ 

İLETİŞİM VE BANKA BİLGİLERİ 

 

 

KURUM BİLGİLERİ 

 

TC Kimlik No * :                  Doğum Yeri : 

Adı Soyadı * :       Doğum Tarihi : 

Baba Adı :       Nüfus Cüzdan Seri No * : 

Anne Adı :      Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl / İlçe *: 

 

E-Posta *: ………………………………………..............@.................................................................................…. 

Banka Adı : VAKIFBANK          Mobil Telefon No  * :0 (5….) ………………………………..  

Vakıfbank IBAN No * : TR..……………………………………………………………………………..…………. 

Ev Adresi : ……………………………………………………………………………………………………………          

Nüfusa Kayıtlı İlçe / İl : …………………………………………………………………Üye Aidatı * :  150 TL

           

 

Kurum Sicil No * : :    Ünvanı  * : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

KURUM * : ………………………………………………………………………………………………………........…. 

➢ S.S. Yayın Tüketim Kooperatifi Ana Sözleşmesi’nde belirtilen koşullarda Kooperatifinize üye olmak istiyorum. Üyeliğimin 

kabulü için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim. 

➢ Kooperatifin Ana Sözleşmesini okuduğumu; gerek Ana Sözleşmeyi gerekse Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınmış 

ve bundan sonra alınacak olan kararları; bu kapsamda olmak üzere, Kooperatif tarafından üyeler için belirlenen yükümlülükleri 

tam ve zamanında yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederim. 

➢ Kooperatif tarafından yapılacak kesintilerin, her ay maaşımı aldığım bankaya bildirilmesine, maaş hesabımdan ve gerekmesi 

halinde ek hesabımdan alınarak Kooperatifinizin hesabına aktarılmasına muvafakat ederim. 

➢ Yukarıda belirtilen iletişim bilgilerimin (adres, e-posta, telefon) doğru olduğunu; uygun görülecek yollarla tarafıma bu bilgiler 

üzerinden yapılacak tebligatın şahsıma yapılmış sayılacağını, bu bilgilerde değişiklik olması halinde durumu derhal yazılı 

olarak Kooperatife bildireceğimi kabul ve taahhüt ederim. 

…./…../202 

Adı Soyadı 

 

 

Bilgi Notu: Üye olacakların formu doldurup ıslak imza atmaları ve kurum kimlik fotokopisinin arkalı önlü üyelik formuna iliştirilmesi, daha sonra 

elden ya da aşağıdaki posta kutusuna göndermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde üyelikleri gerçekleştirilmeyecektir. Saygılarımızla 

Perko Yönetim Kurulu 

Adres: Turan Güneş Bulvarı TRT Sitesi PERKO Zemin kat PK : 06530 Oran  / ANKARA  

Perko İletişim: 0 (555) 193 00 40 Hasan GÖK Perko Yönetim Kurulu Üyesi 

 

 



 

S.S. YAYIN TÜKETİM 

KOOPERATİFİ 

İNTERNET SİTESİ KULLANIM 

SÖZLEŞMESİ 

Bir tarafta, TRT Genel Müdürlüğü- C Blok 1. Kat 119 No.lu oda Or-an Sitesi/ANKARA adresinde mukim 

S.S. Yayın Tüketim Kooperatifi (kısaca TRT-PERKO olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta, aşağıda adı soyadı ve 

imzası bulunan (Üye olarak anılacaktır.) arasında düzenlenen işbu sözleşmenin amacı, tarafların hak ve 

yükümlülüklerinin, internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılmasına 

ilişkin koşullarının belirlenmesidir. 

1. Web Sitesi’ne Üyelik:  

a. Üye, TRT-PERKO’nun Kurumsal Internet sitesine http://trtperko.org.tr üye olmak isterse, öncelikle 

internet sitesi üzerindeki Üyelik Formu’nu doldurmak suretiyle bu Form’da belirtilen koşullara uymayı 

kabul ve taahhüt eder.  

b. Üye, İnternet Sitesi üzerinden sunulan bazı hizmetlerden yararlanabilmek için, kendisinin belirleyeceği 

bir "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" oluşturmak zorundadır.  

c. "Şifre"nin belirlenmesi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen üyeye aittir. Şifrenin kullanımından 

doğacak sorunlardan dolayı TRT-PERKO sorumlu değildir.  

d. Üye, Kayıt Formu'nu doldurup formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" butonunu tıkladığında bu 

sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü 

okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini; kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

e. Üye, kendisine web sitesi üzerinden sunulan hizmetleri kullanması sırasında gönderilecek işlem 

şifrelerinin ve bilgilendirme mesajlarının, TRT-PERKO tarafından aktif olarak kullandığı ve kayıt formunda 

belirttiği mobil telefon numarasına gönderilmesini; kayıt formunda belirttiği mobil telefon numarasının ve/veya e-

posta adresinin kapatılması, değişmesi veya herhangi bir sebeple devre dışı kalması durumunda, durumu derhal 

TRT-PERKO’ya bildirmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 

f. Üye, mücbir sebepler, şebeke bakım onarım çalışmaları, hattının açık olmaması, telefon ayarlarının 

SMS almaya uygun olmaması, iletim ağlarında yaşanabilecek sorunlar v.b. nedenlerle, şifre ve bilgilendirme 

mesajının iletilememesinden TRT-PERKO’nun sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

2. Kişisel Verilerin Kullanılması ve Korunması:  

a. TRT-PERKO, üyelik aşamasında ve İnternet Sitesini kullanırken üyelerden bazı kişisel bilgilerini 

paylaşmaları talep eder. Elde edilen bu bilgiler, Üyelerin TRT-PERKO’dan ve İnternet sitesi hizmetlerinden en iyi 

şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla kullanılır. Bu bilgiler, amacı dışında kullanılmaz ve 3. Kişilerle 

paylaşılmaz.  

b. Üye’nin kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve 

yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan 

durumlarda resmi makamlarla paylaşılabilir.   

c. Üye, kişisel bilgilerinin TRT-PERKO tarafından bu koşullar ile kullanılmasını ve saklanmasını kabul 

eder. Üye, İnternet Sitesi üzerinden vermiş olduğu e-posta adresine TRT-PERKO tarafından iletiler gönderilmesini 

kabul eder.  

a. Diğer Hükümler:  

b. İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Ankara mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. 

c. Üye, Kayıt Formu'nu doldurup formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" butonunu tıkladığında bu 

sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.  

d. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini; kendisiyle ilgili 

verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

Üye      TRT PERKO 

                        (Ad-Soyad; Adres, e-posta; Mobil Tel No:)    

 

http://trtperko.org.tr/

