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Bodrum Bisiklet Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına 
        Bodrum / MUĞLA 

 
 
 
 
 

Bodrum ilçenizde kurulu bulunan “Bodrum Bisiklet Kulübü Derneği” ‘ne ait, onaylı 
tüzüğü okudum. Üyenin yerine getirmesi gereken sorumlulukları ve üyelik hakları 
konusunda bilgi sahibi oldum. Ekte bulunan 4(dört) sayfalık Üyelik Formunu’ da okudum, 
tüm şartları kabul ediyor, üye aidatımı zamanında ödemeyi kabul ediyor ve derneğinize 
üye olmak istiyorum. 
 

Üyelik durumumun görüşülerek, kabulünü arz ederim. 
 

Saygılarımla,  
 
Ek I  : Bir adet nüfus cüdanı fotokopisi 
Ek II : 4 sayfalık üyelik formu 
 
 

Ad-Soyad 
T.C. Kimlik No 
İmza 

 
 
 
 
 
Referans alabileceğiniz dernek üyesi, üç üye adı ve soyadı : 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
* Resmi dernek üyeliğiniz yönetim kurulu beş üyesinin oy birliği ile karara bağlanır. 
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BODRUM BİSİKLET KULÜBÜ DERNEĞİ  
Üyelik Formu 

 
ÜYELİK AİDATLARI VE YENİLEME ÜCRETLERİ 
Yıllık üyelik aidatı kişi başı [12] TL’dir. Yıllık üyelik aidatı her sene, [Aralık] ayında ödenir. 
İlk üyelik işleminde [10] TL giriş ödentisi ücreti tahsil edilir.  
 
Doldurulan formun ekinde iki adet vesikalık fotoğraf ve nüfus fotokopisi teslim edilmelidir. 
 

 

YENİ ÜYELİK □ - ÜYELİK YENİLEME □      Üye No :_____ (boş bırakınız) 
 

Üyeliğe Giriş Tarihi :  

Üyelikten Çıkış Tarihi :  

Adı – Soyadı :  

T.C Kimlik No :  

BBK Kimlik Kart No :                            (Mevcut kartınız varsa) 

Kan Grubu : A □   B □   AB □   0 □    Rh (   ) 

Tabiiyeti :  

Anne Adı :  

Cinsiyeti : Erkek □   Kadın □ 

Mesleği :  

Cep Telefon No : 0 (       ) 

Adres : 

 
 
 
 

e-posta :  
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İbraname ve Yükümlülükten Feragat, Risk ve Tazminat Sorumluluğu ve Veli Rızası Anlaşması 
 
Bu belge tüm yetişkin başvuru sahiplerince (18 yaş ve üzeri) imzalanmalıdır. 18 yaşından küçük tüm 
bireylerin (çocuk) velilerinin veya vasilerinin imzası gerekmektedir. 
BODRUM BİSİKLET KULÜBÜ DERNEĞİ tarafından düzenlenen veya desteklenen bisiklet etkinliklerine 
(etkinlik) herhangi bir şekilde katılmama izin verilmiş olması itibarıyla, şahsım, şahsi temsilcilerim, 
vekillerim, varislerim ve en yakın akrabalarım namına, 
1. Bisiklet etkinliklerinin mahiyetini anladığımı ve bu gibi etkinliklere katılmaya yetecek kadar vasıflı, sağlıklı 
olduğumu ve uygun fiziksel koşullara sahip olduğumu kabul ediyor, onaylıyor ve beyan ediyorum.  Ayrıca, 
etkinliğin, etkinlik sırasında kamuya açık olan ve trafik tehlikelerinin mevcut olabileceği yol ve alanlarda 
gerçekleştirileceğini de kabul ediyorum. Koşulların güvenli olmadığını düşündüğüm herhangi bir anda 
etkinliği derhal terk edeceğimi kabul ve garanti ediyorum. 
2. (a) Bisiklet faaliyetlerinin, ciddi yaralanmalarla ilgili olarak, kalıcı sakatlık, felç ve ölüm dahil olmak üzere 
risk ve tehlikeler (riskler) içerdiğini, (b) Bu risk ve tehlikelerin, kendi eylemlerimden veya eylemsizliğimden, 
etkinliğe katılan diğerlerinin eylemlerinden veya eylemsizliğinden, etkinliğin gerçekleştiği koşullardan veya 
aşağıda adları belirtilen ‘ibra edilenlerin’ ihmalinden kaynaklanabileceğini, (c) Bilmediğim veya an itibarıyla 
kolayca fark edilemeyen başka risklerin yanı sıra sosyal ve ekonomik kayıpların da olabileceğini tam 
manasıyla anlıyorum ve böylesi tüm riskleri, etkinliğe katılımım veya velisi/vasisi olduğum çocuğun katılımı 
dolayısıyla uğradığım kayıp, maliyet ve zarara ilişkin tüm sorumluluğu tamamıyla kabul edip üstleniyorum. 
3. Tüm trafik kurallarının ve kanunlarının yanı sıra BODRUM BİSİKLET KULÜBÜ DERNEĞİ Bisiklet Turu 
Kurallarına uymayı, bisiklet sürerken emniyetli bir biçimde hareket etmeyi kabul ediyorum. 
4. Yıllık Aidatımı zamanında ödemediğim, Üyelik Formu’ nda belirttiğim mail adresi ve cep telefonumdan 
sözlü, yazılı, SMS, Whatsapp mesajlarından ulaşılamadığım, BODRUM BİSİKLET KULÜBÜ DERNEĞİ bisiklet 
turlarına veya etkinliklerine ard arda üç defa katılmadığım takdirde BODRUM BİSİKLET KULÜBÜ DERNEĞİ 
üyeliğinden çıkarılacağımı biliyor ve kabul ediyorum. 
5. BODRUM BİSİKLET KULÜBÜ DERNEĞİ tarafından düzenlenen bisiklet turu/etkinliklerde uyum sorunu 
yaşamam, genel kurullar harici bir dernek üyesini sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram, vs), 
Whatsapp, SMS, yazılı medya kanalları üzerinden ağır eleştiri, hakaret içeren sözler ifade etmem durumunda 
BODRUM BİSİKLET KULÜBÜ DERNEĞİ yönetim kurulunun 4 (dört) üyesinin oybirliği ile BODRUM BİSİKLET 
KULÜBÜ DERNEĞİ üyeliğinden çıkarılacağımı biliyor ve kabul ediyorum. 
6. Bu belgeyi imzalamak suretiyle, BODRUM BİSİKLET KULÜBÜ DERNEĞİ’ ni, ilgili idarecilerini, yöneticilerini, 
temsilcilerini, memurlarını, gönüllülerini ve çalışanlarını, diğer katılımcıları, varsa sponsorları, reklamcıları ve 
geçerli olduğu takdirde, etkinliğin gerçekleştiği tesislerin sahiplerini ve kiracılarını (burada bunların her biri 
‘ibra edilenlerden’ biri addedilmektedir), kusurlu kurtarma operasyonları dahil, tüm yükümlülük, hak 
iddiaları, talepler, kayıplar veya tamamen veya kısmen ibra edilenlerin ihmalinden kaynaklanan veya 
kaynaklandığı iddia edilen kişisel tazminat taleplerimden ibra ediyorum, muaf tutuyorum ve dava 
etmeyeceğimi taahhüt ediyorum ve ayrıca, işbu ibraname ve feragatnameye rağmen herhangi birinin 
yukarıda belirtilen ibra edilenlerden herhangi birinden hak talebinde bulunması halinde, böylesi herhangi bir 
tazminat talebi dolayısıyla uğranılacak her türlü dava gideri, avukat ücreti, kayıp, yükümlülükten 
kaynaklanan zarar veya maliyetten ibra edilenlerin her birini beri tutacağımı kabul ediyorum. 
7. Bu belgeyi imzalamak suretiyle, aynı zamanda BODRUM BİSİKLET KULÜBÜ DERNEĞİ’nin 
www.bodrumbisiklet.org adresinde dernek tüzüğü, dernek karar defterinde alınan ara karar koşul ve 
kurallara da riayet edeceğimi kabul ve beyan ediyorum. 

 
Adı Soyadı – İmza 
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ÇOCUKLAR (18 yaşından küçük, reşit olmayan bireyler) 
 
Aşağıda ismi bulunan Çocuğun velisi ve/veya yasal vasisi olarak, bisiklet etkinliklerinin mahiyetinin ve 
çocuğun deneyim ve yetilerinin tamamen farkındayım ve çocuğun böylesi bir etkinliğe katılacak kadar vasıflı, 
sağlıklı olduğunu ve uygun fiziksel koşullara sahip olduğunu düşünüyorum. Bu belgeyi imzalamak suretiyle, 
ibra edilenlerden her birini, çocuk/çocuklar adına, kusurlu kurtarma operasyonları dahil, tamamen veya 
kısmen ibra edilenlerin ihmalinden kaynaklanan veya kaynaklandığı iddia edilen tüm yükümlülük, hak 
iddiaları, talepler, kayıplardan veya hak taleplerimden ibra ediyorum, muaf tutuyorum ve dava etmeyeceğimi 
taahhüt ediyorum ve ayrıca, işbu ibraname ve feragatnameye rağmen, şahsımın, çocuğun veya çocuk 
namına herhangi başka birisinin yukarıda belirtilen ibra edilenlerden herhangi birinden hak iddiasında 
bulunması halinde, böylesi herhangi bir tazminat talebi dolayısıyla uğranılacak her türlü dava gideri, avukat 
ücreti, kayıp, yükümlülükten kaynaklanan zarar veya maliyetten ibra edilenlerin her birini beri tutacağımı 
kabul ediyorum. 
 
Veli veya Vasi (üye olanın 18 yaş altında olması durumunda)  
 

______________________________________ 
 
Çocuğun/çocukların adları ve yaşları (18 yaşından küçük) 

______________________________________       ________ 
______________________________________       ________ 
______________________________________       ________ 
 
İşbu anlaşmayı okumuş ve koşullarını anlamış bulunuyorum ve anlaşmayı imzalayarak büyük 
ölçüde haklarımdan vazgeçtiğimin farkındayım. Anlaşma herhangi bir mahiyette bir teşvik veya 
teminat olmaksızın kendi özgür irademle imzalanmış olup, karşı tarafı yasanın izin verdiği azami 
ölçüde tüm yükümlülüklerinden ibra etmeyi amaçlamaktadır. İşbu anlaşmanın herhangi bir 
kısmının geçersiz sayılması halinde geri kalanının geçerliliğini tam olarak koruyacağını kabul 
ediyorum. 
 

 
 
ÖZEL SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN UYARILAR  
 
Hastalık Alerjik Durumu : 
 
_______________________________________________________ 
 

Acil Durumda Aranacak Kişi :  

Yakınlık Derecesi :  

Ev Telefon No : 0 (       ) 

İş Telefon No : 0 (       ) 

Cep Telefon No : 0 (       ) 
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BBK’dan nasıl haberiniz oldu? (Kişi önerisi ise lütfen isim belirtiniz) 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Herhangi bir turda öncü / artçı / yancı pedalcı olmak ister misiniz? 

Evet □  Hayır □ 
 
 
İlkyardım konusunda bilgili misiniz? 

Evet □  Hayır □ 
 
Yanıt evet ise detay veriniz (alınan kurslar, meslek, vs.) 
 
 
Kendinize ait bisikletiniz var mı? Bisiklet tipi nedir? 

Evet □  Hayır □ – Tur □  Yol □  Dağ □  Şehir □ eBike (Elektrikli) □  Tandem □   
 
Markası-Modeli / Rengi: 
 
 
Bisikletinizi taşıyacak aracınız ve bisiklet taşıma aparatınız mevcut mu? 

Evet □  Hayır □ 
 
 
Bodrum Bisiklet Kulübü Derneği komisyonlarında aktif görev almak ister 
misiniz? (www.bodrumbisiklet.org/komisyonlar ) 

Evet □  Hayır □ 
 
 
Çadırla kamp yapmak ilginizi çeker mi? 

Evet □  Hayır □ 
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