Varoluşçu Psikoterapiler Derneği Üyelik Koşulları
Derneğin asıl, fahri ve onursal olmak üzere üç tür
üyeliği vardır.
Asıl üyelik koşulları aşağıdaki gibidir:

1.

olmak.

Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş

2.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya
Türkiye’de kanunlar çerçevesinde oturma hakkı elde
etmiş olmak.
3. Yurt içi veya yurt dışındaki YÖK tarafından
denkliği kabul edilen üniversitelerin tercihen Psikoloji,
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikiyatri, Tıp,
Sosyal Hizmetler, Felsefe ve Yönetim Kurulu’nun
uygun bulacağı bölümlerde lisans ve/veya lisansüstü
düzeyde eğitime devam etmek veya bu bölümlerden
mezun olmak.
4. Diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci
belgesini noter veya üniversite tasdikli olarak beyan
etmek.
5. Listesi yönetim kurulu üyelerince belirlenen
ya da değerlendirme sonucunda kabul edilebilir bir
varoluşçu ya da deneyimsel en az bir eğitimi başarıyla
bitirmiş veya devam ediyor olmak. Eğitim kurumu
veya eğitimi düzenleyen kişinin vereceği, eğitimi
bitirdiğine veya devam ettiğini gösterir belge ile bunu
beyan etmek.
6. Tüzükte belirtilen aidatı ödemeyi taahhüt
etmek.
7. Dernek tüzüğündeki amaçları ve diğer
hususları yerine getirmeyi kabullenmiş olmak.
8. Suçu tecil veya affa uğramış olsa dahi yüz
kızartıcı bir olayda isminin geçmesi üye olmaya
engeldir.

Onursal üyelik dernek yönetim kurulunun kararı ile
varoluşçu psikoterapiler alanına büyük katkılarda
bulunmuş kişilere verilmektedir.
Asıl ve fahri üyelikler için dernek üyeliği giriş ücreti
50.00 TL olup, 2022 yılı üyelik aidatı 50.00 TL'dir.
Onursal üyelerin maddi yükümlülüğü yoktur.
Toplam 100 TL ücreti başvuru formunu doldurduktan
sonra nakit olarak veya banka havalesi / EFT ile
ödeyebilirsiniz.
Banka Hesap Bilgileri:
Türkiye İş Bankası Kuledibi/ İstanbul Şubesi
Hesap Adı: Varoluşçu Psikoterapiler
Hesap No: 1078-332627
IBAN: TR53 0006 4000 0011 0780 3326 27
Başvuru belgeleri (asıl ve fahri üyelik):
1. İmzalanmış başvuru formu
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Resim (başvuru formuna yapıştırılmış)
4. Diploma veya mezuniyet belgesinin tastikli
fotokopisi veya öğrenci belgesi
5. Devam eden veya bitirilmiş listesi yönetim
kurulunca belirlenmiş eğitimlere dair belgeler (sadece
asil üyeler için)
Başvuru şekli
Üyeliğe başvurmak isteyen kişiler yukarıdaki belgeleri
1. Posta yolu ile dernek merkezine gönderebilirler.
2. Ödeme dekontu/makbuzu ve bahsi geçen tüm
belgeler taranarak aşağıdaki e-posta adresine
gönderebilirler.
varoluscupsikoterapilerdernegi@gmail.com

Fahri üyelik koşulları ise aşağıdaki gibidir:
Üyeliğin kabulü veya reddi

1.

olmak.

Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya
Türkiye’de kanunlar çerçevesinde oturma hakkı elde
etmiş olmak.
3. Yurt içi veya yurt dışındaki YÖK tarafından
denkliği kabul edilen üniversitelerin tercihen Psikoloji,
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikiyatri, Tıp,
Sosyal Hizmetler, Felsefe ve Yönetim Kurulu’nun
uygun bulacağı bölümlerde lisans ve/veya lisansüstü
düzeyde eğitime devam etmek veya bu bölümlerden
mezun olmak.
4. Diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci
belgesini noter veya üniversite tasdikli olarak beyan
etmek.
5. Tüzükte belirtilen aidatı ödemeyi taahhüt
etmek.
6. Dernek tüzüğündeki amaçları ve diğer
hususları yerine getirmeyi kabullenmiş olmak.
7. Suçu tecil veya affa uğramış olsa dahi yüz
kızartıcı bir olayda isminin geçmesi üye olmaya
engeldir.

Başvuru belgelerinin dernek merkezine veya epostasına ulaştığı ve varsa eksik belgeler başvuran
kişiye e-posta yoluyla bildirilir.
Başvurular alındıktan sonra mümkün olan ilk yönetim
kurulunda ele alınmaktadır.
Başvuru sonucu başvuran kişiye e-posta yoluyla
bildirilmektedir. Başvuru sonucuna dair hazırlanan
resmi belgenin taranmış kopyası da bu e-postaya
eklenmektedir. Belgenin aslı daha sonra teslim alınmak
üzere dernek merkezinde muhafaza edilir.
İletişim
Adres: Büyük Hendek Caddesi No:21/4 Beyoğlu İSTANBUL
E-posta: varoluscupsikoterapilerdernegi@gmail.com
Websites: www.existanbul.org

ÜYELİK BAŞVURU FORMU
Başvurulan üyelik tipi: Asıl üyelik
Fahri üyelik

Bilinen yabancı diller:
☐
☐

Kişisel bilgiler:
Ad:
Soyad:

İletişim bilgileri:
Ev adresi:

Doğum tarihi (gün/ay/yıl) ve yeri:
Cinsiyet:

İş adresi:

Medeni durum:
Meslek:
Çalıştığınız, emekli olduğunuz veya okuduğunuz
kurum:

Ev/İş telefon numarası:
Cep telefonu numarası:
E-posta:

T.C. Kimlik No:
Nüfus Cüzdanı bilgileri*:
Mezun olunan lise:
Mezun olunan üniversite/bölüm/mezuniyet yılı
Lisans:
Yüksek Lisans:
Doktora:
Tamamladığınız Varoluşçu Psikoterapi veya Varoluşçu
Psikoterapi ile ilgili eğitimler:

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu ve
gerekli belgelerle desteklediğimi beyan ederim.
Üyelik başvurusunun kabulü, reddi veya daha fazla
belge beyanı üzerine koşullu kabulünün derneğin
tasarrufunda olduğunu kabul ediyorum.
Üyeliğe kabul edildiğim taktirde dernek tüzüğünde
belirtilen amaçları ve diğer hususları, giriş aidatı ve
yıllık üyelik ücreti gibi maddi sorumlulukları eksiksiz
yerine getireceğimi kabul ediyorum.
İmza

Tarih
Devam ettiğiniz Varoluşçu Psikoterapi veya Varoluşçu
Psikoterapi ile ilgili eğitimler:
* Nüfus cüzdanı fotokopisi yeterlidir
Resmi Kullanım İçin – Lütfen Doldurmayın
Görüşler:

Belgeler:
Varsa üye olunan diğer dernekler:
Sonuç:

