
KAKTÜS VE SUKKULENT DERNEĞİ 
Üye Bilgi/Başvuru Formu 

 
 
 

1- Derneğimizin varlığını nereden duydunuz ve neden üye olmak istiyorsunuz 
(Kısaca açılayınız) 

 
 
 
 

2- Kaktüs ve Sukkulent türleri ile ne zamandan beri ilgilisiniz? 
 
 
 

3- Yetiştirdiğiniz veya ilgi duyduğunuz kaktüs ve sukkulent türleri var mı? 
 
 
 

4- Derneğimizde aşağıda belirtilen konularda çalışma grupları bulunmaktadır. Bu gruplarda 
ciddi anlamda görev almak isterseniz, görev almak istediğiniz kurul ya da kurulların 
adlarını lütfen belirtiniz. 

 
 
Web Çalışma Grubu  (Derneğimiz web sayfalarının tasaarımı, güncellenmesi, yeni 
materyaller eklenmesi, eskiyenlerin çıkartılması, redaksiyonu vb)     
Yayıncılık Çalışma Grubu (Derneğimizin çıkarttığı broşür, tanıtım yazıları vb evrakların 
tasarımı, basım işlerinin yönetimi vb)    
Medya ve Halkla İlişkiler Çalışma Grubu (Dernek çalışmalarının basında yer almasını 
sağlayabilmek adına, basın bültenleri hazırlamak, yazılı ve görsel medya ile ilişkiler kurmak, 
çzlışmalaımızın duyurulmasını sağlamak) 
Kaktüs Bilim Kurulu (Tüm dernek çalışmalarının bilimsel bir temele oturtulması 
hedeflerimiz arasındadır. Bu nedenle, çalışmalar ve tür belirlemelerinin sağlıklı 
yapılabilmesini temin amacıyla bir bilim kurulu oluşturulmuştur. Bu kurulun üyeleri, eski ve 
deneyimli kaktüscüler ile ziraat mühendisi ve botanikçilerden oluşturulmaktadır.) 
Sukkulent Bilim Kurulu (Yıllar içinde bazı üyelerimizin özellikle sukkulent bitkiler üzerinde 
uzmanlaştıkları görülüp bu konuda yetkinliği veya ilgisi olan üyelerimizin ayrı bir çalışma 
grubu oluşturarak bu bilgiyi tek merkezde toplamak gereği doğdu, böylece bu çalışma 
grubu kuruldu) 
Gezi ve Organizasyon Kurulu Dernek olarak yurt içi ve yurt dışı çeşitli sera gezileri, doğa 
gezileri tertiplenmekte, ayrıca muhtelif dönemlerde çeşitli yerlerdeki okullarda tanıtım 
çalışmaları yürütülmektedir, tüm bu konularda organizasyonun yürütülmesi amacıyla bazı 
arkadaşlarımız sorumluluk almakta ve organizeleri yapmaktalar. İlgi alanınızdaysa bu 
kurulumuzda da görev almanızı öneririz. 
 
Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederiz… 
Kaktüs ve Sukkulent Derneği Yönetim Kurulu 



 

 

KAKTÜS VE SUKKULENT  

FOTOĞRAF 

DERNEĞİ 
www.kaktusrehberi.com  

E mail: info@kaktusrehberi.com  
  
  
  

  

          
  ÜYE BAŞVURU FORMU   
    
          

Adı Soyadı   
TC Kimlik 
No       

Doğum Teri ve 
Tarihi (GG/AA/YY)   

Tabiyeti 
  

Baba Adı   Cinsiyeti   
Ana Adı   Kan Grubu   

Medeni Hali   

İkametgah Adresi   
Ev Telefon No   GSM No       
E-Posta Adersi   

  

En son mezun 
olduğu okul  

Mesleği   
    

    

  
          
Kaktüs ve Sukkulent Derneği Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olarak derneğinize üye olmak istiyorum. 
Üyeliğe kabul edilmem durumunda bütün yükümlülüklerimi yerine getireceğimi beyan ve kabul ederim 
          

Tarih   İmza       
      

          
DİKKAT!!!                      Bu Bölüm Derneğin İlgili Komisyonu Tarafından Doldurulacaktır!...  
          

Üyelik Onay Tarihi   Dernek Üye No   

          
NOT: Bu formu eksiksiz doldurduktan sonra, yukarıdaki mail adresine gönderiniz. Mümkünse forma 
fotoğrafınızı da ekleyiniz, değilse, bir adet fotoğrafınızı tarayıcıdan geçirip yine aynı mail adresine iletiniz. 
 
  
 


