
ÜYELİK BAŞVURU FORMU
- ŞAHIS ÜYELİK -

ÜYE OL! GÜÇLÜ OL!
www.tasd.com.tr

/tasddernek /tasddernek /TürkiyeAyakkabıSanayicileriDerneği



ÜYELİK BAŞVURU FORMU
- ŞAHIS ÜYELİK -

ÜYE NO :

Firma Ünvanı

Görevi

İş Adresi

Web Adresi

E-mail

Telefon -İş-

Telefon -Cep-

Faks

Üyesi Olunan Kuruluşlar

Sahip Olunan Markalar

Tasd Üyesi Referans

Referans İrtibat

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Yıllık aidatlarımızı süresi içerisinde ödemeyi ve dernek çalışmalarına katkıda bulunacağımızı taahhüt eder,
Dernek şahıs üyeliğine kabul edilmemiz hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Kaşe / İmza
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EKLER:
 
SANAYİ ODASI KAYIT BELGESİ (VARSA)
TİCARET ODASI KAYIT BELGESİ
VERGİ LEVHASI
ÜYE ÜNVANI
İMZA SİRKÜLERİ
SABIKA KAYDI
KİMLİK FOTOKOPİSİ
 

ÜYELİK BEDELİ: 550 TL (BEŞYÜZELLİ TL)

Hesap Adı   : Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği
IBAN             : TR78 0006 4000 0011 2780 3033 97
Banka           : Türkiye İş Bankası

Adı - Soyadı



ÜYELİK BAŞVURU FORMU
- ŞAHIS ÜYELİK -

ÜYE NO :

Firma Hakkında :

:

Üyelik kabulü tarafımdan tebellüğ edilmiştir.

Kaşe / İmza

Firma Faaliyeti

:Üretim

Ürün Grubu

Saya

Toplam Personel Sayısı

                   Yılllık Üretim Kapasitesi

Katıldığı Fuarlar

:

:

:

:

:

Zenne

Klasik

Deri

Merdane

Spor

Suni Deri

Çocuk

Casual

Tekstil
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TASD Ayakkabı sanayinin kendilerine meslek edinen, ayakkabı sanayi koluna bilgi ve yetenekleriyle
katkıda bulunan gerçek ve tüzel kişileri çatısı altında toplayarak bu ayakkabı sektörünü yükseltme
amacıyla dayanışma ve güvenli çalışmayı sağlamayı, ayakkabı üretiminin teknik ve ekonomik çıdan
gelişmesi için çaba sarf etmeyi, ayakkabı sanayinin mesleki ve sosyal ihtiyaçlarını en iyi şekilde 
karşılamayı hedef almıştır.

MİSYONUMUZ
a) Türkiye ayakkabı sanayi ile ilgili olan konuları inceleyerek, bu sanayi kolunun gelişmesine yardımı
ve gerekli olacak konuları tespit etmek, bu konularla ilgili kanun ve kararnamelerin düzenlenme-
sinde yardımcı olmak, ilgili makamlarla temas kurarak sanayinin sorunlarının halinde dileklerini 
sunmak.
b) Üyelerin mesleki eğitimi, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için faaliyette bulunmak. 
c) Gerek ülke içinde ve gerekse yurt dışında ayakkabı ve yan sanayi mamullerindeki gelişmeleri 
yakından takip etmek, incelemek, toplantı ve seminerlere katılmak, toplantılar tertip etmek, bu 
konudaki gelişmeleri üyelerine aktarmak. 
d) Sağlanması için gerekli resmi kuruluşlarla ilişki kurmak ve bu konuların neticeye bağlanması için 
gayret etmek.
e) Ayakkabı sanayicilerin dileklerini dernek Yönetim Kurulunca uygun görüldüğünde ilgili makam-
lara sunmak ve bildirmek.
f ) Konusu içinde kalarak ve amaçlara uygun olarak her türlü yayını teşvik etmek ve izlemek.
g) Yurt içinde konuyla ilgili inceleme gezileri düzenlemek. Temine çalışmak.
i) Dernek üyelerinin hammadde temininde karşılaştıkları zorluklara ve �yat spekülasyonuna engel 
olacak tedbirler almaya çalışmak. Çalışmalar yapmak.
k) Organize sanayi bölgelerinin kurulmasına yardımcı olarak sektörün gelişmesi için hertürlü 
destek, yardım ve bilgiyi sağlamak.
l) Ayakkabı sanayinin gelişmesi için bir eğitim kuruluşunun gerçekleşmesi yönünde çaba sarf 
etmek. İçin enstitünün kurulmasına gayret sarf etmek, için enstitünün kurulmasına gayret sarf 
etmek, ortak amaçlı bir laboratuar ve araştırma tesisinin kurulmasında öncü olmak.


