31.01.2022
Sayın Üyemiz
Sizleri bu yılın aidatları hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Milli Emlak’a ait irtifak hakkı kira bedelimiz 2022 yılı
için yeniden değerleme oranı olan %36,20 oranında artarak (782.000₺ - YediYüzSeksenİkiBin TL) ve 2022 yılı
ecrimisil tutarımızın emlak vergisine esas sokak rayiç değerlerinin 3 misli artması ile çok yükselmesi, ayrıca diğer
harcamalarımızın enflasyon oranından daha fazla artması nedeni ile aidat ödemelerimizi arttırmak zorunda
kaldığımızı üzülerek ifade etmek isteriz.
Bu bilgiler ışığında yönetim kurulumuzca belirlenen aidat ödemelerimiz ve ödeme şekilleri şöyledir.
a)

2022 yılı asil üye aidatı 6.250,00₺. dir.

b) Derneğimiz asil üyelerinin kendi yaşları üzerine kulüp üyelik yaşlarını eklendiğinde toplam yaşları 80 ve
üzerinde olan üyelerimiz, 2022 yılında 5.000,00₺ aidat ödeyeceklerdir.
c) Üyelerimiz bu yıl için tesisten istifade etmek istemiyor, fakat üyeliğinin devamını arzu etmekte iseler
2022 yılı için 4.300,00₺ ödeyeceklerdir..
d) Üyelerimiz ekli mail-order ödeme formunu doldururken yukarıdaki a, b, c, şıklarından hangisine uyuyorlar
ise o şıkka ait rakamı, ödeme tutarı bölümüne yazmaları gerekmektedir.
e) Eşi kulübümüz asil üyesiyken vefat etmiş ve üyeliğini tek başına devam ettirmek zorunda kalan bayan
üyeler yaz başında, derneğimize dilekçe müracaatı ile %20 eksik aidat ödeyebilirler. İndirim uygulanabilmesi için
dilekçe ve güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği aile beyanı aslını müdüriyete iletmeleri gerekir.
f)

Aidatınızı iki alternatif ödeme yöntemi ile ödeyebilirsiniz.

1.Alternatif : İki taksitte yapılacak ödemenin 1. Taksiti 28 Şubat, İkinci taksiti ise 15 Haziran 2022 tarihi
akşamına kadar ödenir. Bu ödeme şeklinde her bir taksitin bir gün bile gecikmesi halinde her bir taksit için 100TL
gecikme bedeli tahsil edilir.
2.Alternatif : Aidatınızı sadece Denizbank, İşbankası veya Bonus özellikli kredi kartınız ile tek çekimde olmak
şartıyla 6 eşit taksitte ödeyebilirsiniz. Bu durumda 28 Şubat tarihine kadar yukarıda sayılan kredi kartları ile
müracaat ederek Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında eşit taksitlerle aidatınızı
taksitlendirebilirsiniz.
Bu iki alternatif dışında yaz başında kulübe geldiğinizde aidatınızı tek bir seferde ve gecikme bedelleri dahil
taksitsiz ödemek zorunda kalacağınızı üzülerek bildirmek isteriz.
Üyelerimizin Dernek tesislerimizden istifade edebilmesi için cari hesaplarındaki borç bakiyelerinin tamamını
ödemiş olması gerekmektedir. Üyelerimiz, havale – eft – kredi kartı işlemlerini banka ekstrelerinden takip etmekle
yükümlüdür. Borç alacak takibi üyenin sorumluluğundadır. İleri tarihli ödeme takibi yapılmaz. Ödeme belgelerinin
gerektiğinde dernek idaresine ibraz etmek üzere muhafaza edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda dernek kayıtları
aynen geçerlidir. Bildirimler dernek kayıtlarındaki e-posta ve telefona yapılır. Bilgilerin güncel tutulması
gerekmektedir ve üyenin sorumluluğundadır.
Saygılarımızla.
YÖNETİM KURULU
Banka Hesap bilgilerimiz:
Hesap Adı
: Büyükada Gençlik ve Su Sporları
Kulübü Derneği
Banka adı
: DenizBank
şubesi
: Büyükada şubesi
Hesap no
: 3460-2079681-354
Iban bo
: TR93 0013 4000 0020 7968 1000 04
Not

Hesap Adı
Kulübü Derneği
Banka adı
şubesi
Hesap no
Iban bo

: Büyükada Gençlik ve Su Sporları
: İş bankası
: Büyükada şubesi
: 221284
: TR13 0006 4000 0011 0120 2212 84

:
Çalışma saatlerimiz. 10:00 – 16:00 saatleri arasıdır.
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BÜYÜKADA GENÇLİK VE SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ KREDİ KARTI ( MAIL ORDER ) AİDAT ÖDEME FORMU
Üye No :

Üye Adı – Soyadı :

Üye TC No :

Üye Telefon No:

Kart Sahibi Adı Soyadı :
Kart sahibi Adres

Kart Sahibi TC :
:

Kart Sahibi GSM ( Cep ) / Sabit Telefon :
Kartın Alındığı Banka:
İş Bankası

Deniz Bank (Veya Bonus Özellikli)

Diğer (Tek Çekim)

KART NO
• Lütfen 16 Haneli Kredi Kartı Numaranızı aşağıda yer alan KART NO bölümüne yazınız
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SON KULLANMA TARİHİ:
• Kartınızın Son Kullanma tarihini Kartta yazıldığı gibi Ay ve Yıl Olarak doldurunuz.
/
AY

YIL

GÜVENLİK KODU:
2 Eşit Taksit (için sadece 1. Taksit)

6 Eşit Taksit

Tek Çekim (Tamamı)

Lütfen İndirim Türünüzü Yazınız : ………………………………..
Ödeme Tutarı (Rakamla) : ………………………………..……….. TL
Ödeme Tutarı (Yazıyla) : ………………………………………….. TL
•

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve özgür irademle yazdığımı kabul ediyorum.

Üye Ad-Soyad / İmza

Kart Sahibi Ad-Soyad / İmza

*İkinci taksit ödemesi için mail-order formunun taksit zamanı tekrar doldurularak gönderilmesi gerekir.
*Formun aslının gönderilmesi gerekmektedir.
*Yukarıda Kredi Kart Sahibi Olarak Belirtilen Şahsın, Onay işlemi için Nüfus Cüzdan Örneği gerekmektedir. Lütfen Form ile birlikte ek olarak,
*Kredi kart Sahibinin Nüfus Cüzdan Örneğini (Kimlik Fotokopi) gönderiniz.
*Lütfen bilgileri doldurduktan sonra, İmzalamayı unutmayınız. Formu doldurduktan sonra Deniz Kulübü Sk No:34 Büyükada/Adalar/İstanbul adresine ıslak imzalı
olarak iletiniz.
*Dul indiriminiz var ise vukuatlı aileyi gösterir nüfus kayıt örneğinizi de (en geç 1 aylık) eklemeyi unutmayınız.
*iletim için:

Fax: 0 216 382 32 76

mail: muhasebe@bdk.org.tr
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