
 

Gerçek Kişilerin Derneğimize Üyelik Başvurusu için gerekli Belgeler ve Süreç 
 

1. Ekte gönderdiğimiz EGEÇEDER Üyelik Başvuru Formu'nu doldurmanız gerekiyor. Alt 
taraftaki Tarih, Ad-Soyad ve İmza kısımlarının elle doldurulması zorunludur. Diğer kısımları 
ise bilgisayar veya ister elle doldurabilirsiniz. Ön Başvuru aşaması için bu belgenin jpeg  
veya pdf dosyası olarak bilgisayar ortamında taranmış (scan edilmiş) hali gereklidir; 

 
2. Nüfus Kimlik Belgesi'nin (yabancı dilde ise Türkçe çevirisi ile birlikte) jpeg veya pdf dosyası 

olarak bilgisayar ortamında taranmış (scan edilmiş) hali gereklidir; 
 

3. Mezun olduğunuz Yurt içi veya yurtdışındaki Ortaöğretim (Lise vb.) ve Yükseköğretim 
(Üniversite vb.) okullarının diplomalarının en yakın zamanda alınanın,dil sertifikalarının,dil 
bilir belgelerinin (yabancı dilde iseler Türkçe çevirisi ile birlikte) jpeg veya pdf dosyası olarak 
bilgisayarda taranmış (scan edilmiş) hali gereklidir;Varsa aldığınız yurt içi veya dışında dil 
eğitimleri veya çevirmenlik mesleği ile ilgili diploma, lisans, sertifika veya katılım belgesi gibi 
belgelerin (yabancı dilde iseler Türkçe çevirisi ile birlikte) jpeg veya pdf dosyası olarak 
bilgisayar ortamında taranmış (scan edilmiş) hali gereklidir; 

 
4. Adli Sicil Belgesi (sabıka kaydı). Ön Başvuru aşaması için bu belgenin jpeg veya pdf dosyası 

olarak bilgisayar ortamında taranmış (scan edilmiş) hali gereklidir. e-devlet şifreniz varsa bu 
belgeyi www.turkiye.gov.tr internet sayfasında "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" kısmı üzerinden 
hızlı şekilde ve ücretsiz olarak alabilirsiniz. Ya da Türkiye'deki Hukuk ve/veya Ceza 
Mahkemesi olan Adliyelerden veya kaymakamlıklardan alabilirsiniz. 

 
Yukarıdaki belgeleriniz okunaklı ve tam olarak tarafınızdan e-mail yoluyla dernek e-mail 

adresimize (kursat@zenittercume.com) ulaştıktan sonra Dernek Yönetimi üyeliğinizin ön 

kabulünün Turçef-Federasyon onayı için görüşüp size bilgi verilecektir. Ret olmayıp da ön 
kabulünüz yapılırsa yukarıdaki belgelerin asıllarını ve son 1 yılda  çekilmiş  ve  başvuru  sahibinin  
güncel  halini  gösteren  40mm  X  60mm  ebatlarında  4 adet  vesikalık fotoğrafı derneğe 2 hafta 
içinde ulaştırmanız gerekiyor. Dernek giriş ödentisi ile aidatının ödenmesinin ardından size verilecek 
Çevirmen iseniz bireysel Çevirmen Turçef-Federasyon sicil numarası veya çeviri büro iseniz size 
verilecek büro sicil numarası ile Turçef-Federasyonun www.turcef.org sitesindeki ana sayfada e-
imza ve çevirmenlik mesleki sorumluluk sigortası başvurusu yapacak ve bunu derneğinize 
bildireceksiniz.Ardından ise üyeliğinizin kesin kabulü ile otomatik olarak Federasyon üyeliğiniz 
gerçekleştirilecektir. 

Giriş ödentisi makbuz karşılığı bir defalık….TL ve aidat ise 6 aylık ….. TL'dir. 
Bütün evrak ve ödemeler tam olduktan sonra kesin kabulünüz yapılacaktır ve derneğimize kesin 

kabul kararınız ile dernek tüzüğümüz size e-mail yoluyla Üyelik Başvuru Formundaki e-mail 
adresinize gönderilecektir ya da isterseniz dernek merkezine gelip elden alabilirsiniz veya karşı 
ödemeli olarak istediğiniz adrese kargolanabilecektir. 

 

Önemli Not!: Scan edilenler (tarananlar) dahil olmak üzere göndereceğiniz bütün belge ve 
evrakların net ve okunaklı olması gerekmektedir! Aksi halde işleme konulamayacaklardır. 

 
Saygılarımızla 

 

     Ege Bölgesi Çevirmenler ve Çeviri Büroları Derneği 
- EGEÇEDER - 

İletişim ve Ulaşım: 
 

Adres : 1367 sok.No 18 Yazgılı iş merkezi Kat:3  
D:309-310 Basmane-İzmir/TÜRKİYE 

Telefon : 0 539 418 96 45 
E- Mail :  kursat@zenittercume.com  
Web Site : www.egeceder.org   
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