
Degerli Arkadaslarim , Turkish Forumun Uyeleri ve Kurucu Uyeleri, Dostlarimiz 

 

2019 senesi  Uye aidat ve Yardim Fonlarini hatirlatmak icin ilk mesajimizi atiyoruz, Calisma detaylarimiz 
ekde verilmisdir. 

Baslatmis oldugumuz etkinliklerin devami  ve seviyesi sizlerden gelen katilim ve maddi yardima bagli 
olarak devam ediyor.. henuz bir hatirlatma yapmadan bagislarini gonderen onder ve oncu uyelerimize 
candan tesekkur ederim 2019 senesi  baslangicini bu sayede basari ile gecirmekteyiz 

Ulasim aglarimiz ve Dunya capinda Federasyonlarla calisma gucumuz bu sayede azalmadan devam 
etmektedir ..  gayemiz yurt Disindaki ve icindeki aydin diyaspora arasindaki baglari kuvvetli olarak 
kurmak ve mevcut olanlari guclendirmek olarak devam ediyor.. 

Bu arada Merkezimiz ABD e oldugu icin, yardimlariniz hakkinda degismekde olan kurallarada dikkat 
etmekteyiz.  (BaskanTrump ‘ kaideleri)  Henuz kredi kartlari vasitasi ile bagislarinizi duzenliyen Pay-Pal 
sirketi ile tam bir anlasmaya   , yeni  kuralarin henuz tam olarak nasil icra edecegimizi  arastirmamiz 
sebebi ile varamadik amma  .. Turkiyede olan arkadaslarimizin bildigi gibi Pay-Pal sirketi , TC Devletinin 
istedigi sekilde beyannameler vermek istemedigi icin 2 yildir faaliyetini Turkiyede kapamisdir.. Bu diger 
ulkeler icin bahis konusu degildir.  

1- Turkiye disindaki bilhassa Amerika kitasindaki  arkadaslardan ricamiz  Turkish Forum adina 
yazacaklari, 2019 bagislarini Dernegimizi resmi adresine sahsi cekleri veya banka cekleri ile 
ilatmeleridir  adresimiz 
Turkish Forum – World Turkish Alliance  
PO Box: 1228 
Marblehead, MA , 01945 , USA 

2- Avrupa ve Avusturalya kitalarindaki arkadaslarimizdan ricamiz ise  lutfen bir e-maille   ikinci 
baskanimiz sayin Taner Ertunc beye bagisinizi nasil yonlendirebileceginiz sorunuz .. 
<Ertunc@gmail.com> bazi ulkeler henuz arastirma devresinde oldugundan bir liste yayinlamamiz 
guc 

3- Turkiyedeki arkadaslar ise , Aidat ve bagislarini  Ziraat bankasin yapmaya devam edebilirler , 
Bankani adresi ise TC ZİRAAT BANKASI 
Istanbul/Beyoğlu Subesi 
SWIFT= TC2BTR2A 
Hesaplarin  Sahibi: Turkish Forum Inc. 

Hesap: TL 
IBAN = TR060001000456057616285005 

LÜTFEN MÜMKÜN İSE ÖDEME YAPILDI BİLGİSİNİ, MİKTARINI VE SİZE 
ULAŞABİLECEĞİMİZ ADRESİNİZİ E-MAIL İLE 
President@Turkishforum.com.tr ADRESİNE ULAŞTIRINIZ 



 

 

2018 senesi  Eylul ayinda 25 inci yil Uye sertifikalarini  Temmuz/2017 ve Aralik/2018 Devresinde  
aidatlarini odemis olan uyelerimize posta yolu ile (Dunya Capinda) ulastirdik , geri gelen olmadi amma 
almamis olanlar var ise  lutfen  Tam isminiz ve unvaniniz ve adresiniz ile  < President@ turkish 
Forum.com.tr  > adresine bir e-mail atiniz  derhal bir kopya size posta ile veya e-mail ile iletilecekdir ..  

Yonetim Kurulumuzun 2/18/2019 tarihli karari ile  25 inci yil uye sertifikalari Temmuz/2019 senesi  
sonundan once aidatini odemis uyelerede gonderilecekdir . Temmuz ayinda 26 inci yila resmen girmis 
olacagiz ,   Lutfen  Aidatlarimiz ile birlikde yukarda istenen adres bilglerinizide iletiniz . 

Ornek  olmasi icin , 25. Yil uye sertifikasi , bilginiz icin,  ekde  verilmisdir. 

Gelisen Turkish forum sistemi yeni yazarlarimizla ve tartisma listeleri ve sosyal network aglari ile emsali 
olmiyan bir duruma ulasmisdir..Turkish Forum  kendisine aid olan Turkish News Network aglari ile 
kurresel olarak, tum Turk diyasporalarina ulasan yurt icini ve yurt disini birlestiren tek  kurulusdur.. hic 
bir siyasal bagimiz yokdur ve sizlerden gelen bagislarla yasamaktadir .. yasamaya devam edecekdir.  

Sistemin devami ve gelismesi icin kalemi kuvvetli ve bilgili yazar arkadaslara ihtiyacimiz her zaman 
buyukdur , gonullu iseniz , uye aidatiniz guncelse  ve vaktinizi Turkiyenin uluslar arasi sorunlarina 
ayirabilecekseniz  lutfen basin Gurubumuza  katiliniz . Uluslar arasi gecerli olan Basin kartlarimizdan 
aliniz .. basin gurubuna katilmak isteyen arkadaslar Lutfen 2inci baskanimiz sayin Taner Ertunc beyle 
temas kurunuz Ertunc@gmail.com and gerekli bilgileri aliniz   

Gene ornek olmasi icin ekde basin karti verilmisdir 

 

Musterek Basarilarimizin Devami Dileklerimle 

 

 

Dr. Kayaalp Buyukataman, Baskan-CEO 

Turkish Forum _ Dunya Turkleri Birligi 

President@TurkishForum.com.tr 

 

A- Bagis yapmak isteyen dostlarimiz icin  



Tam Üyelik – (100 USD/Sene) 
Akademik Üyelere verilen Tüm Hak ve Yetkiler. Yünetim kurulunda ve komitelerinde  gorev alabilme 
Hakkı. Seçme ve seçilme Hakkı. Özel olarak Hazırlanmış TF Uye Sertifikasını alma hakkı. 

Çırağan Klüp Özel Üyeliği  – (250 USD/Sene) 
Tam Üyelere verilen Tüm Hak ve Yetkiler. Seçkin Çırağan Klüp Üye sertifikası , Tüm TF Kitap 
satışlarında 10% Tenzilat. TF Danışma Kuruluna (Advisory Board) aday gösterilme hakkı 

B- Calisma Sistemi ve konularimiz 

C- 25 inci yil Uye Sertifikasi 

D- Basin karti Ornegi 

 

 


