
Organizasyona katılmak için işlem basamakları 

  

Aşağıdaki adımları takip ederek resmi site üzerinden organizasyona kayıt 

yapılabileceğinizi sizlere bildirmek istiyoruz: 

1. Siteye giriş yapın: http://circassianrepatriation.com/ 

2. Kayıt bölümüne giriniz (Be a member).  Yıldız işaretli (*) zorunlu alanları 

doldurulması gerektiğini dikkate alarak gerekli bilgileri belirtilen alanlara 

doldurunuz.  

3. Doğru bilgiler belirtilen alanlara doldurulduktan sonra,  organizasyonun yapısını 

ve amaçlarını onayladığını belirtmek için belirtilen yere bir check işareti 

eklenmeli, daha sonra üye kayıt formunun en alt kısmanda yer alan “Check with 

pay-pal” yazan kısma tıklayın, site sizi organizasyonun pay-pal hesabına 

yönlendirecek. Açılan sayfada kredi kartınızla veya pay-pal hesabınız aracılığıyla 

ödemeyi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. (Ödeme yapmak için pay-pal 

hesabı açmanıza gerek yoktur.) 

4. Elektronik ödeme işlemini tamamladıktan sonra site sizi tekrar bilgi sayfasına 

yönlendirecek ve orada “Complete payment” yazan yere tıklamalısınız ve site sizi 

üye olarak kaydedecektir. Bu işlemden sonra pay-pal hesabı belirttiğiniz e-mail 

adresinize ödemenin ve üye kaydının başarılı bir şekilde onaylandığını belirten 

bir mesaj gönderecek. 

  

Not: Organizasyon’un sitesinde yer alan “Donations” (Bağışlar) bölümüne tıklayarak 

üye olmaksızın organizasyona bağışta bulunabilirsiniz. Katkılarınız için teşekkür ederiz.  

  

To become a member of the CRO you are required to pay the following: 

ONE TIME CRO Registration Fee of $20, 

and an Annual Membership Fee of $24. 

The total payment for the first year is $44 ($20 Registration Fee + $24 Membership 

Fee for the first year). 

Çerkeslerin Vatana Dönüş Organizasyonu’nun (CRO) bir üyesi olmak için aşağıdaki 

ödemeleri yapmanız gerekli: 

Organizasyona kayıt ücreti bir kereye mahsus: 20$ 

Yıllık üyelik ücreti: 24$ 

  

İlk yıl için toplam ödeme 44$ (20$ kayıt ücreti + 24$ ilk yıl üyelik aidatı.)  

  

Account Information Hesap Bilgileri 

Username * Kullanıcı adı  

Password * Şifre   

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcircassianrepatriation.com%2F&h=lAQEH9WJb&s=1


Confirm Password * Şifre onaylama   

E-mail Address * E-posta adresi   

  

Confirm E-mail Address E-posta adresi onaylama 

More Information  Daha fazla bilgi   

First_Name * Adı   

Last_Name * Soyadı   

Nationality * Milliyet  

Postal_Code Posta Kodu   

City * Şehir 

State * Eyalet 

Country * Ülke 

Phone * Telefon 

Mobile Cep Telefon 

Work_Address İş Adresi 

Work_Address_2 İş Adresi-2 

Gender * Cinsiyet 

Place_of_Birth * Doğum Yeri 

Date_of_Birth * Doğum Tarihi 

Education Eğitim 

Profession Meslek 

Language_1 * Dil 

Language_2  Dil-2 

  

C.R.O Documents C.R.O. Belgeler 

I hereby declare that I will respect the C.R.O bylaws and will give all possible 

efforts to serve the organization objectives 

C.R.O’nun tüzüğüne riayet edeceğimi ve Organizasyonun amaçlarına hizmet için 

mümkün olan tüm çabayı vereceğimi beyan ederim. 

 

 


