ORDES ÜYELİK OLMA ŞARTLARI VE ÜYELİK BİLGİLERİ

MADDE 4. DERNEĞE ÜYE OLMA
Üyelik Genel Kurul Üyeliği ve Fahri üyelik olarak ikiye ayrılır.
4. a) Genel Kurul Üyeliği: Fiil ehliyetine sahip Derneğin gayesini benimseyen, bu gayeyi
gerçekleştirmeye yarayacak vasıfları haiz her gerçek ve tüzel kişi Derneğe üye olabilir.
Ancak Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği ile başkaca yasal mevzuat uyarınca derneğe üye
olamayacağı belirtilmiş olanlar derneğe üye olamazlar. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan
müracaatı en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Ret
halinde gerekçe gösterilmesi Yönetim Kurulunun taktirindedir. Şahsa sıkı biçimde bağlı olan
üyelik hakkı hiçbir şekilde bölünemez ve 3. Gerçek ya da tüzel kişilere devredilemez. Hiç
kimse Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak
dilekçe ile bildirmek koşulu ile Dernekten istifa etme hakkına sahiptir.
4. b) Fahri Üyelik: Dernek gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yurt
içinde ve dışında İlim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa fevkalade hizmetleri olan
kişilerden derneğe fevkalâde yardım ve faydalar sağlamış kimselere Yönetim Kurulu’nun
kararı ile fahrî üyelik verilebilir. Fahrî Üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekâmül eder. Fahri
üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat
ödeyebilir ve bağışta bulunabilirler.
MADDE 5. ÜYELİKTEN ÇIKMA
Her üye yazılı şekilde bildirmek sureti ile Dernekten çıkabilir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim
kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır ancak istifa eden üyenin üyeliğinin
sona ermesi için Derneğe olan birikmiş aidat borcunun tamamını ödemesi şarttır.
MADDE 6. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
6.1 Yazılı uyarıya rağmen aidat borcunu ödemeyen üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten
çıkarılabilir.
6.2 Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanma, dernek içi barışı ihlal etme, derneğe,
üyelerine karşı düşmanca davranışlarda bulunma yahut dernek amacını saptırma veya
yozlaştırma yönünde faaliyetler gösterme, derneğin manevi şahsiyetini incitecek, itibarını
zedeleyecek davranışlarda bulunma, dernek organlarınca alınan kararlara uymama, verilen
görevlerden sürekli kaçınma yahut verilen görevi ihmal, derneğin amacına aykırı
davranışlarda bulunma, beyanlar verme gibi üyelikten çıkarmayı gerektiren sebeplerle üye,
Yönetim Kurulu’nun kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılabilir.
6.3 Gerekçeli ve geçerli mazeret göstermeksizin iki genel kurul toplantısına katılmayan üye
istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu tarafından hakkında istifa sonuçlarına yönelik gerekli
işlemler yapılır.

6.4 Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat uyarınca üye olma
koşullarını kaybetmiş olan kişi Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyenin itirazı
halinde çıkarılmaya ilişkin nihai karar Genel Kurul tarafından verilir. Yönetim Kurulu
tarafından verilen üyelikten çıkarılma kararı sonrasında ilgilisi tarafından üyelikten
çıkarılmaya karşı yapılan itirazlarda; itiraz ve çıkarma kararı Genel Kurul’ da görüşülerek
karara bağlanıncaya dek üyenin yetkileri ve üyeliğe ilişkin hakları Yönetim Kurulu tarafından
alınacak karar ile ayrıca belirtilmemiş olsa dahi genel Kurul toplantısı sonuna dek askıya
alınmış sayılır.
6.5 Dernekten çıkan, istifa etmiş sayılan veya çıkarılanların üye kayıt defterinden kayıtları
silinir ve bu kişiler dernek malvarlığı ve üyeliği ile ilgili olarak hiçbir hak iddiasında
bulunamazlar.
MADDE 7. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Her bir üyenin; kişisel özgürlük, yasalar, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde
derneğe karşı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler; Dernek amacının
gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalara, dernek yönetim ve/veya faaliyetlerine etkin bir
şekilde katılmak, derneğin genel işleyişine, düzenine uymak ve derneğe sadakat
yükümlülüğünü yerine getirmek gibi kişisel nitelikli olanlar yanında, üyelik aidatı ödeme, para
ile değerlendirilebilen herhangi bir edim ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine
katılma gibi mali nitelikli olabilecek yükümlülüklerdir.
MADDE 8. ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDATI
Yıllık aidat 10 YTL’dir. Giriş aidatı ve yıllık aidat miktarlarının her Mali yıl başında artırılması
veya düşürülmesi, aynı kalması hususunda Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

