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ÜYE OLMA 
(1) Derneğe yalnız mevzuatında tarif edilen sanayici, ithalatçı ve mümessillik vasıflarına haiz 
kuruluşların yönetim kademesinde görevli bulunan medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 
yaşını bitirmiş, üye olmaya kanuni bir engeli bulunmayan gerçek kişiler ile Derneğin amaç ve hizmet 
konularına maddî ve manevî katkıda bulunan tüzel kişiler üye olabilir. 
(2) Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişi, tüzel kişilik tarafından yazılı olarak yetkilendirilen kişi 
tarafından temsil edilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya tüzel kişinin temsille görevlendirdiği kişi ile 
ilgili antetli kağıdına, kaşeli tüzelkişi adına temsil yetkisinin belirtildiği bir yazıyla üye olunabilir. Bu 
kişinin tüzel kişilik nezdindeki temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişiliği temsil yetkisi de 
kendiliğinden düşer. 
(3) Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmesi için yukarıdaki şartlardan başka Türkiye’ de ikamet 
etme hakkına sahip olması gerekir. Fahri üyelik için bu şart aranmaz. 
(4) Gerekli koşullara sahip gerçek kişiler ve tüzel kişilerin üyeliğe alınabilmesi, yazılı veya 
elektronik posta ile başvuruda bulunulması ve en az iki üye tarafından tavsiye edilmesi ve Yönetim 
Kurulu’nca kabul kararı verilmesine bağlıdır. Yönetim Kurulu en çok 30 (0tuz) gün içinde kararını 
verir ve sonucu ilgiliye bildirir. 

 
ÜYELİKTEN ÇIKMA 
(1) Her üye dernek Yönetim Kurulu’na yazılı bildirimde bulunmak şartı ile dilediği zaman dernek 
üyeliğinden çıkabilir. Ancak bu üyenin ayrıldığı tarihte aidat borcu bulunmamalıdır. 
 
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA 
(1) Yönetim Kurulu, Tüzüğün 5. maddesinin (1) ve (2) fıkralarındaki şartları kaybedenleri ve 
derneğe verilmesi gereken aidatı dernek tarafından en az 1 (bir) ay süre verilerek yazılı veya 
elektronik posta ile ödenmesi istendiği halde ödemeyenleri borcu saklı kalmak kaydıyla üyelikten 
çıkarmaya ve keyfiyeti üyeye yazılı tebliğe yetkilidir. 
(2) Dernek amaçlarına aykırı hareketler, derneğin ve üyelerinin mesleki şeref ve itibarını zedeleyici 
söz ve davranışlar ve dernek üyeleri aleyhinde ticari ahlak kurallarına aykırı hareketler üyelikten 
çıkarılmayı gerektiren hallerdir. Böyle bir hal gerçekleştiğinde, Yönetim Kurulu ön araştırma ve 
soruşturmaları yaptıktan sonra üyeyi ihraç ederek ve ilgiliye tebliğ edilir. 
(3) Hakkında üyelikten çıkarılma kararı verilmiş üyenin, kendisine yapılan tebligat tarihinden sonraki 
15 (on beş) gün içerisinde itiraz hakkı vardır. Yönetim kurulu itirazı bir ay içerisinde değerlendirir. 
İtirazı uygun görülmez ise üyelikten çıkartılan üye ilk Genel Kurul toplantısında karara itiraz edebilir. 
Bu durumda Genel Kurul’un alacağı karar kesindir. 
(4) Üyelikten çıkarılma kararının ilgiliye tebliği tarihi ile ilk Olağan Genel Kurul toplantısı arasında en 
az 30 (0tuz)  gün süre olması şarttır. Genel Kurul bu süreden daha evvel toplanırsa, üye dilerse 
itirazını müteakip Genel Kurul’da yapmaya yetkilidir. 
(5) Aidatını ödememe nedeniyle üyelikten çıkartılan üye aidatını ödemesi halinde yeniden üye 
olabilir. 
(6) Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia 
edemez.  
 
FAHRİ ÜYELİK 
(1) Dernek amaç edindiği konularda önemli hizmeti geçmiş olanlara Yönetim Kurulu kararı ile fahri 
üyelik verilebilir. Fahri üyelerden aidat alınmaz ve kendileri Genel Kurul toplantılarına iştirak 
edebilmekle beraber oy kullanamazlar. 
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ÜYELİK HAKLARI 
(1) Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 
(2) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı 
gözetilemez. 
(3) Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. 
(4) Tüzel kişilerin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille yazılı 
olarak görevlendireceği kişi oy kullanır.  
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