
ÜYELİK

İzmir Dokuz Eylül Dağcılık ve Doğa sporları Kulübü Derneğine üyelik : 
Üyelik için, doğa yürüyüşlerimizden en az 3üne katıldıktan sonra 
misafir olarak değil kulüp üyesi olarak gelmeniz Türkiye Dağcılık 
Federasyonu sporcu etik kuralları gereği önemlidir.
Ortama uyabileceğinizin farkındalığını kazanmış olmanız ve  ekteki 
üyelik formu doldurulup, 5 fotoğraf, 2020 yılı için  60 lira aidat ve 25 
lira giriş ücreti ile bu doğa sporunu yapabileceğinize dair e-devlet 
üzerinden başvurarak aile hekiminden alacağınız sağlık raporu ile 
birlikte kulüp merkezine başvurunuz gerekir. 



İZMİR DOKUZ EYLÜL DAĞCILIK VE DOĞA 
SPORLARI KULÜBÜNE ÜYE OLMAK VE 

ÜYELİKTEN ÇIKMA HAKKINDA 
TÜZÜK MADDELERİ

MADDE 4

ÜYE OLMA , ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:

ÜYE OLMA HAKKI:

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu
doğrultuda çalışmayı kabul eden ve yasal mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan
her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, özel
kanunlarında aksine hüküm bulunmamak şartıyla: Dernek üyesi olmak isteyenler
adaylar, dernek amaç ve çalışma konuları ile Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini,
gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten üyelik bildirimini doldurup
imzalayarak dernek başkanlığına sunarlar.
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• Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az bir üyenin önerisi şarttır. 
Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığıyla aday 
hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere 
(30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya bildirir. 

• Başvurusu kabul edilen aday üye, asil üye olarak bu amaçla tutulacak deftere 
kaydedilir

• 5253 sayılı Dernekler Kanunun 3. maddesinde belirtilen diğer kamu hizmeti 
görevlileri ilgili bulundukları Bakanlıkça izin verilmesi halinde Derneğe üye 
olabilirler.

• Türk Vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk Vatandaşlarında 
aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip 
olması da gerekir.

• Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile 
görevlendirileceği kişi oy kullanır.  Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona 
erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
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• ÜYELİK TÜRLERİ:

• ASİL ÜYE: Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmiş, Üyeliğin gerektirdiği her türlü 
yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. 
Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve 
oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, 
ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken 
çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek 
ilkelerini içerir. 

• YEDEK ÜYE: Genel Kurulun oyları ile Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen, 
Yönetim kadrosundan çeşitli nedenlerle ayrılan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 
üyesinin yerine görev yapmaya hazır üyedir.  Aynı zamanda asli üyedirler.

• ONURSAL ÜYELER: Derneğe, amaç ve konularına uygun olarak doğaya, doğa ve 
dağcılık sporlarına sevgi, saygı ve katkıları bulunanlar arasından en az iki üyenin 
önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile seçilen, dernek organlarına seçme ve 
seçilme haklarına sahip olmayan ve dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi 
ödemekle yükümlü olmayan nitelikte üyeliktir.



MADDE 4

• ÜYELİK İŞLEMLERİ : Dernek üyesi olmak isteyenler adaylar, dernek amaç ve 
çalışma konuları ile Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını 
içerdiklerini belirten üyelik bildirimini doldurup imzalayarak dernek başkanlığına 
sunarlar.

• Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az bir üyenin önerisi şarttır. 
Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığıyla aday 
hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere 
(30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya bildirir. 

• Başvurusu kabul edilen aday üye, asil üye olarak bu amaçla tutulacak deftere 
kaydedilir

• Eğer üyelik başvurusu yılın ilk altı ayında ise giriş ödentisi ile yıllık ödentinin tümü 
alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılamaz. 
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• ÜYELİKTEN AYRILMA:

• Her üye yazılı olarak istifa iradesini Yönetim Kuruluna bildirmek şartıyla, dernek 
üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir, istifa dilekçesinin Yönetim Kuruluna teslimi 
ile derneğe karşı yükümlülüğü ve sorumluluğu biter. Ancak üyenin mali 
sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde, 
diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve 
kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır. Kimse 
bir dernekte üye kalmaya zorlanamaz. İstifa, kimsenin onay ve kabulüne bağlı 
değildir. Ancak, Yönetim Kurulu istifa dilekçesini, gündemde görüşüp üyenin 
kaydını silmek zorundadır.
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• DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA SEBEPLERİ 

• Derneklere üye olma hakkını kaybetmiş olmak, dernek Tüzüğündeki amaçlara 
aykırı hareket etmek, derneğe bağlılık göstermemek, derneği maddi ve manevi 
zarara uğratmak, dernek üyelerinin sevgi ve dayanışmalarını, bütünlüğünü 
bölmeye yönelik veya derneğin amaçlarının gerçekleşmesini riske atacak davranış 
ve tutumda olmak, verilen görevlerden sürekli kaçınmak, dernek organlarınca 
verilen kararlara uymamak, tüzükte belirtildiği halde ve yazılı ikaza rağmen üyelik 
aidatını 3 ay içinde ödememiş olmak, dernek genel kurulunun toplanmasını 
engelleyici davranışlarda bulunmak, toplantı yeter sayısını tehlikeye sokmak ve 
genel kurul çalışmalarını engelleyici tutum ve davranış içinde bulunmak.

• Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile 
üyelikten çıkarılırlar. Yönetim kurulunun bu yetkisi başka bir organa devredilemez. 
Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar dernek malvarlığından hak iddia 
edemez.  Aidat borcu dolayısıyla çıkarılan üye, geçmiş aidat borçlarını ödeyerek, 
Yeniden üyelik başvuru formu doldurup, yönetim kuruluna başvurması, giriş ve 
yıllık aidatı ödemesi şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile tekrar derneğe üye olabilir
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• ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ:

• Dernek Yönetim Kurulu kuracağı bir Disiplin Kurulu aracılığıyla üye hakkında 
gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra 
Yönetim Kurulunun çoğunluk oyu ile üyelikten çıkarma kararını verir. Kararı yazılı 
olarak üyeye bildirir. Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı bildirim 
tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu’na bir dilekçe 
ile başvurarak ilk Genel Kurulda görüşülmesi için çıkarılma işlemine itiraz edebilir.  
İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. 

• İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. 
Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazı Genel Kurulda reddedilmesi halinde 
Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul 
tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma 
hakkı saklıdır. Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti 
borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir. 
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• ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

• Hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya kalmaya zorlanamaz

• Her üye istifa hakkına sahiptir.

• Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerine üyeler arasında dil, din, 
ırk, cinsiyet, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler ile tüzüğe eşitliği 
bozan ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

• Her üye Genel Kurul da bir oy hakkına sahiptir. Bu hakkını bizzat kendisi kullanmak 
zorundadır.  Vekaleten oy kullandıramaz.
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• Her üye giriş ve yıllık aidatını ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatları ve en az iki 
yıllık aidatlar Genel Kurul kararıyla tespit edilir.

• Üye kendisine verilen yazılı görevleri yerine getirmek ve getiremediği hallerde 
mazeretini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.  

• Her üye dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle, derneğin 
amaçlarını tehlikeye düşürmeyecek ve derneği maddi, manevi zarara 
uğratmayacak şekilde davranmakla yükümlüdür.




