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II.BÖLÜM ÜYELİK HÜKÜMLERİ 
 

MADDE 5 – DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ 

Derneğin kurucu üyelerinin ad ve soyadları (aşağıda) belirtilmiştir. 
 

1- BERRİN BAYRAKTAR 

2- DEMET AKIN 

3- DENİZ DEMİRKAPLAN 

4- DİLEK DİLEK 

5- DİLEK ÖĞÜŞLÜ 

6- EBRU İLERİ 

7- ELA KOCATEPE 

8- FULYA ÜRGİNE 

9- GÖNÜL KAYA 

10- GÜLAY PALA BİNBOĞA 

11- GÜLGÜN GÜLOL 

12- MELTEM BÜGER 

13- NERMİN BOYACIOĞLU 

14- NESLİHAN CORUK 

15- NESLİHAN TUNÇ 

16- NURAY EYİGELE İŞLEYEN 

17- NURCAN EKİZ 

18- ÖZLEM ALTUNKAYA 

19- ÖZLEM EFİR 

20- ÖZLEM ZAYİM 

21- SELDA BALOĞLU 

22- SERAP AYDIN 

23- SERAP DEMİR 

24- SONGÜL AYDIN 

25- ŞEHNAZ EKİNCİ 

26- ŞÜKRAN DEMİR 

27- TANSEL NAMLISES 

28- YASEMİN BULUT 
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MADDE 6 - ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ; 
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul 

eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.  
Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. 

Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 
Dernek üyesi olan en az iki kişinin referans vermesi ve asansör sektöründe en az 2 yıl deneyimli, ürün 

ve/veya hizmet sağlayan ve bunları yeterli kalitede yapabildiğini belirten yetkili mercilerden alınmış gerekli 
belgelere sahip bir firmada çalışır olmak veya Asansör sektöründe bireysel olarak serbest teknik ve hukuki 
danışmanlık, müşavir mühendislik, eğitmenlik faaliyetlerinde bulunan ve/veya asansörlerle ilgili konularda 
akademisyen olan kişiler, 
 Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün 
içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. 
Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 
 Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen 
kişilerdir. 
 Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal 
üye olarak kabul edilebilir. 
 Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere 
aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim 
kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.   

 
MADDE 7 - ÜYELİĞİN SONA ERMESİ; 
Çıkma:  
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. 
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin 
derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.  
 
Çıkarılma:  

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller; 
1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 
2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 
3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, 
5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. 
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. 

 


