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II. BÖLÜM 
 

ÜYELİK HÜKÜMLERİ 
 

MADDE 4- Derneğin Kurucuları 
 
Derneğin kurucu üyelerinin ad ve soyadları  (aşağıda) belirtilmiştir.  
 
1. Arzuhan Yalçındağ     
2. Aydan Baktır      
3. Fatma Bahar Doğanalp (Korçan)   
4. Mihrimah Belma Satır     
5. Ceyda Aydede      
6. Esin Taboğlu      
7. Esra Tekil      
8. Fatma Nur Ger     
9. Fatoş Kılıç      
10. Gülay Feryal Menemenli    
11. Feyhan Ece Kapralı     
12. Gülden Türktan     
13. Gülfem Tömen     
14. Gülseren Onanç     
15. Gülsün Zeytinoğlu     
16. Hatice Nilüfer Zallak     
17. Havva Esra Aksoy     
18. İpek Nur Cem Tütüncü    
19. Kadem Oya Kozlu     
20. Kadriye Betül Demir     
21. Lale Büyükşahin   
22. Leyla Alaton Günyeli  
23. Melek Elmas 
24. Meltem Kurtsan 
25. Ayşe Mine Vargı 
26. Müjgan Suver  
27. Nazlı Ümit Boyner       
28. Pelin Özkan 
29. Pınar Hatice Kapralı      
30. Sunay Karamık Özbek 
31. Tijen Mergen    
32. Nesibe Yasemin Pirinçcioğlu 
33. Yasemin Tutal     
34. Zehra Güngör Sanyer    
35. Zeynep Akalın     
36. Zuhal Mansfield    
37. Seniha Nur Coşkun 
MADDE 5 – Dernek Üyeliği 
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Derneğin amaçlarını kabul eden, fiil ehliyetine sahip, on sekiz yaşını bitirmiş ve tüzükte yer 
alan üyelik şartlarını haiz gerçek kişiler Derneğe üye olabilirler. Derneğe asil üye olmak için iki 
asil üye tarafından takdim edilmek gereklidir. Takdim edilen asil üye adayı hakkında Yönetim 
Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır ve sonuç adaya yazı ile duyurulur. 
Başvurusu kabul edilen aday bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.  
 
T.C. vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan 
şartlarla birlikte Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir. Fahri üyelik 
için ikamet şartı aranmaz. Dernek üyeliğinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapılmaz. 

 
MADDE 6 – Dernek Üyelik Türleri 

1) ASİL ÜYELİK: 

Madde 5’te belirtilen üyeliğe genel kabul şartlarını haiz olmak kaydıyla, sahibi veya ortağı 
oldukları ticari işletmelerde veya ilgili meslek örgütüne kayıtlı olmak suretiyle serbest meslek 
erbabı olarak, bilfiil çalışmaları ve en az iki yıl süre ile bu şekilde faaliyet göstermiş olmaları 
şartıyla, iş yerlerinde en az 3 çalışan istihdam ettiğini resmi kayıt ile tevsik eden gerçek kişiler 
Yönetim Kurulu kararı ile asil üye olabilirler.  

Asil üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip olup, tüm üyelik hak ve yetkilerini haiz olarak 
Derneğin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilirler.  

Asil üyelik herhangi bir süre ile sınırlı olmayıp, üyenin Dernek’ten kendi isteği ile ayrılmaması 
veya üyeliğine Tüzük’te öngörülen koşullara uygun şekilde son verilmemesi halinde süresiz 
olarak devam eder.  
2) KURUMSAL ÜYELİK 
 
Üyelik başvuru tarihi itibariyle İstanbul Sanayi Odası tarafından en son açıklanmış ilk beşyüz 
ticaret şirketinden herhangi birinde Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı ya da İcra Kurulu 
Başkanı veya Türkiye’de faaliyet gösteren yıllık cirosu yüz milyon Türk Lirası üzerindeki 
şirketlerin Başkan ya da Bölgesel Başkanı olarak görev alan profesyonel yöneticiler bağlı 
bulundukları kurum adına Yönetim Kurulu kararı ile kurumsal üyeliğe hak kazanırlar.  
 
Kurumsal üyeler, bağış olarak giriş aidatı ve üyelik aidatı ödeyebilirler.  
 
Kurumsal üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilir, fakat oy kullanamazlar. Genel Kurul 
toplantı yeter sayısının oluşup, oluşmadığının tayininde toplantıya katılan kurumsal üyeler 
dikkate alınmaz.  
 
Dernek kurumsal üyeleri, Yönetim Kurulu, Onur Kurulu (Başkanlar Konseyi), Denetim Kurulu 
ve Disiplin Kurulu’na seçilemez, ancak çalışma grupları ve Dernek tarafından yürütülecek 
projelerde görev alabilirler. Kurumsal üyelere sağlanacak olan haklar Yönetim Kurulu’nun 
önerisi üzerine Genel Kurul tarafından belirlenir.  
 
İşbu tüzüğün dernek üyelik işlemleri ile ilgili hükümleri kurumsal üyelere de uygulanır.  
 
3) FAHRİ ÜYELİK: 
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Meslek veya çalışma alanı ayırımı yapılmaksızın, iş dünyasına, derneğe ve misyonuna, 
ülkemizde veya uluslararası arenada kadın hareketine ulusal veya uluslararası ölçekte bir 
beceri ve etkinlikle, teknik, idari, mesleki, manevi veya kültürel katkıda bulunmuş kişilere 
Yönetim Kurulu’nun kararı ile fahri üyelik ünvanı verilir. 
 
Fahri üyeler, seçme ve seçilme hakkı olmayan gerçek kişilerdir. Fahri üyeler Genel Kurul 
toplantılarına oy kullanmamak şartıyla katılabilirler ve aidat ödemezler.  
 
Yönetim Kurulu fahri üyeliğin sona ermesine her zaman karar verebilir.  
 
MADDE 7 – Üyelik İşlemleri 
 
1) DERNEK ÜYELİĞİNDEN AYRILMA 
 
Üyelik türü ne olursa olsun her Dernek üyesi üyelikten dilediği zaman ayrılma hakkına sahiptir.  
Dernek’ten ayrılmayı arzu eden üyenin bu isteğini yazı ile Yönetim Kurulu'na bildirmesi ve  
bildirim tarihi itibariyle birikmiş borçlarını ödemesi kaydıyla üyeliğine son verilir.  
 
2) DERNEK ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ 

 
Aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda, Dernek üyeliği Yönetim Kurulu kararı 
ile sona erdirilebilir: 
 
a. Kanun ve tüzükte aranan dernek üyelik şartlarının kesin surette yitirilmesi,  
  
b. Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatı borcunun ödenmemesi, 
 
c. Disiplin Kurulu’nun önerisi ile üyenin ihracına karar verilmesi, 
 
d. Dernek Genel Kurul kararlarına uyulmaması. 
 
Yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde ilgili üye tarafından yazılı itirazda bulunulabilir. Üyenin itirazı, Genel Kurul tarihinden en 
geç 30 gün öncesine kadar Yönetim Kurulu’na ulaştığı takdirde ilk Genel Kurul gündemine 
alınır. Aksi halde, bir sonraki Genel Kurul’da karara bağlanır. 

 


