SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM GELİŞİM VE MÜKEMMELLİK DERNEĞİ (SEGM)
ÜYELİK YÖNERGESİ
1. Amaç ve Kapsam
Bu yönergenin amacı, Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği’nin
(SEGM) Tüzüğü doğrultusunda üye kabulü ve üyelikten ayrılma süreçlerinin usul
ve esaslarını belirlemektir.
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 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.
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.
2. Üyelik Başvurusu Süreç Akışı
2.1 http://segm.org.tr/uyelik.html adresinde yer alan “Üyelik Başvuru
Dilekçesi” aday üye tarafından doldurulur ve dernek başkanlığına yazılı ve ıslak
imzalı olarak üyelik başvurusu yapılır.
2.2. Dernek yönetim kurulunca en fazla otuz gün içinde, üyeliğe kabul veya
isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine yazılı olarak
bildirilir.
2.3 Üyeliğe kabul edilenlere, üye olma adımlarını tamamlayabilmeleri için, üyelik
aidatını yatırabilecekleri banka hesap bilgileri iletilir. Tüm ödemeler makbuz
karşılığı yapılır.
2.4 Başvurusu kabul eden ve aidatını yatıran üye, Üye Kayıt Defterine ve
Dernekler Müdürlüğü DERBİS sistemine kaydedilir.
2.3 Başvurusu kabul edilen üye, Üye Kayıt Defterine ve Dernekler Müdürlüğü
DERBİS sistemine kaydedilir.
2.3 Üyelik aidatını yatırması yönünde üyeye dernek banka hesap bilgisi iletilir.

3. Üyelikten Ayrılma
3.1 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden ayrılma hakkına
sahiptir.
3.2
Üyenin
istifa
dilekçesi
imzalı
olarak,
e-posta
yoluyla
(segmdernek@gmail.com veya bilgi@seg.org.tr) veya derneğin web sitesinde
belirtilen adrese (www.segm.org.tr/iletisim.html ) posta ile gönderilmek
suretiyle yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
3.3 İstifa eden üyeye, dernek yönetimi tarafından üyeliğin sonlandırıldığına
ilişkin bilgilendirme mektubu e-posta yoluyla bildirilir.
3.4 Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
4. Üyelikten Çıkarılma
Dernekten çıkan veya çıkartılanlar, çıkartıldıkları tarih itibariyle hiçbir SEGM
üyelik hakkından yararlanamaz, SEGM varlıkları üzerinde hak iddia edemezler
4.1 Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
4.2 Dernek içi veya dışı ortamlarda derneğin saygınlığını olumsuz yönde
etkileyecek beyan ve davranışlarda bulunmak.
4.3 Gönüllü olarak aldığı görevleri yerine getirmemek,
4.4 Yazılı uyarılara rağmen üyelik aidatlarını zamanında ödemeyip yazılı
uyarıdan itibaren aidat borcunu kapatmamak,
4.5 Yönetim Kurulunun üyelerle ilgili olarak aldığı kararlara uymamak,
4.6 Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

