
SİMURG DERNEĞİ ÜYE POLİTİKASI 
 

AMAÇ  
 
Bu politikanın amacı Simurg Derneği’nin üye adayları ve mevcut üyelerinin dernek üyelikleri ile ilgili 
tüm iletişimlerini ve işlemlerini düzenlemektir.  

 
SİMURG ÜYESİNİN TANIMI 

Bir Simurg üyesi, kendi iradesi ile kişisel eğitimi, toplumun iyiliği ve derneğin gelişimi için maddi ödül 
ana motivasyon kaynağı olmadan; dayanışma, bağlılık gibi fikirlerden beslenerek hem toplum hem 
de bireylerin refah düzeyine katkıda bulunur. 

Üyeler; bilgi, deneyim, enerji, hoşgörü, paylaşımcılık, iyi beşerî ilişkiler, profesyonel yaklaşım, 
sorumluluk üstlenme gibi niteliklere sahip olabileceği gibi, bu nitelikleri taşımadığı halde 
toplum için bir şey yapmak isteyen bireyler de olabilir. 
 

İNSANLAR NEDEN SİMURG’A ÜYE OLURLAR? 

• Sosyal bir çevre edinerek yalnızlık duygusundan veya can sıkıntısından kurtulmak 

• Akademik hayata veya mesleki kariyere katkı sağlayacak bir network alanı edinmek 

• Kendini ihtiyaç duyulan birisi olarak görmek istemek 

• Bir problemin çözümüne ortak olmak istemek 

• Yeni beceriler kazanmak ya da var olan becerilerini dernekte kullanmak suretiyle 
korumak istemek 
 

SİMURG ÜYE PROFİLİ 
 
Simurg Derneği üyesi, 

• Sorgulayıcıdır, var oluşunu ve çevresini irdeleyerek toplumu anlamlandırmayı 
hedefler,  

• İdealisttir, dünyada görmek istediği değişikliğin kendi içinde saklı olduğunu bilir,  
• Mücadelecidir, hedeflerine ulaşabilmek için karşısına çıkan zorlukları aşması 

gerektiğinin farkındadır,  
• Uyumludur, çeşitliliğin içerisinde kendi benliğini kaybetmeden kolektif başarıya 

ulaşabilir,  
• Realisttir, hayallerini somutlaştırarak idealleri doğrultusunda kullanması gerektiğinin 

bilincindedir 
ve Genç Ruhludur! 
 
ÜYELİĞİN TÜRLERİ 
 
Asıl üye: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik 
sorumluluğu ile üyelik haklarından yararlanan üyedir. 
 



Onursal Üye: Dernek asıl üyesi olan ya da Simurg Derneği Tüzüğü 6.1’de sayılmış olan asıl 
üyelik koşullarına sahip olmayan, ancak dernek amacı ve vizyonu göz önüne alındığında 
dernek bünyesinde varlığı azımsanamayacak derecede önemsenen gerçek ya da tüzel kişiler, 
Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile onursal üye olabilirler. 
 
ÜYELİK İŞLEMLERİ 
Simurg Derneği’nin yılda dört tane (Aralık, Mart, Haziran, Eylül), onar günlük üye başvuru 
dönemi vardır. Üye başvuru dönemlerinin başlangıcı derneğin internet sayfasından ve sosyal 
medya hesaplarından duyurulur. Başvurular derneğin internet sayfasında yer alan “Üye 
Başvuru Formu” üzerinden alınır. Bir adayı başvuru süreci aşağıda belirtilen şekilde ilerler. 

• Adayın dernek internet sitesinde yayınlanan “ÜYE BAŞVURU FORMU” nu doldurması 
• “ÜYE BAŞVURU FORMU” nun Yönetim Kurulu tarafından başvuruların kapanma 

tarihini takiben 10 gün içerisinde değerlendirmesi 
• Yönetim Kurulunun değerlendirmesinin ardından başvurunun kabul veya reddinin 

adaya bildirilmesi 
• Başvurusu kabul edilen üyelerin, kabulün bildirilmesini takiben 15 gün içinde üyelik 

yükümlülüklerini yerine getirmesinin istenmesi 
• Adayın belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesinden sonra başvurunun 

tamamlandığının adaya bildirilmesi ve dernek üye defterine kimliğinin işlenmesi 
 
YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ÜYELİK BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Her üye başvuru döneminde gelen başvurular, başvuru sürecinin bitiminden itibaren 
maksimum iki gün içerisinde derneğin Üye Komisyonu tarafından adı-soyadı, iletişim bilgileri 
ve eğitim bilgileri ayrıştırılarak anonim olarak Yönetim Kuruluna iletilir. Buradaki amaç 
yapılan değerlendirmelerde objektif olunmasını sağlamaktır. Yönetim Kurulu başvuruların 
eline ulaşmasından itibaren en fazla yedi gün içerisinde bir toplantı yaparak başvuruları 
değerlendirir. Değerlendirme bir Yönetim Kurulu üyesinin başvuruyu okuması ve ardından 
tüm Yönetim Kurulu üyelerinin aynı anda puanlandırması ile olur. Verilen puanlar toplanır ve 
belirli bir sınırın altında kalan başvurular elenir. Yönetim Kurulunun başvurular üzerinde 
inisiyatif kullanma hakkı saklıdır. Bütün başvurular değerlendirildikten sonra kabul edilen ve 
reddedilen başvurular gerekli işlemlerin yapılması adına Üye Komisyonuna iletilir. 
Başvuruların okunması sürecinde Yönetim Kurulunun değerlendirme kriterleri şunlardır: 

• Simurg Derneği üye profiline uyumlu olmak 
• Derneğe katılmaya istekli olmak 
• Derneğe katkı sağlayacağına ve/veya derneğin ona katkı sağlayacağına inanmak 
• Derneğin çatısı altında gerçekleştirilebilir bir projeye veya proje fikrine sahip olmak 
• Derneğin mevcut projelerindeki boş pozisyonları karşılayabilir olmak 
• Sivil toplum alanında ki gelişim ve değişimin bir parçası olmak istemek 
• Toplumsal katkı hedefli faaliyetlerde yer almak istemek 

 
ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
1. ASIL ÜYE 
Asıl üyenin hakları; gereken koşullara sahip olmak kaydı ile her türlü göreve aday olmayı, oy 
kullanmayı ve üye olmanın sağladığı kişisel ve kitlesel avantajlardan faydalanmayı; asıl üyenin 
yükümlülükleri ise genel kurul toplantılarına ve kongrelerine katılmayı, üyelik aidatını 



zamanında ödemeyi, derneğin amaç, vizyon ve çalışma konularına bağlı olarak çaba 
harcamayı ve derneğin toplum içindeki olumlu statüsünü ve prestijini sürdürme ilkelerini 
kapsar. 
 
2.ONURSAL ÜYE 
Onursal üyeler, dernek üyelik aidatını isterlerse öderler, toplantılara katılabilirler, 
toplantılarda söz alabilir ve görüşlerini ifade edebilirler; ancak asıl üyelik niteliğine haiz değil 
iseler dernek organlarına seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. 
 
3.ÜYELİK İZNİ OLMAYANLAR 
Derneklere üye olmaları yasaklananlar, Yönetim Kurulunun oybirliğiyle dernek üyeliği kabul 
edilmeyenler, dernek aidatı ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer 
nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine 
hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca bağlı 
bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar derneğe üye olamazlar.  
Dernek aidatını ödememiş olmak nedeniyle üyelikten çıkarılanlar, yeniden üye olabilmek için, 
üyelikten çıkarılmalarına neden olan aidatlarını ödemek koşuluyla yeniden üyeliğe kabul 
edilirler. Askerlik, yurtdışı görev ya da hukuksal sebeplerle dernekten uzak kalmış üyeler, 
durumlarını belgelemeleri koşulu ve Yönetim Kurulu onayı ile uzak kaldıkları zamana ait 
üyelik aidatlarını, gecikmeli olarak ödeyebilirler. Üyeliklerini iptal ettirenlerin derneğe tekrar 
üye kabul edilmeleri, üyelik işlemlerinin daha önce hiç üye olmamış gibi gerçekleştirilmesiyle 
mümkün olabilir. 
 
ÜYELİKTEN AYRILMA 
 
Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma talebi ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim 
Kuruluna yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak, üyelikten 
ayrılma talebinde bulunanlardan ayrıldığı zamana kadar olan aidatları alınır. Üyelikten 
ayrılanlara; üye olduğu dönemlere ilişkin yaptıkları aidat ödemesi ve benzeri ödemeler, geri 
ödenmez. 
 
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA 
 
Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir: 

• Dernekler Yasası’nda tanımlanan şartlara göre üye olma hakkını yitirmek 
• Tüzük hükümleri ile dernek yönetmeliklerine aykırı davranmaktan dolayı haklarında 

Yönetim Kurulu tarafından süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmesi 
Dernek kayıtlarındaki ikametgâh adresine veya e-posta adresine iki kez yazılı olarak uyarıda 
bulunulduğu halde, üyelik aidatını, kendisine yapılan ikinci tebliğ tarihini takip eden 15 (on beş) iş 
günü içinde sağlık, hukuki sebeplerden kaynaklanan fiziksel imkânsızlık gibi nedenler dışındaki 
gerekçelerle ödememiş olmak 

SİMURG ÜYELERİNDEN NE BEKLİYORUZ? 

Simurg’un üyelerinden en önemli beklentisi derneğin vizyon ve misyonunun benimsenmesidir. 

Üye, derneğin faaliyetlerini desteklemek için becerilerini kullanmalı veya belirli bir zaman ayırmalıdır. 
Derneğin etkinliğini arttırmak amacıyla yetenekleriyle doğrudan katkıda bulunmalıdır. Üye kendi 
önerisi olan veya dernek içinde gerçekleştirilmek istenen yeni bir fikir veya projenin üzerinde 



çalışabilir; iletişim stratejisi konusunda yeni bir bakış veya proje sürecinin geliştirilmesi için bir fikir 
verebilir veya dernek içi konularda tavsiye sunabilir.  

Üyelerle etkileşim ve fikir alışverişinin olabilecek en üst düzeyde sağlanması için Genel Kurul, 
Anadolu Kongresi, Proje Toplantılar ve Fikir Toplantıları gibi etkinlikler düzenlenir. Etkinliklerin 
amacının yerine gelmesi ve derneğin şeffaflık politikasının yürütülebilmesi adına tüm üyelerin katılımı 
beklenir. Üyelerin katkıları sayesinde dernek daha verimli çalışacak ve temel görevlerine konsantre 
olmak için daha fazla zaman bulacaktır. 

Üye, derneğin her türlü talebini yanıtlamayı taahhüt etmiş olan ücretsiz işgücü olarak algılanmaz. Öte 
yandan üye dernek adına çalışmayı plansız programsız, sorumluluk üstlenmeden, istendiği zaman 
vazgeçilecek bir lütuf olarak görmemelidir. Üye görev üstlenmek zorunda değildir, ancak bu, 
üstlendiği görevleri yerine getirmeme veya eksik yapma hakkı vermez. Üye çalışan olmamakla 
birlikte, üstlendiği görev ne kadar basit olursa olsun onu ‘profesyonelce’ yerine getirmeli, yapmak 
istemediği veya yerine getiremeyeceği görev ve pozisyonlara talip olmamalıdır. 

 

SİMURG’A ÜYE OLMAK NE KAZANDIRIR? 

Simurg, gerçekleştirdiği etkinlikler (konferans, söyleşi, yemek şeklinde ki samimi buluşmalar, fikir ve 
çalışma toplantıları, eğitim organizasyonları, yayın faaliyetleri vb.), genç ve dinamik yapısı, sosyal 
farkındalığı yüksek ve ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelmiş bir topluluk olmasıyla ve 
üyelerine bilgi, deneyim, enerji, hoşgörü, paylaşımcılık, profesyonel yaklaşım, sorumluluk üstlenme 
gibi nitelikler kazandırır.  

Haz ve manevi zenginleşme: Kişi, karşılık beklemeden topluma yarar sağlamanın hazzını 
yaşar, yaşam deneyimini geliştirir. Yapılan çalışma ne kadar çetin ve sorunlu olursa olsun, 
zamanı ve olanakları en verimli biçimde kullanmak ve elde edilen sonuçtan keyif almak, sivil 
toplum kuruluşlarında birey olarak var olmanın en teşvik edici unsurlarındandır.  

Özgüven gelişimi: Özellikle, henüz öğrencilik aşamasında olan, meslek yaşamına atılmamış ya 
da profesyonel yaşamdan uzak, toplumsal iş birliği deneyimi olmayan vb. bireyler için, bir sivil 
toplum kuruluşu bünyesinde diğer insanlarla birlikte çalışmak, bireyin başka toplumsal projelerde 
kendine güveninin artmasını sağlayacaktır. 

Ekip çalışması becerilerinde artış: Benzer biçimde, ekip çalışması deneyimi olmayan bireyler, 
belli bir hedef doğrultusunda uyum, iş bölümü ve iş birliği gerektiren bir disiplinle çalışmayı 
öğrenerek kendilerini geliştirebilir, yeni beceriler edinebilir. Ekip içinde daha geniş sorumluluklar 
üstlenen ve ekibin eşgüdümünü yürüten bireyler ise, bu süreçte liderlik niteliklerini geliştirebilir. 

Toplumsal konum: Toplum yararına gönüllü faaliyet gösteren bireylerin toplum içindeki 
saygınlığı artabilir ve toplum tarafından takdir edilebilir. Bu saygı ve takdir, bireyin hizmet 
götürdüğü hedef gruplardaki insanlar tarafından gösterilebileceği gibi, sivil toplum camiası ya da 
toplumun geneli tarafından da ifade edilebilir. Üyeler, diğer bireylerin toplumsal çalışmalara katkı 
sağlaması açısından da örnek oluşturur. 

Yeni bir çevre ve arkadaşlıklar: Çevresi geniş olsun olmasın, bir birey, sivil toplum çalışmaları 
sayesinde çevresini genişletebilir ve yeni arkadaşlıklar kurabilir. Toplumsal ilişkileri gelişmiş 
olmayan bireyler için dernek, önemli bir sosyalleşme olanağıdır. Bu süreçte bireyin topluma karşı 
duyarlılığı da gelişir. Aynı zamanda iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlarla, alanında uzman 
kişilerle iletişim imkânı da üyelerin iş ağına katkı sağlar. 

Yeni ilgi alanları: Derneğin çalışma sahası ya da üyenin dahil olduğu etkinlik, daha önce hiç 
tanımadığı bir sahaya adım atmasını sağlayabilir, hatta yaşamında yeni ufuklar açabilir. 

 



MEVCUT SİMURG ÜYELERİ 

Mevcut üyelerin gelişimini değerlendirmek adına kategorize edecek olursak, 

• Sessiz üyeler: Dernek etkinlik ve iletişimlerinde varlık göstermeyen, sadece üyeliğin resmi 
gereksinimlerini yerine getiren bireylerdir. Çoğunlukla derneğin vizyon ve misyonunu 
benimsemişlerdir fakat coğrafi koşullar ve/veya iş yoğunluğu dolasıyla aktif varlık 
gösteremezler.  

• Bilinçli üyeler: Derneğin bireye/topluma katkı sağlama ve değişim süreçlerinin bir parçası 
olmak isteyen ama bunun gereklilikleri için henüz adım atamamış, etkinliklerde varlık 
gösteren bireylerdir. 

• Aktif üyeler: Dernek amaç ve hedeflerine yönelik faaliyetlerde bulunan veya görev alan, karar 
alma süreçlerine dahil olan, Dernek içi yönetim organlarında rol alan bireylerdir. 

Derneğin üyelere yönelik hedefi sessiz üyeleri bilinçli üyelere, bilinçli üyeleri aktif üyelere 
dönüştürerek üyelerinin gelişimine katkı sağlamaktır. 

 

HEDEFLENEN ÜYE KİTLESİ 

Derneğin hedef üye kitlesi, yaptığı projeler, gerçekleştirdiği etkinler, iş birlikleri ve dernek içi 
gelişmelere bağlı olarak dönemsel olarak değişebilir. Faaliyetlerde sürekliliğin sağlanabilmesi ve sivil 
toplum kuruluşu olmanın gerekliliklerinin yerine getirilmesi adına, bu gereklilikler doğrultusunda 
belirlenen maddeler üye alımlarında önceliklendirilebilir fakat Simurg Derneği Üyesi olmanın temel ve 
resmi gerekliliklerini yerine getirmek her üye için aranan temel şarttır. Tüm bunlara ek olarak ideal bir 
üyenin temel nitelikleri 

• Bireysel sorumluluk,  

• Sosyal sorumluluk,  

• Ekip çalışmasına yatkınlık,  

• İletişim becerisi, 

• Farklı kültürlere uyum sağlayabilme,  

• Her fikre ve görüşe saygılı olma, 

• Eleştiri-özeleştiri mekanizmasını uygulayabilme,  

• Yeniliklere açıklık, 

• Araştırmacı olma, 

• Paylaşımcı olma, 

• Multidisipliner olmak olarak maddelenebilir. 

Hedef kitleyi kazanmanın ön koşulu etkili bir iletişimdir. Derneğin projeleri ve gereksinim duyduğu 
üye gücü çeşitli mecralarda duyurulmalıdır. Bunlar arasında; dernek etkinlikleri, konferanslar ve 
eğitim programları, kitle iletişim araçları, doğrudan (kişiye) postalama, kurumsal sosyal sorumluluk 
programı uygulayan kuruluşlardan toplu destek sayılabilir. 


