
 
 

EPSDER - EPS SANAYİ DERNEĞİ  
İÇ YÖNETMELİK 2019-1 

 
Bu İç Yönetmelik, EPSDER - EPS Sanayi Derneği Tüzüğünün yetki verdiği konularda ayrıntılı düzenleme 
yapmak üzere 20 Mart 2019  tarihinde düzenlenen Genel Kurul onayından geçerek yürürlüğe 
girmiştir. Bu tarihten itibaren yeni bir iç yönetmelik genel kurulca kabul edilene kadar süresiz olarak 
geçerlidir. 

 
Madde 1 - Derneğin Amacı:  
 
Dernek “Türkiye’de Genleşebilen Polistren maddesinin (EPS: Expanded Polystyren Foam - 
Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpük) kullanım alanının gelişmesi ve büyümesine, sektörde kuralların 
oluşturulması ve uygulanmasına yönelik katkı sağlamak, enerji verimliliği konularında toplum bilincini 
geliştirmek, Etik kurallarına göre uygun iş yapmayı özendirmek, Sektörü yurt içi ve yurt dışında temsil 
etmek, üyelere ve sektördeki kuruluşlara değer katacak hizmet ve ürünler geliştirmek. Yurt içi ve Yurt 
dışı kuruluşlarla iş birliği yapmak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı 
başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında sektörü temsil etmek. 

 
Madde 2 - Üyelik: 
 
Tüm üyelerimizde ve adaylarda hizmet standardına yönelik asgari altyapının olması, tüzüğü ve 
tüzüğün ekinde bulunan ve ayrılmaz bir parçası olan Genleşebilen Polistren Hizmet Standartları 
Taahhütnamesini ve iç yönetmelik şartlarını kabul etmesi ve yerine getirmesi aranır.  

 
Asil Üyelik: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda 
çalışmayı kabul eden, tüzüğün ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her tüzel kişi bu Derneğe 
üye olma hakkına sahiptir. Derneğin üyeleri Derneğin Kurucuları ve müracaatları üzerine Yönetim 
Kurulunca üyeliğe kabul edilen tüzel kişilerden oluşur.  
 
Fahri Katılımcı Üyelik  : Genleşebilen Polistren sektörüne yan sanayi olarak hizmet eden şirketler, 
üretici şirketler, sektör birlikleri/dernekleri gibi inşaat malzemesi üretimi olmayan ancak inşaat 
sektörü ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan ve bu sektöre maddi-manevi katkılar sağlayan ve 
sağlayabileceği düşünülen tüzel kişiler ve  Dernek tüzüğünde yer alan üyelik kriterlerini geçici bir süre 
için yerine getiremeyen  tüzel kişilere, Yönetim Kurulu Kararı ile  Fahri Katılımcı Üyelik  verilebilir. 
Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Denetim Kurulu dışındaki dernek organlarında yönetim kurulu 
kararı ile görev alabilir, Genel Kurulda toplantı veya müzakerelere katılabilirler ancak oy 
kullanamazlar. Seçme ve seçilme hakları yoktur.  Bu üyelerden kendi istek ve talepleri ile aidat alınır.  
 
Onursal Üyelik: Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan gerçek kişiler 
Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler, Dernek Yönetim Kurulu 
ve Dernek Denetim Kurulu dışındaki dernek organlarında görev alabilir, Genel Kurulda toplantı veya 
müzakerelere katılabilirler ancak oy kullanamazlar. Bu üyeler arzu ettikleri takdirde, derneğe bağış 
yapabilirler.  
 

 
 
 
 
 



 
Madde 3 - Üyelik Süreci:  
 
Derneğe üye olabilmek için tüzükte belirtilen üyelik koşullarına sahip olduklarını belirten “Asil   Üyelik 
Bildirim Formu” veya “Onursal Üyelik Bildirim Formu” veya “Fahri Katılımcı Üyelik Bildirim Formu” nu 
doldurup Dernek Yönetim Kurulu onayına sunarlar. Gereken araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra 
Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde kararını verir ve adaya sonucu yazılı 
olarak bildirir. 
 
Üyeler, Dernek tüzüğüne uymak ve Derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye Derneğin 
amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan 
kaçınmakla yükümlüdür. 
 
Aday, Dernek nezdinde kendilerini temsil edecek kişi/kişileri yazılı olarak bildirmek durumdadırlar. Tüzel 
kişiler, gerektiğinde temsilcilerini değiştirerek yerlerine, usule uygun şekilde yenilerini tayin edebilir.  
 
Başvurusu kabul edilen, giriş ve yıllık aidatını ödeyen üye, üye kayıt defterine kaydedilir, bu işlemler 
tamamlanmadıkça EPSDER üyeliği kazanılamaz.  
 

Madde 4 - Üyelik Aidatları ve Tahsilatı : 
 

a. Giriş Aidatı  
Her üyeden üyeliğe kabul esnasında bir kereye mahsus olmak üzere 1.000 TL giriş aidatı alınır. 

 
b. Yıllık Üye Aidatı  

Dernek üyesi kuruluşların her birinin yıllık üyelik aidatları, faaliyet gösterdikleri alana istinaden 
tüzükte belirtilen çerçevede ve oranlarda   Yönetim Kurulu tarafından yıllık bütçede belirtilir, genel 
kurulda kabul edilen çerçevede bu miktarlar üyeden tahsil edilir. 
 
Buna göre 2019 yılı üyelik aidatları aşağıdaki şekildedir. 
 
 

2019 EPSDER ÜYE AİDAT GELİR SINIFLARI 

GRUP 
KULLANIM/ÜRETİM 

(Ton) 
TEMSİL 
SAYISI 

2019 AİDAT 
TUTARI 

1. Grup 0 -1.000 1 kişi 5.951,25 

2. Grup 1000 - 3000 2 kişi 7.935,00 

3. Grup 3000 - 7000 3 kişi 13.800,00 

4. Grup 7000 ve üzeri 4 kişi 19.837,50 

5. Grup Makine Üreticileri 1 kişi 9.257,50  

6. Grup Geri Dönüşümcüler 1 kişi   

7. Grup Hammadde Satıcıları 1 kişi   

8. Grup Hammadde Üreticileri (0 - 50.000) 2 kişi   

9. Grup Hammadde Üreticileri (50.000 ve Üzeri) 3 kişi   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Üyelik aidatları tek seferde yahut 3 eşit taksit ile ödenebilir. Üyelik aidatını tek seferde ödemek 
isteyen üye bu ödemeyi Haziran ayı sonuna kadar tek kalemde defaten ödemekle yükümlüdür.  
 
Üyelik aidatını 3 eşit taksitte ödemek isteyen üyenin ise, birinci taksit Nisan ayı sonu, ikinci taksit 
Ağustos ayı sonu ve son taksit Kasım ayı sonuna kadar bu ödemeyi nakit olarak tamamlaması 
gerekmektedir.  
 
Yeni üyeler için belirlenen yıllık üye aidatı üye kabul tarihi Temmuz ayı öncesi ise üyelik aidatının 
%100’ünü, Temmuz, Ağustos, Eylül ayı içinde ise %50’sini ve Ekim ayı ve sonrası ise belirlenen 
aidatının% 25 ini o sene için ödeyecekler, ondan sonraki sene için belirlenen yıllık üyelik aidatının 
tamamını ödeyeceklerdir.  
 
Üyeler kendileri için belirlenen grubun dışına çıktıklarında genel kurul tarihinden en az 1 ay önce 
yönetim kuruluna bildirimde bulunacaklar, bu bilgilendirmeye göre yönetim kurulu karar alarak 
üyenin ait olduğu grubu yeniden belirleyecektir. Bu tespit yönetim kurulu tarafından yapılır ise de 
yine genel kurul tarihinden en az 1 ay önce üyeye bildirimde bulunularak yeni grup durumuna göre 
temsil sayısı ve bütçede yer alacakları bilgilendirmesi yapılacaktır. 
 
EPSDER üyeliğinden tüm yükümlülüklerini yerine getirerek ayrılmış sanayici üyelerin tekrar üye olarak 
kabul edilmeleri halinde ilk giriş aidatı tekrar tahsil edilmez.  
Genel kurulun yapıldığı takvim yılına ait üyelik aidat borcu olanlar hariç, önceki dönemlere ilişkin üyelik 
aidat borcunu ödemeyen üyeler Genel Kurul da oy kullanamazlar. 

 
 
Tüzel Kişi Temsilcisi 
Bu bölüme el yazısı ile yazılacak metin (İç yönetmeliği okuduk, anladık, tebliğ aldık ve iç 
yönetmeliğe aynen uymayı kabul ve taahhüt ediyoruz) 
(Kaşe ve yetkili imza) 

 
 
 
 

 
 
EPSDER Temsilcisi 
(Kaşe ve yetkili imza) 

 
 
 


