
ÜYELİK ÇEŞİTLERİ VE KOŞULLARI 

Kurumsal Üyelik 

1. Halka açık şirketler 

Halka açık şirketler için geçerli olup kurumsal üyelik sisteminde üyeler 1 Bireysel üye ile 

temsil edilirler. Kurumsal üye temsilcileri bireysel üyelerin sahip oldukları tüm önceliklere 

sahip olmanın yanı sıra halka açık şirketlerin yükümlülükleri ve yatırımcı ilişkileri ile ilgili 

konularda kurumlarını farklı hedef kitleler nezdinde Siber Güvenlik Federasyonu ve veya 

Federasyon’a bağlı dernekler tüzüğünde gösterilen amaçlar doğrultusunda temsil etme şansına 

sahip olmaktadırlar. 

2. Halka açık olmayan şirketler 

Halka açık olmayan şirketler ile Siber Güvenlik Federasyonu ve veya Federasyon’a bağlı 

derneklerin tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği 

belirtilen çalışma konuları alanında hizmet sağlayan şirketler de Siber Güvenlik Federasyonu 

ve/veya Federasyon’a bağlı derneklerine üye olabilirler. 

KURUMSAL ÜYELİK KOŞULLARI 

Tüzüğümüzde Siber Güvenlik Federasyonu ve veya Federasyon’a bağlı derneklerine Üye 

olabilme koşulları aşağıda belirtilmiştir; 

TÜZEL KİŞİLER AÇISINDAN; 

1. Türk yasalarına göre kurulmuş olmak, 

2. 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun hükümlerine göre derneklere üye olmak hakkından 

mahrum olmamak, 

3. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kurul veya kişiler tarafından derneğe üye olmak 

için yazılı talepte bulunmak, 

4. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Maddesi Çerçevesinde Haklarında Borsa ve 

Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı Getirilen Kişi ve Kuruluşlara 

İlişkin Liste dâhilinde bulunmamak, 

5. Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, Yönetim Kurulu Başkanı 

veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi 

sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek 

derneğe bildirilir. 

 

 

 

 



KURUMSAL ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER 

 Ticari Sicil Kaydı fotokopisi,  

 Şirket Yetkilisinin İmza Sirküleri 

 Yetki belgesi, şirket yetkilisi tarafından Islak imzalı ve kaşeli olarak (Temsilci 

şirketiniz adına Genel Kurul’da oy kullanacaktır) Evrak aslı Derneğe ulaştırılacaktır. 

 Temsilciye ait 1 adet ikametgâh,  

 Temsilciye ait 1 adet nüfus cüzdanı sureti, 

 Temsilciye ait 2 adet fotoğraf, 

 Web sitemizde ( https://www.siberguvenlik.org.tr/ ) doldurulan Üyelik Forumu’nun 

basılı kopyası üzerine yetkili imza ve kaşe. Evrak aslı Derneğe ulaştırılacaktır. 

 Yasal banka hesabına yapılan 12 Aylık Aidat tutarını kapsayan 12.000 TL Ödeme 

Dekontu. 

KURUMSAL ÜYE AİDATLARI 

Halka açık şirketler 

12 Aylık Aidat: 20.000 TL 

Halka açık olmayan şirketler 

12 Aylık Aidat: 15.000 TL 

Siber Güvenlik Federasyonu 

Akat Mahallesi Orkide Sokak No:3 Kat:3 Maya Plaza 

IBAN Numarası: 7100 0100 1910 9206 6672 5001 

ZİRAAT BANKASI 

https://www.siberguvenlik.org.tr/

