SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM GELİŞİM VE MÜKEMMELLİK DERNEĞİ
KURUMSAL ÜYELİK BAŞVURU FORMU
Kurum/Kuruluş Adı
Cari Unvanı (Fatura)
Adresi

İl
İlçe

Telefon

Faks

Web adresi

E-Posta

Vergi Dairesi

Vergi No

Yapısı

Özel Kuruluş

Kamu Kurumu

Statüsü

Yerli

Yabancı

Kuruluş Tarihi

Sermayesi

Toplam
Çalışan Sayısı

Ana Sektörü

Kurumsal
Üyelerdeki
Temsilci
Sayısı
Not:

Sivil Toplum Kuruluşu
Karma

Alt Sektörü

§ Çalışan sayısı 250’den fazla olan Büyük Ölçekli Kuruluşlarda 3 Kurumsal üye temsilcisi,
§ Çalışan sayısı 50-249 arasındaki Orta Ölçekli Kuruluşlarda 2 Kurumsal üye temsilcisi,
§ Çalışan sayısı 49’dan az olan Küçük Ölçekli Kuruluşlarda 1 Kurumsal üye temsilcisi bildirilmelidir.
Kurum/Kuruluşların belirledikleri Temsilcilerden en az birinin imza yetkilisi olması gereklidir.
Dernek Genel Kurulunda temsilci sayısından bağımsız her kurumun seçtiği temsilci tarafından
kullanılacak tek oy hakkı vardır.

Kurumsal
Üyelik
Başvurusu
için
Gönderilecek
Belgeler

Aydınlatma
Metni

§ Kuruluşun SEGM'e üye olmak istediğine dair Yönetim Kurulu/Ortaklar Kurulu kararı veya imza
sirkülerinde ismi bulunan yetkili bir kişinin dilekçesi.
§ İmza sirküleri
§ Ticaret sicil gazetesi
§ SEGM tarafından tüzel kişilerin yetkililerine, yönetim kuruluna veya ortaklarına ait kişisel veriler,
Kurumsal Kişilik üyelik başvurusu kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz SEGM tarafından
üyeliğin sağlanması, üyelikle ilgili gerekli düzenlemeler için yetkililerin belirlenmesi ve işletmenin
kararının kontrolü amacı ile kayıtlara geçmektedir. Kişisel verileriniz İçişleri Bakanlığı ve SEGM’in
hizmet aldığı iş ortakları ile paylaşılmaktadır. Kanun’un 11. Maddesinde yer alan kişisel
verilerinizin korunmasına dair haklarınızı www.SEGM.org adresinden takip edebilirsiniz.
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Bu Bölüm Kuruluşu Temsil Edecek Kişi / Kişiler Tarafından Doldurulacaktır.
MADDE 6- ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLER
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 bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak yabancı
gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekmektedir. Onursal üyelik için
bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde
üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul
edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
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 edilebilirler.
Başvurulan Üyelik Kategorisi

Kurumsal Üye Temsilcisi (İmza Yetkilisi)

Adı- Soyadı
Görevi
Departmanı
Meslek
Eğitim
Durumu

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Mezun
Olunan
Okullar
Nüfus Kayıt Bilgileri
Doğum Tarihi
(Gün/Ay/Yıl)

T.C. Kimlik No
Cinsiyet

Kadın

Erkek

İletişim Bilgileri
Ev Telefonu

GSM No

İş Telefonu

Dahili

E-Posta 1

E-Posta 2

İletişim Adresi
“Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni”
SEGM olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında yer alan kişisel verileriniz üyelik formunu doldurmanız ile
işlenmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5.maddesi uyarınca; üyeliğinizin yapılabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve İlgili Yönetmeliği
gereğince Kanundan kaynaklı olan sebepler ve Derneğimizin hukuki sorumlulukları gereği; açık rızanız doğrultusunda, Derneğimiz tarafından,
tarafınıza yaptığımız etkinlik, organizasyon ve eğitimler kapsamında bilgi vermek amacı ile SEGM’in meşru menfaatleri gereğince Dernekler
Mevzuatı ve Tüzük kapsamında, üyelik aidatların toplanabilmesi, Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma
konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı konularında kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması amaçlarına bağlı olarak işlenmektedir. Kişisel
verileriniz verdiğiniz izne bağlı olarak; SEGM’in iktisadi işletmesi olan SEGM İktisadi İşletmesi, kanuni yükümlülüklerimiz gereği İçişleri Bakanlığı,
izin vermeniz durumunda tarafınıza yapılan bildirimler için anlaşmalı olduğumuz kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz için Kanun’un
11.maddesindeki haklarınız kapsamında www.SEGM.org adresinden bilgi alabilirsiniz.

SEGM ve iktisadi işletmesi tarafından yukarıdaki aydınlatma metninde belirtilmiş olan tüm amaçlar doğrultusunda
tarafımla elektronik yollarla iletişime geçilmesini ve bana bilgi verilmesini kabul ediyorum.
Yukarıda yer alan aydınlatma metnini ve www.SEGM.org web sitesinde bulunan SEGM’in Tüzüğü’nü okudum ve kabul
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ettim. Bu hükümlere uyacağımı; derneğin misyonu ve vizyonu doğrultusunda katkı sağlayacağımı, taahhüt ettiğim aidatı
süresinde ödeyeceğimi, üyelik iptali istemem durumunda mevcut borçlarımı ödeyerek yazılı olarak çıkış talebinde bulunacağımı,
yazılı iptal beyanında bulunmadığım sürece üyeliğimin devam edeceğini ve sunduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan
eder, derneğinize üyeliğimin kabulünü onayınıza sunarım.

Başvuru Tarihi
(Gün / Ay / Yıl)

Kaşe ve İmza
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Bu Bölüm Kuruluşu Temsil Edecek Kişi / Kişiler Tarafından Doldurulacaktır.
MADDE 6- ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLER
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve
Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu 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.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde
üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul
edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
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.
Başvurulan Üyelik Kategorisi

Kurumsal Üye Temsilcisi (İmza Yetkilisi)

Adı- Soyadı
Görevi
Departmanı
Meslek
Eğitim
Durumu

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Mezun
Olunan
Okullar
Nüfus Kayıt Bilgileri
Doğum Tarihi
(Gün/Ay/Yıl)

T.C. Kimlik No
Cinsiyet

Kadın

Erkek

İletişim Bilgileri
Ev Telefonu

GSM No

İş Telefonu

Dahili

E-Posta 1

E-Posta 2

İletişim Adresi
“Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni”
SEGM olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında yer alan kişisel verileriniz üyelik formunu doldurmanız ile
işlenmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5.maddesi uyarınca; üyeliğinizin yapılabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve İlgili Yönetmeliği
gereğince Kanundan kaynaklı olan sebepler ve Derneğimizin hukuki sorumlulukları gereği; açık rızanız doğrultusunda, Derneğimiz tarafından,
tarafınıza yaptığımız etkinlik, organizasyon ve eğitimler kapsamında bilgi vermek amacı ile SEGM’in meşru menfaatleri gereğince Dernekler
Mevzuatı ve Tüzük kapsamında, üyelik aidatların toplanabilmesi, Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma
konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı konularında kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması amaçlarına bağlı olarak işlenmektedir. Kişisel
verileriniz verdiğiniz izne bağlı olarak; SEGM’in iktisadi işletmesi olan SEGM İktisadi İşletmesi, kanuni yükümlülüklerimiz gereği İçişleri Bakanlığı,
izin vermeniz durumunda tarafınıza yapılan bildirimler için anlaşmalı olduğumuz kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz için Kanun’un
11.maddesindeki haklarınız kapsamında www.SEGM.org adresinden bilgi alabilirsiniz.

Tarafıma SEGM ve iktisadi işletmesi tarafından yukarıdaki aydınlatma metninde belirtilmiş olan tüm amaçlar
doğrultusunda tarafımla elektronik yollarla iletişime geçilmesini ve bilgi verilmesini kabul ediyorum.
Yukarıda yer alan aydınlatma metnini ve www.SEGM.org web sitesinde bulunan SEGM’in Tüzüğü’nü okudum ve kabul
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ettim. Bu hükümlere uyacağımı; derneğin misyonu ve vizyonu doğrultusunda katkı sağlayacağımı, taahhüt ettiğim aidatı
süresinde ödeyeceğimi, üyelik iptali istemem durumunda mevcut borçlarımı ödeyerek yazılı olarak çıkış talebinde bulunacağımı,
yazılı iptal beyanında bulunmadığım sürece üyeliğimin devam edeceğini ve sunduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan
eder, derneğinize üyeliğimin kabulünü onayınıza sunarım.

Başvuru Tarihi
(Gün / Ay / Yıl)

İmza
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Bu Bölüm Kuruluşu Temsil Edecek Kişi / Kişiler Tarafından Doldurulacaktır.
MADDE 6- ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLER
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve
Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu 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.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde
üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul
edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
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.
Başvurulan Üyelik Kategorisi

Kurumsal Üye Temsilcisi (İmza Yetkilisi)

Adı- Soyadı
Görevi
Departmanı
Meslek
Eğitim
Durumu

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Mezun
Olunan
Okullar
Nüfus Kayıt Bilgileri
Doğum Tarihi
(Gün/Ay/Yıl)

T.C. Kimlik No
Cinsiyet

Kadın

Erkek

İletişim Bilgileri
Ev Telefonu

GSM No

İş Telefonu

Dahili

E-Posta 1

E-Posta 2

İletişim Adresi
“Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni”
SEGM olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında yer alan kişisel verileriniz üyelik formunu doldurmanız ile
işlenmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5.maddesi uyarınca; üyeliğinizin yapılabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve İlgili Yönetmeliği
gereğince Kanundan kaynaklı olan sebepler ve Derneğimizin hukuki sorumlulukları gereği; açık rızanız doğrultusunda, Derneğimiz tarafından,
tarafınıza yaptığımız etkinlik, organizasyon ve eğitimler kapsamında bilgi vermek amacı ile SEGM’in meşru menfaatleri gereğince Dernekler
Mevzuatı ve Tüzük kapsamında, üyelik aidatların toplanabilmesi, Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma
konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı konularında kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması amaçlarına bağlı olarak işlenmektedir. Kişisel
verileriniz verdiğiniz izne bağlı olarak; SEGM’in iktisadi işletmesi olan SEGM İktisadi İşletmesi, kanuni yükümlülüklerimiz gereği İçişleri Bakanlığı,
izin vermeniz durumunda tarafınıza yapılan bildirimler için anlaşmalı olduğumuz kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz için Kanun’un
11.maddesindeki haklarınız kapsamında www.SEGM.org adresinden bilgi alabilirsiniz.

Tarafıma SEGM ve iktisadi işletmesi tarafından yukarıdaki aydınlatma metninde belirtilmiş olan tüm amaçlar
doğrultusunda tarafımla elektronik yollarla iletişime geçilmesini ve bilgi verilmesini kabul ediyorum.
Yukarıda yer alan aydınlatma metnini ve www.SEGM.org web sitesinde bulunan SEGM’in Tüzüğü’nü okudum ve kabul
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ettim. Bu hükümlere uyacağımı; derneğin misyonu ve vizyonu doğrultusunda katkı sağlayacağımı, taahhüt ettiğim aidatı
süresinde ödeyeceğimi, üyelik iptali istemem durumunda mevcut borçlarımı ödeyerek yazılı olarak çıkış talebinde bulunacağımı,
yazılı iptal beyanında bulunmadığım sürece üyeliğimin devam edeceğini ve sunduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan
eder, derneğinize üyeliğimin kabulünü onayınıza sunarım.

Başvuru Tarihi
(Gün / Ay / Yıl)

İmza
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2021 Kurumsal Üye Giriş ve Yıllık Üyelik
Aidatları
Kuruluşun Ölçeği

Giriş Aidatı

Yıllık Aidat

Büyük Ölçekli Kuruluş

4.000 TL

2.000 TL

Orta Ölçekli Kuruluş

2.500 TL

1.250 TL

Küçük Ölçekli Kuruluş

1.400 TL

700 TL

Yıllık Aidatların Ödenmesi
§ Başvuru için ödenmesi gereken tutar, giriş ve yıllık aidatın toplamıdır. Giriş aidatı bir kereye mahsus alınmakta
olup, yıllık aidatlar üyelik süresince her yıl ödenmelidir.

§ Ödemeler banka havalesi yoluyla yapılabilir. Üyeliğin kabulü için Kurumsal Üyelik Başvuru Formunun ıslak
imzalı olarak SEGM’e gönderilmesi gereklidir.
§ Mevcut üyeler, yıllık aidatlarını ilgili yılın ilk üç ayında öderler.
§ Yeni üyeler, üyelik başvurusunu takiben 15 iş günü içinde giriş ödentisi ve yıllık aidatlarını ilgili hesaba öderler.
§ Derneğe ilk üyelikte 1 Temmuz’dan sonra başvuranlar giriş ödentisini tam, üyelik aidatını yarım öderler.
§ 4. Yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenci üyeler ile altmış yaşını geçmiş ve en az 10 yıl dernek üyeliği bulunanlar,
belirlenen aidatın yarısını öderler.
Banka Hesap Numarası
Türkiye İş Bankası
Hesap Adı: Sürdürülebilir Eğitim Gelişim IBAN: TR68 0006 4000 0011 0254 4023 34
Kadıköy Rıhtım Şubesi

ve Mükemmellik Derneği

Üyelik Başvurusunun Kabulü
Üyelik başvurusu Giriş ve Yıllık aidatın ödenmesinden sonra Yönetim Kurulu’nun onayıyla birlikte geçerlilik
kazanır. Başvuru sonucu SEGM tarafından üyeye yukarıda beyan etmiş olduğu e-posta adresine yazılı olarak
bildirilir.
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