
 
Esentepe Mah. Ali Kaya Sok.  
Polat Plaza A Blok 1/54 
Şişli 34394 
 

KURUMSAL ÜYE BAŞVURU FORMU 
 
Sayın __________________, 
  
Hızlı değişim ve yüksek rekabetin hâkim olduğu çağımız iş dünyasında “şirketleri yöneten 
beyinler” rolünü oynayan yönetim kurullarının önem ve değerine olan inancımızla, ülkemizde 
şirketlerimiz için atılması gereken en önemli adımın şirket yönetim kurullarımızın yurtiçi ve 
dışındaki olumlu örneklerinde olduğu gibi aktif bir çalışma ve karar alma noktası haline 
getirilmesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz. 
 
Bu amaçla ülkemizin önemli şirketlerinde yönetim tecrübesi olan ve aynı zamanda pek çok 
şirketin yönetim kurullarında görev alan seçkin üyelerimiz bölgemizde ilk ve tek Yönetim 
Kurulu Üyeleri Derneği’ni (“YÜD”ü) kurduk. 
 
Kurum olarak hedefimiz, ülkemizin lider şirket ve kurumlarını dernek çatımıza alarak hedef ve 
amaçlarımız kapsamında çalışmalarımızı birlikte yürütmek.   
 
KURUMSAL ÜYELERİMİZE GETİRMEYİ AMAÇLADIĞIMIZ YARARLAR VE HİZMETLER: 
 

- Yönetim kurulunuzun performansını yükseltip rekabetten kendinizi ayrıştırmak için 
daha etkin yönetim kurulları oluşturmak;  

- Bunun için en iyi küresel uygulamalar konusunda sürekli bilgi ve beceri kazanmak; 
- Yönetim kurulu üyelerinizin bilgi, yeterlik ve becerilerini geliştirme olanağına erişmek; 
- YÜD / BDA’ya özel uluslararası nitelikte bağımsız yönetim kurulu üyeleri veri tabanına 

erişim. 
- Yönetim kurulunuzu kalibre etmede ve “benchmarking”de uzman desteği almak; 
- Ülkemizde ekonomiye yön veren diğer kurum, şirket ve düzenleyici kurumlara üst 

yönetim düzeyinde ulaşıp bu ağdan yararlanmak; 
- Ülkemiz ve bölgemizde yönetim kurulların ilham ve iyi örnek yaratıp tüm ülkede 

yönetim kalitesini ve performansını artırmak ve herkes için kazanç olan bu iyi iş 
ortamından yararlanmak. 
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ÜYELİK KILAVUZU 
 

 
Üyelik kılavuzu, Derneğimizin amaçlarına azami katkıyı yaparken, kendisine de azami faydayı 
sağlayabilecek en doğru adayları saptayabilmek için oluşturulmuştur.  
 

• Adayın, Türkiye’de kurumsal yönetim felsefesi ve uygulamasına yaptığı katkı 
belirleyici olacaktır. 

• Aday, üstlendiği geçmiş ve mevcut yönetim görevleri, sektöründeki başarıları, 
sorumluluk düzeyleri ve görevlerinin diğer adaylarla karşılaştırmalı önemi 
dikkate alınarak değerlendirilecektir.    

• Giriş ücreti 20.000 TL, yıllık aidat 10.000 TL’dir. 
 
Başvurular, iki Dernek Yönetim Kurulu üyesinin önermesiyle değerlendirmeye alınır, Derneğimiz 
Yönetim Kurulu’nda oylanır, karar Aday’a iletilir. 
 
 
  
 
 
Yönetim Kurulu 
Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği 
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BAŞVURU FORMU 
 
 
Firma unvanı   : 
Sektör    :  
Kuruluş yılı   : 
Adres    : 
 
Kurum temsilcisine ait bilgiler 
İsim Soyadı   : 
Yönetimdeki Pozisyonu : 
T.C. Kimlik Numarası :                                                                                                
Ev adresi   : 
Telefon (İşyeri)  : 
Telefon (Cep)   : 
Telefon (Ev)   : 
E-posta   : 
Uyruğu   : 
Doğum Yeri   : 
Doğum Tarihi  : 
Anne adı   : 
Baba Adı   : 
 
Firma bilgileri 
Yıllık ciro   : 
Çalışan Sayısı  :  
YK Üye Sayısı  : 
Bağımsız YK Üyesi Sayısı : 
Üst Düzey Yöneticilerin 
İsim ve Görevleri  : 
Halka açıklık oranı  :  
 
 
YK ve üst yöneticiler 
düzeyinde ağırlıklı olarak 
ihtiyaç duyulan deneyim 
paylaşımı, eğitim konuları: 
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AYDINLATMA METNİ 
 
İşbu belge ile Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği’ne üye olmak için başvuruyorum ve giriş ücreti 
ve aidatlarımı ödemeyi kabul ediyorum. İşbu formda yer alan kişisel verilerimin Yönetim 
Kurulu Üyeleri Derneği’ne üyeliğimin gerçekleştirilmesi ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması 
amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat 
gereğince yürürlükte olan kişisel veri ve gizlilik mevzuatına uygun olarak toplandığının, 
işleneceğinin ve korunacağının farkındayım. Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği’nin yürüttüğü 
faaliyetler kapsamında bu form ile iletmiş olduğum kişisel verilerimi yürürlükteki mevzuata 
uygun bir şekilde yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum 
veya kuruluşlarına ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetleri gereği anlaşmalı olduğu 
yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlara, tedarikçilere, iş ortaklarına, ilgili kanunda belirtilen 
kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabileceğinin farkındayım ve buna 
onay veriyorum. 
 
Kişisel verilerimin, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu 
süre kadar veya bu şekilde bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre 
boyunca işleneceğini ve ilgili kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen 
zamanaşımı süreci boyunca muhafaza edileceğini anlıyorum. Bu sürelerin dolması halinde 
kişisel verilerimin re’sen veya talebim üzerine derhal mevzuat tahtındaki kurallar çerçevesinde 
silineceğini, yok edileceğini veya anonimleştirileceğini biliyorum.   
 
KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kişisel verilerimin; (i) işlenip 
işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve 
bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurtiçinde veya yurtdışında 
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların 
düzeltilmesini isteme, (vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya 
yok edilmesini isteme, (vii) v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel 
verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) münhasıran otomatik 
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 
etme, (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam halinde bu zararın 
giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğumun farkındayım. Yukarıda belirtilen haklarımı 
kullanmak ile ilgili taleplerimi bilgi@yud.org.tr adresi vasıtasıyla Yönetim Kurulu Üyeleri 
Derneği’ne iletebileceğim konusunda bilgilendirildim. 
 
 

� Yukarıdaki bilgilendirmeyi tam olarak anladım ve kabul ediyorum.  
 

� Yukarıda doldurmuş olduğum üyelik başvuru formunda belirttiğim verilerin 
işlenmesine ve aktarılmasına işbu beyanım ile rıza veriyorum. 
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Aday  
Ad Soyad 

İmza 
 
 

___________________ 

Tarih 
 

 
 

 
___________________ 

 
Öneren 1. Üye 

Ad Soyad 
İmza 

 
 

___________________ 

 
Tarih 

 
 

 
 

___________________ 
 

Öneren 2. Üye 
Ad Soyad 

İmza 
 
 

___________________ 

 
Tarih 

 
 

 
 

___________________ 
 

Dernek Yönetim Kurulu Onayı 
Dernek Başkanı 

İmza 
 
 

___________________ 

 
Tarih 

 
 

 
 

___________________ 
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Ek: Dernek Tüzüğünün ilgili maddeleri 
 
DERNEĞİN HEDEF VE AMACI 
 
MADDE 3: Derneğin hedef ve amacı aşağıda belirtilmiştir. 
3.1. 

a. Yönetim kurullarının en etkin ve verimli biçimde çalışmalarını, şirketlerin çıkarlarının en üst 
düzeyde gözetilmesini ve şirketler için sürdürülebilir artı değer yaratılmasını sağlamak, 

b. Stratejik düşüncenin, iyi kurumsal yönetimin, bağımsız rasyonel tartışmanın olduğu yönetim 
kurulları oluşturmak; böylece yönetim kurulları verimli kılmak, 

c. Liyakate dayalı, bağımsız ve ektin yönetim kurulu üyeliğini özendirmek; fikir önderi ve referans 
noktası olmak ve bu yaklaşımın savunuculuğunu ve fikir önderliğini üstlenmek 

d. Ülkemizde ve dünyada kurumların paydaşlarına hedeflerini gerçekleştirmelerinde katkıda 
bulunup topluma hizmet etmek, ekonomide iyi yönetim ile artı değer yaratmak 

e. Bağımsız ve etkin yönetim kurullarının oluşması için gerekli olabilecek her türlü rehber ilkelerin 
ortaya konmasına ve mevzuat çalışmalarına öncülük etmek. YK üyeleri sorumlulukları 
hakkında farkındalık yaratmak 

f. Konusunda aktif olarak çalışıp iyi örnekler yaratmak 
 
3.2. Dernek, Üyelerine aşağıda sayılan başlıca katkıları sağlamayı hedeflemektedir: 

a. Vizyonu ve hedefleri doğrultusunda bir araya gelecek üyelerine bir dayanışma, paylaşım, eğitim 
ve uygulama platform ve ağı sağlamak; 

b. Üyelerinin aracılığıyla kurumlara konusunda fikir ve uygulama önderliğini yapmak; 
c. Üyelerinin katkısıyla amaçlarına uygun olarak kurumlara ve ilgililere bilgi, tecrübe, destek 

sağlayıcı, bilinç artırıcı ve eğitici etkinliklerde bulunmak; 
d. Konusunda, dünyada çağında en iyi uygulamalarla ülkemizdeki gelişmeleri özdeşleştirmek, 

 
DERNEĞİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI 
MADDE 4: Dernek, yukarıdaki maddede belirtilen amacın gerçekleştirilip kamu yararı elde edilmesi 
amacıyla aşağıda belirtilen ve benzeri konularda çalışır. 

4.1. Kurumların yönetim kurullarına bağımsız üye desteği vermek için bu konuda uzmanları 
birleştiren ve onları destekleyen çalışmalar yapmak, 

4.2. Üyelerinin bireysel etkinliklerini geliştirmek amacıyla eğitim, tartışma ve bilgi ya da deneyim 
paylaşımı için ortam sağlamak, 

4.3. Gerekli noktalarda benzeri kurum, dernek ve kuruluşlarla yakın işbirliği yaparak en iyi 
uygulamaların bu kurumlara bağlı gerçek ve tüzel kişilerce anlaşılıp benimsenmesini sağlamak, 
Bağımsız Yönetim Kurulları ile ilgili düzenleyici rolde olan kurumlar ile yakın işbirliğinde 
olmak ve gerekli düzenlemeler ile ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunmak, 

4.4. Dünya Bankası, OECD, Avrupa Birliği, gibi kurumlarla know how paylaşımı ve işbirliği 
yapmak, 

4.5. Konuya katkıda bulunup destek verecek her türlü danışmanlık, eğitim, denetim ve muhasebe 
kurumları ve “sponsorlarla” programlar düzenleyip bu tip kuruluşların Türkiye’de 
yaygınlaşmasını sağlamak ve bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin gelişmesini, kurumlarda 
yaygın uygulanmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak 

4.6. Bu konularda seminerler, çalıştaylar ve eğitim faaliyetleri yapmak. 
 
 


