
 

 
 
 
 
 
 
 
 
İstanbul, 2022 
 
 
Değerli Üye Adayımız, 
 
 

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’ne (SKD Türkiye) üyelik konusunda 

gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz. 

 

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD-World Business Council for 

Sustainable Development) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olan SKD Türkiye, 

sürdürülebilirlik kavramının şirketlerin temel stratejilerinden biri haline getirilmesi 

vizyonuyla çalışmalarını 2004 yılından beri sürdürmektedir.  

 

Sürdürülebilirlik çalışmalarının kurumsal yapılardaki entegre çalışmalar ile daha 

verimli sonuçlar vermesi nedeniyle, derneğimiz sadece kurumsal üye kabul 

etmektedir. Derneğimizde farklı kurumsal yapılara hitap edebilecek üyelik 

kategorileri mevcut olup, bu üyelikler şirket çalışan sayısı veya şirket ciro 

büyüklüğüne göre, genel anlamda bağımsız şirketler ve holding yapıları için ayrı ayrı 

sunulmaktadır. 

 

Derneğimizin 21 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre 

2022 yılında geçerli olacak üyelik seçenekleri ve aidat bedellerine ilişkin detayları 

aşağıda bulabilirsiniz. 

 

Sürdürülebilirlik yolculuğunda sizleri de aramızda görebilmek ümidiyle… 

 

 

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) 

 

  



 

 
ÜYELİK KOŞULLARI 

Açıklamalar 

SKD Türkiye sadece kurumsal üyelik kabul etmekte olup, aşağıda yer alan üyelik 

bedelleri üye kuruma 5 kişilik kontenjan hakkı tanır. 

5 kişiden birinin asil üye olarak belirlenmesi gerekmektedir. Asil üye şirketin Genel 

Müdürü veya Yönetim Kurulu Üyelerinden imza yetkisine sahip bir kişi olmak 

zorundadır. 

Üyelik Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat Bedelleri 

Üyelik Kategorisi 
Toplam Çalışan  

Sayısı 
Yıllık Konsolide 

Ciro 
Giriş Aidatı Yıllık Aidat 

Büyük Ölçekli Şirketler 
250 ve üzeri 

çalışan 
220 Milyon TL 

ve üzeri 
30.000 TL 30.000 TL 

Holdingler - - 30.000 TL 30.000 TL 

Diğer Şirketler 
250’den az 

çalışan 
220 Milyon 
TL’den az 

15.000 TL 15.000 TL 

Üyelik Koşulları 

 Giriş aidatı yeni üye şirketler tarafından bir kereye mahsus olmak üzere ödenir. 

 Yıllık Konsolide Ciro şirketin tüm iştiraklerinin ciro toplamları olarak 

değerlendirilmektedir. 

 Toplam Çalışan Sayısı şirketin tüm iştiraklerinin çalışan sayılarının toplamı olarak 

değerlendirilmektedir. 

 Holdingler toplam çalışan sayısına/yıllık konsolide ciroya bakılmaksızın Büyük 

Ölçekli Şirketler kategorisinden üye olurlar. 

 Grup şirketleri bağlı olduğu holdingin üyeliği varsa Giriş Aidatı ödemezler. 

 Grup şirketleri bağlı olduğu holdingin üyeliği varsa, toplam çalışan sayısına/yıllık 

konsolide cirolarına bakılmaksızın Diğer Şirketler kategorisinden üye olurlar. 

 Şirket hisselerinde yabancı payı %50 ve daha fazla olan şirketler, holding grup 

şirketi olsalar dahi, çalışan sayısına/yıllık cirolarına bakılmaksızın Büyük Ölçekli 

Şirketler kategorisinden üye olurlar. 

 Bankalar ve finans kurumlarının üyelik kategorisi, holding grup şirketi olsalar dahi, 

aktif büyüklüklerine göre değerlendirilerek dernek yönetimi tarafından belirlenir.  

 Toplam çalışan sayısı ve yıllık konsolide ciro büyüklükleri farklı kategorilerde olan 

şirketlerin üyelik kategorisi dernek yönetimi tarafından değerlendirilerek belirlenir. 

 Ekim-Aralık döneminde üye olan şirketlerden Yıllık Aidat bedeli alınmaz. 


