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  ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ - ÖNEMLİ KRİTERLER 

 
 

 

 Dernek misyon, vizyon ve prensiplerine uygun çalışmalarda bulunacağını taahhüt etmek, 
 

 Dernek tüzüğü ile çelişecek aktivitelerde bulunmamak, 
 

 Sürdürülebilir Kalkınma projeleri hazırlamak, uygulamak, sürdürmek veya bu alanda 
çalışmalar yapmak konusunda gerekli potansiyele sahip olmak, 
 

 Dernek üyeliğine girişten itibaren 3-5 yıl içinde (eğer yoksa) bir projeye başlamak, 
 

 Dernek üyeliğine girişten itibaren 3 yıl içinde (eğer yoksa) Sürdürülebilirlik Raporu, Entegre 
Rapor ya da Entegre Faaliyet Raporu formatında sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili rapor 
yayımlamak,  
 

 Yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporu’nun SKD Türkiye tarafından gizlilik politikası ve objektif 
kriterler ile yürütülen değerlendirme ve kıyaslama çalışmalarında kullanılmasına izin vemek,  
 

 Dernek disiplin kuruluna sevkedilmesi halinde verilecek karara uyulacağını taahhüt etmek, 
 

 Aidatlarını düzenli ödemek, 
 

 İş ahlakı veya etiği konularında ceza almamış veya afişe edilmemiş olmak, 
 

 “En iyi uygulama”ları diğer üyeler ile paylaşarak proje havuzu oluşturulmasına katkıda 
bulunmak, 
 

 Diğer üyeler ile ortak çalışmalarda bulunmak ve/veya projelere katkıda bulunmak, 
 

 Yıl içinde gerçekleşecek üyelere açık toplantılara düzenli olarak katılmak veya temsilci 
göndermek. (İki genel kurul toplantısına katılmayan üyeler üyelikten çıkarılır – tüzük) 
 

 Dernek faaliyetleriyle çatışacak eylemlerde veya iş uygulamalarında bulunmamak, 
 

 Derneği maksatlı olarak yanlış veya kötü temsil etmemek, 
 

 Derneği bilinçli şekilde maddi zarara uğratmamak 
 

 
İş bu üyelik taahhütnamesinin üyelik başvurumuzun ayrılmaz parçası olduğunu, taahhütnamede yer 
alan şartları okuyup kabul ettiğimi, bu taahhüt mektubunda yazan şartlara uyacağımızı, beyan ve 
taahhüt ederim.  
 
 

Tarih:  …./…../……… 
 
İsim: 
 
Ünvan: 
 
İmza ve kaşe: 

http://www.skdturkiye.org/
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Not: İş bu doküman Üyelik Başvuru Formunun ayrılmaz bir parçasıdır. Üyelik başvurusunda imzalanıp 
kaşelenerek derneğe iletilmesi gerekmektedir.  
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