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Sürdürülebilirlik Platformu Üyeliği 

Kurucu Üyeler 

Sürdürülebilirlik Platformu Kurucu Üyeleri, 3 Mart 2015 tarihinde Sürdürülebilirlik 

Platformu Bildirgesini imzalayarak Platforma üye olmuş olan Borsa İstanbul, Sermaye 

Piyasası Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye 

Kurumsal Yönetim Derneği, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Global 

Compact Türkiye, Carbon Disclosure Project (CDP) Türkiye, Türk Sanayicileri ve İş 

Adamları Derneği (TÜSİAD), Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD), Sürdürülebilirlik 

Akademisi ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’ndan oluşmaktadır. Kurucu 

Üyeler yeni üyeleri belirlemede oy verme hakkına sahip üye statüsündedirler.  

 

Üyeler  

 

Bildirgenin imzalandığı tarih olan 3 Mart 2015 sonrasında üye olacak olan ve kurucu üye 

statüsüne sahip olmayan platform üyeleridir.  

 

1. Üyeliğe Giriş 

 

Sürdürülebilirlik Platformu’na üye olmak isteyen tüzel kişiler, üye olma taleplerini, 

Sürdürülebilirlik Platformu Bildirgesi’nde yer alan Platform’un görev ve sorumluluklarını 

benimsediklerini ifade ettikleri ve Platform’a katılma amaçlarını ve sağlayacakları katkıyı 

da içeren başvuru dilekçesi ile Borsa İstanbul nezdinde Sürdürülebilirlik Platformu’na 

bildirirler.  

 

Başvuruların değerlendirilmesinde, Bildirge’nin üyelik maddesinde belirtilen niteliklere 

uygunluk şartı aranır. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin 

sürdürülebilirlik ve/veya kurumsal yönetim alanında faaliyet göstermek üzere 

oluşturduğu merkezler de Platforma üye olabilir.   

 

Üyeliğin kabulü veya reddine ilişkin karar Sürdürülebilirlik Platformu kurucu üyelerinin 

salt çoğunluğu ile alınır. Üyeliğe kabullerde Borsa İstanbul temsilcisinin olumlu oyu 

aranır. Borsa İstanbul temsilcisinin olumsuz yönde oy kullandığı üyelik başvuruları salt 

çoğunluğun oyu olumlu olsa dahi kabul edilmez. Oylamada, üyelik başvurusunda 

bulunan tüzel kişiyle doğrudan ya da dolaylı iş, hizmet ya da çıkar ilişkisi bulunan üyeler 

veya üye temsilcileri oy kullanamaz.  

 

Üyelik başvuruları; başvuruları izleyen ilk Sürdürülebilirlik Platformu toplantısında 

değerlendirilir ve Platform toplantısını takip eden en çok 10 (on) iş günü içerisinde 

başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.  

 



2 
 

Sürdürülebilirlik Platformu üyeleri, Sürdürülebilirlik Platformu web sayfasındaki üye 

listesinde belirtilir ve Borsa İstanbul duyurularında ilan edilirler. Üyeler Platform 

gelişmelerinden ve aktivitelerinden/ortak çalışmalardan  haberdar edilmek ve Platform 

çalışmalarına katkıda bulunmak üzere iletişim ağına dahil edilirler. 

 

2. Üyelikten Çıkma ve Üyelikten Çıkarılma 

 

Platform üyeleri üyelikten çıkma taleplerini gerekçeleriyle birlikte yazılı bildirmek 

kaydıyla diledikleri zaman Platform’dan çıkma hakkına sahiptir.  

 

Aşağıdaki durumlarda üyeler, Kurucu Üyelerin salt çoğunluğunun kararıyla platform 

üyeliğinden çıkarılabilir:  

 

 Platform Bildirgesi Üyelik maddesinde yer alan üyelik şartlarının kaybedilmesi, 

 Platform faaliyetlerine kayıtsız kalınması, platform toplantılarına, platformun 

düzenlediği etkinliklere ve diğer organizasyonlara üst üste 4 kez katılım 

sağlanmaması, 

 Platform’un görev ve sorumlulukları ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulunulması 

Üyelikten çıkarılmalarda, Borsa İstanbul temsilcisinin oyunun üyelikten çıkarılma 

yönünde olması şartı aranır. Borsa İstanbul temsilcisinin olumsuz yönde oy kullandığı 

üyelikten çıkarılma talepleri salt çoğunluğun oyu olumlu olsa dahi kabul edilmez.  

Oylamada, üyelikten çıkarılması değerlendirilen tüzel kişiyle doğrudan ya da dolaylı iş, 

hizmet ya da çıkar ilişkisi bulunan üyeler veya üye temsilcileri oy kullanamaz.   


