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ÜYE KİMLİKLENDİRME ESASLARI 
 

1. Üyelerimizin talebine göre; 

1.1 Öz geçmişleri(Akademik üyeler için yayınlar hariç) kimliklerine eklenecektir. 

1.2 Denetçi Nitelik Çizelgesi düzenlenerek kimliklerine eklenecektir. 
 

2. AMAÇ: 
Bu esaslar; talep eden bireysel üyeler ve/veya kurumsal üye temsilcileri, Denetçi unvanı 
taşıyanlar tarafından düzenlenmesi gereken özgeçmiş veya denetçi nitelik çizelgesinin 
doldurulması için dikkat edilmesi gereken hususları tanımlar. 

3. SORUMLULUK: 

Bu esaslar da belirtilen ‘Özgeçmiş veya Denetçi Nitelik Çizelgesi’ derneğe üye olan ve denetçi 
unvanı taşıyanların her sayfasının imzalanması ile bilgilerin doğruluğunu sorumluluğunu taşır. 

4. DENETÇİ NİTELİK ÇİZELGESİ UYGULAMASI: 

 Kişisel İletişim ve İş Bilgileri: Üyelerimizin kişisel ve iş yeri bilgilerini gerekli yerlere 
doldurması gerekir. (*) olan alanlar zorunlu değildir. 
 

 İş Bilgileri: Üyenin çalıştığı iş yeri bilgileri belirtilecektir.  
 

 İş Tecrübesi: Üyelerimizin iş tecrübelerinin firma/kurum, görevler/yetkiler ve çalışma 
tarihleri ile çalışma süreleri doldurulması gerekir. 

 

 GGYS / KYS Atamaları: Üyelerimizin çalıştığı alana göre karşıladığı kodları 
Grup/Kategori, Ea/Nace kodlarının ve kapsamının belirtilmesi gereklidir. 

 
 GGYS / KYS Verdiği Eğitimler: Üyelerimizin bugüne kadar verdiği eğitimlerin 

konusu, tarihi, organizasyon kısımlarının doldurulması gerekir. 
 

 GGYS / KYS Aldığı Eğitimler: Üyelerimizin bugüne kadar GGYS / KYS alanında aldığı 
eğitimlerin konusu, tarihi, organizasyon kısımlarının doldurulması gerekir. 

 

 GLADER tarafından verilen Denetçi kimlikleri sadece üyenin Özgeçmişini belirttiğinden  
’’Kimlik’’ yerine geçemez. 
 

 Glader tarafından verilen ‘Denetçi Kartı’ ndaki barkod okutulduğunda üyenin denetçi 
nitelik çizelgesi görüntülenecektir. 
 

 Esaslar dahilinde ve örneğe uygun olarak ‘DENETÇİ NİTELİK ÇİZELGESİ’  doldurup 
info@glader.org.tr adresine Word(doc.) formatında e-posta ile gönderilmesi ve ayrıca 
çıktı alınarak her sayfası ıslak imza ile imzalanıp Dernek merkezimize gönderilmesi 
gerekmektedir. 

5. AKADEMİK YAYINLAR 

 Özgeçmiş veya Denetçi Nitelik Çizelgesine, Akademisyen üyelerimizin yayınları ve 

çalışmaları ayrıca doldurulmadan https://akademik.yok.gov.tr link atılarak güncel 

dokümanların görülmesi sağlanacaktır   


