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DERNEĞİN AMACI  

• Dünyada üretim ve hizmet kuruluşları kısaca tüm iş dünyası, hızlı
bir dijitalleşme - proseslerini sayısal ortamlara aktarma
sürecindedir. Bu sürecin, son yıllarda, sanayiyi ilgilendiren
devrimsel dönüşümüne, dünyadaki yaygın adı ile Endüstri 4.0
denilmektedir.

• Dernek, uluslararası rekabeti sağlamak amacıyla, Türk üretim ve
hizmet sektörlerinin dijital dönüşümünü ve Endüstri 4.0
dönüşümünü gerçekleştirecek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve
geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda yapılacak çalışmalar
kapsamında, kişi ve kuruluşlara destek vermek ve bu konuda
referans merkezi olmak amacı ile kurulmuştur.
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Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri

ION Academy Güler Dinamik Teknoloji ve İnsan Kolejleri

Endüstri 4.0 Platformu Vestel Deloitte

Pegasus RNZ Medya Bahçeşehir Üniversitesi



DERNEĞE ÜYELİK

Tüzel kişilerin Dernek üyesi olması durumunda, tüzel 
kişinin Dernek tüzük hükümlerini kabul ettiğini ve 
tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini 
belirten, en az üç dernek üyesince de imzalanmış 
“Üyelik başvuru” formu doldurulup, tüzel kişinin 
Derneğe üye olmak istediğine dair Yönetim 
Kurulu/Ortaklar Kurulu kararı fotokopisi veya yetki 
belgesi ile birlikte yetkili kişinin yazısı, imza Sirküleri, 
Ticaret Sicil Gazetesi, temsilcinin ikametgâh, nüfus 
suretleri ve 4 adet fotoğrafları yönetim kuruluna 
sunulur.

Asil Üyeler



Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı 
tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul 
veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara 
bağlayıp, sonucunu başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı 
olarak bildirir,

Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine 
“Dernek Üye Defteri”ne işlenir. Giriş ödentisi (5.000 TL) 
ile yıllık ödenti (5.000 TL) aşağıda belirtilen hesaba* 
yatırılır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği 
kazanılamaz.

IBAN: TR27 0006 2000 3040 0006 2927 54

Asil Üyeler
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Derneğin amaçlarının gerçekleşmesinde yoğun ve 
önemli katkıları bulunan kişilerin başvurusu veya 
önerilmesi halinde Yönetim Kurulu adı geçen 
niteliklerin olup olmadığına dair bir araştırma yaparak, 
en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya reddi 
şeklinde karara bağlayıp, başvuru veya öneri sahibine 
yazı ile bildirir.

Gönüllü/Onursal Üyeler
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