
 Genel Kurul İlan Metni 

Duyuru 

 

Saygıdeğer Üyelerimiz, 

Enerji Uzmanları Derneği Tüzüğü’nün (Tüzük) 10 uncu maddesi uyarınca genel kurul 
toplantısının 23/03/2018 Cuma günü saat 15:00’da EPDK Asma Kat Toplantı Salonunda 
EK’te yer alan gündem çerçevesinde gerçekleştirileceği, belirtilen tarihte yeterli çoğunluk 
sağlanamaması halinde Tüzüğün 11 nci maddesi uyarınca, 30/03/2018 Cuma günü saat 
15:00’da EPDK Asma Kat Toplantı Salonunda ikinci genel kurul toplantısının yapılacağı 
ilan edilmiştir.  

23/03/2018 Cuma günü saat 15:00’da gerçekleştirilen birinci toplantıda yeterli çoğunluk 
sağlanamamış olup, ikinci toplantının 30/03/2018 Cuma günü saat 15:00’da yapılması 
gerekmektedir. Ancak, belirtilen tarihte halihazırdaki bazı Yönetim Kurulu Üyelerimizin şehir 
dışında görevli olmaları sebebiyle toplantı tarihinde değişiklik yapılması elzem olmuştur. Bu 
çerçevede, Yönetim Kurulu tarafından Tüzüğün 11 nci maddesi uyarınca, 11/04/2018 
Çarşamba günü saat 15:00’da EPDK Asma Kat Toplantı Salonunda ikinci genel kurul 
toplantısının yapılmasına karar verilmiştir. Tüzüğün 12 nci maddesi uyarınca toplantı yeter 
sayısı aranmayacaktır ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve 
denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından da az olamaz.  

Gündemde Tüzüğün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının c bendi çerçevesinde enerji sektöründe 
çalışan kişilerden üye olmaya ilişkin kriterlerin belirlenmesine yönelik taslak çalışmanın 
değerlendirilmesi de yer almaktadır. Söz konusu taslak çalışma, ekte yer almaktadır.  

Diğer taraftan, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 26/04/2017 tarihli yazısında 4721 
sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 64 üncü maddesine göre üyeliğe kabule yönetim kurulu 
yetkiliği olduğundan temel hukuk ilkelerinden “yetki paralelliği ilkesi” uyarınca üyelikten 
çıkarmaya da yönetim kurulu yetkili olması gerektiği ifade edilerek Tüzüğün 19/c maddesinin 
Tüzükten çıkarılması gerektiği ifade edilmiştir. Gündemde, söz konusu yazıya istinaden tüzük 
değişikliğine de yer verilmiştir. 

Katılımlarınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz. 

Enerji Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu 

 

Genel Kurul Tarihi: 11/04/2018 Çarşamba günü, Saat: 15:00 

Yer: Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:51/C Balgat Çankaya / Ankara 

  



Genel Kurul Gündemi:  

1. Açılış Yoklama  
2. Divan Heyetinin Teşkili 
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi 
5. Denetleme Kurulu Raporunun Görüşülmesi 
6. Yönetim Kurulunun İbrası 
7. Enerji Uzmanları Derneği Tüzüğü’nün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının c bendi 

çerçevesinde enerji sektöründe çalışan kişilerden üye olmaya ilişkin kriterlerin 
belirlenmesi. 

8. Enerji Uzmanları Derneği Tüzüğü’nün 19 uncu maddesinin c fıkrasının Tüzükten 
çıkarılması. 

9. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna Aşağıdaki Hususlarda Yetki Devri 
Yapılmasına Yönelik Karar Alınması 

a. Dernek için gerekli taşınır taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, taşınır 
taşınmaz malların satılması yahut kiraya verilmesi hususunda,  

b. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya 
kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususunda, 

c. Derneğin amacı içinde kalan faaliyetlerinin bir kısmını gerçekleştirmek üzere 
Enstitü, Araştırma Merkezi vb. oluşumlara yönelik vakıf tesis edilmesi ve/veya 
ticari işletmeler kurabilmesi ve işletebilmesi hususunda, 

d. Üyelerinin yararlanması için misafirhane, lokal, kamp, kreş vb. sosyal tesisler 
tesis edilmesi hususunda, 

e. Dernek Faaliyetlerinin etkili ve etkin yürütülmesine yönelik komisyonlar, 
çalışma grupları vb. gruplar oluşturulması hususunda, 

f. Dernek faaliyetlerinin etkili ve etkin yönetimini sağlamak üzere dernek ve 
iktisadi teşekküllerinde görev yapmak üzere görev yetki ve sorumlulukları 
açıkça önceden belirlenmek kaydıyla ihtiyaç duyulan sayıda tam zamanlı 
ve/veya yarı zamanlı personel ve stajyer istihdamının yapılması, 
görevlendirilmesi, ücretlerinin tayin edilmesi ve gerektiğinde iş akitlerine son 
verilmesi hususunda,  

g. Dernek faaliyetlerinin etkili ve etkin yürütülmesini sağlamak üzere hizmet 
satın alınması hususunda, 

h. Gerekli görülecek diğer hususlarda, 

yönetim kuruluna karar alma yetkisi verilmesi. 

10. Yeni Yönetim Kurul, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin 
Seçilmesi 

11. Yeni Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Katılımcıları tarafından dilek ve temenniler 
12. Kapanış 

 


