
ENERJİ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KİŞİLERİN ENERJİ UZMANLARI 
DERNEĞİNE ÜYE OLABİLME KRİTERİ HAKKINDA GENEL KURUL KARARI 

 
Madde 1 - Enerji Uzmanları Derneği Tüzüğü’nün (Tüzük) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının 
(c) bendine göre Enerji Uzmanları Derneğine (Dernek) üye olabilecek kişiler bu Genel Kurul 
Kararına göre belirlenir. 
  
Madde 2 - (1) Aşağıdaki kişiler Tüzüğün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi istinaden 
Derneğe üyelik başvurusunda bulunabilir. 
 

a) Enerji sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında veya enerji 
sektöründe faaliyet gösteren özel kuruluşlarda en az 10 yıl çalışmış, halen bu kurum ve 
kuruluşlarda yönetici pozisyonda görevli yükseköğrenim mezunu kişiler 

b) Enerji sektörüyle ilgili en az üç tane makalesi ulusal ya da uluslararası hakemli 
dergilerde yayımlanmış doçent veya profesör unvanına haiz akademisyenler 

 
Madde 3 - Bu Genel Kurul Kararına göre yapılacak üyelik başvurusunun ekinde aşağıdaki 
belgeler yer alır.  
 

1) Başvuru sahibinin üyelik koşullarını taşıdığını gösteren belgeler 
2) Tüzüğün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi çerçevesinde Derneğe 

üye olup başvuru tarihi itibariyle üyeliği devam eden iki üyenin başvuru sahibine ilişkin 
olarak verdiği referans mektupları 

3) Başvuru sahibinin enerji sektöründe faaliyet gösteren bir tüzel kişilikte doğrudan veya 
dolaylı olarak yüzde 10 veya daha fazla paya sahip olmadığına ilişin yazılı beyanı 

 
Madde 4 -Bir üye, bu Genel Kurul Kararının 3 maddenin ikinci fıkrası kapsamında en fazla iki 
kişi için referans mektubu verebilir. 
 
Madde 5 – Dernek Yönetim Kurulu, başvuru sahibinden ilave bilgi ve belge istemeye 
yetkilidir. 
 
Madde 6 – Bu Genel Kurul Kararına göre Derneğe üye olabilecek kişi sayısı Tüzüğün 6 ncı 
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi çerçevesinde Derneğe üye olup başvuru tarihi 
itibariyle üyeliği devam eden kişi sayısının; bir takvim yılında yüzde 5’ini, toplamda ise yüzde 
25’ini aşamaz. 
 
Madde 7 - Dernek Yönetim Kurulu, üyelik başvurularını bu Genel Kurul Kararı, Derneğin 
amacı, faaliyetleri ve ilkeleri çerçevesinde değerlendirerek karara bağlar. Başvuruya ilişkin 
karar Tüzüğün 6 ncı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ilgilisine bildirilir. 
 


