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ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ TÜZEL ÜYELİK YÖNETMELİĞİ 
 
Bu yönetmelik Derneğimize Tüzel (Kurumsal) Üyelik talebi ile gelen kurum ve kuruluşlar içindir. 
 
A. Tüzük 
Dernekler müdürlüğü tarafından 25.5.2018 tarih, 87385697-482.01.02.02-E.48118 sayılı onaylanmış ETMD 
tüzüğünün ilgili maddeleri; 
 
Madde 5 :  ÜYELİK 

5.1 TANIM  

Fiil Ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş ve Tesisat Mühendisliği alanında, Elektrik, Elektronik Bilgisayar v.b. bilim dallarını 

içeren Mühendislik konularında deneyim ve hizmetleri olan, mesleki çalışmasını bunların üretim, satış, montaj, satın 

alma, tasarım, araştırma, uygulama, test, kontrol, kabul, işletme ve servise alma, bakım ve onarım hizmetlerinden 

birinde veya birkaçında sürdüren eğitim, yönetim, uygulama, tasarım ve işletme hizmeti sunan Elektrik Tesisat 

Mühendislerinin dernek üyesi olması için aşağıdaki koşullara uyması gereklidir. 
  

5.1.1 Meslekte beş senelik tecrübesi içinde en az üç senesini eğitim, imalat, pazarlama, tedarik, temin,  

mümessillik, tasarım, kontrol, müşavirlik hizmetlerinde veya benzer kuruluşlarda ortak veya yönetici, sorumlu 

mühendis, projeci, müşavir olarak bizzat mesuliyet alarak iş yapmış olarak geçirmek,  
 

5.1.2 T.C Devleti tarafından verilmiş ve denkliği kanunlar ile kabul edilmiş Elektrik, Elektronik, Bilgisayar  

v.b. bilim dallarını içeren Mühendislik diplomasına sahip olmak, 
 

5.1.3 Elektrik, Elektronik veya Bilgisayar v.b. bilim dallarını içeren mühendislik mesleğinin gerek ulusal  

gerekse uluslararası düzeyde tanınmış Ahlaki ve Mesleki Davranış Genel Kurallarına uygun olmak,  
 

5.1.4 T.C. vatandaşlık haklarına sahip, olmak, çevresince iyi tanınıp, güvenilmek. 
 

T.C. yasalarının tanımış olduğu haklar çerçevesinde yabancı uyruklu mühendisler derneğe üye olabilir. 
 

5.1.5 Tercihen TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı olmak,  
 

5.1.6 Tüzel kişilikler, gerçek kişi özelliğini taşıyan üyelik tanımına uygun temsilci atayarak derneğe  

üye olabilirler. (5.1, 5.1.1,  5.1.2,  5.1.3,  5.1.4,  5.1.5 maddeleri gerçek kişileri tanımlar.) 

 

5.2 DERNEĞE ÜYE OLMA 

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği’nin, Asıl Üye, Aday Üye, Misafir Üye ve Onur Üyesi olmak üzere dört çeşit üyesi 

vardır. 
  

5.2.1 Asıl Üye:   

5.2.1.1 Elektrik Tesisat Mühendisliğinde Madde 5,1’de belirlenmiş niteliklere sahip olan, 
 

5.2.1.2 Derneğe girmek istediğine dair imzalı müracaat formu veren, Bu tüzüğe göre aidat vermeyi ve  

Derneğin Mesleki Ahlak Kurallarına uymayı kabul ve imza etmiş olan ve üye değerlendirme kurulu tavsiyesi ve Yönetim 

Kurulunca Dernek Asıl Üyeliğine kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir.  
 
5.2.1.3 Gerçek kişiler; Türk vatandaşı veya T.C. yasalarının tanımış olduğu haklar çerçevesinde yabancı  

uyruklu kişidir.  
 
5.2.1.4 Tüzel kişiler; bünyesinde en az bir (Elektrik, Elektronik veya Bilgisayar v.b. bilim dallarını  

içeren) mühendis bulundurmalı ve sektörde en az 5 yıl derneğin amaç ve değerlerine uygun faaliyet göstermiş 

olmalıdır. Tüzel kişilik kendisini temsilen Tüzel kişilik Yönetim Kurulu kararı ile bir asıl bir yedek üye belirleyip dernek 

yönetimine yazılı olarak bildirecektir. Bildirilecek bu üyeler dernek Asıl üyelik şartlarını sağlamış olmalıdır.   
 

Madde 6 : GENEL KURUL 
 

6.1 Genel Kurul’a katılan her Asıl Üye ve Tüzel Kişilik Temsilcisinin 1 oy hakkı vardır, Üye oyunu şahsen  

kullanmak zorundadır. Diğer üyeler Genel Kurul Toplantılarına oy sahibi olmamak şartıyla katılabilirler, öneri ve 

dileklerde bulunabilirler. Genel Kurulda oy kullanabilmek için üyelerin altı aydan fazla süredir dernek üyesi olması 

gerekir. 
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B. Tüzel Kişilerin (Kurumsal Üyelik) hakları 
ETMD, kurumsal üyelerine aşağıdaki hakları verir. Kurumsal üyenin bu haklarını kullanıp kullanmaması 
üyenin kendi tercihidir. 
 

1. Kurumsal üye talep ettiği takdirde ETMD’nin web sitesinde; 
 

• “Kurumsal Üyeler” bölümünde kurum logosu ile yer alma ve link çıkışı hakkı, 
 

• Bir yıl boyunca www.etmd.org.tr kalite standartlarını sağlayan teknik içerikli 2, kurum içerikli 1 
haber yayınlatabilme, 
 

• Yayınlanan kurumsal üye içeriklerinde, kurumsal üye web sayfasına 3 adet link yönlendirme 
(backlink), 
 

• Bir yılda 2 adet kurum röportajı yayınlatma, 
 

• Etkinlikler bölümünde yılda 2 defa kurum etkinliği tanıtımları  
 

• Banner alanlarında %15 indirim hakkına sahip olma 
 

2. ETMD Akademi yayına ve eğitime başladığında 
 

• Yılda 2 adet video eğitim yayınlatabilme 
 

• Eğitimlerde ön talep ile başvuru yapabilme, 3 kurum yetkilisine %15 indirim hakkına sahip olma. 
 

3. Kurumsal Üyenin ETMD’nin diğer faaliyetlerindeki imtiyazları; 
 

• Sosyal medya hesaplarında yılda 2 defa kurum içeriklerinin yayınlanması, 
 

• Bizden Haberler Dergisi’nde reklam alanlarında %15 indirim hakkı, 
 

• Organizasyon ve etkinliklerde tanıtım için bastırılacak olan afiş, broşür, branda gibi tanıtım 
materyallerinde “Üye Kurum Kuşağı” kullanılırsa, bu bölümde logo ile yer alma, 
 

• Düzenlenen saha aktiviteleri ve organizasyonlarda ön talep ile başvuru yapabilme ve ilgili etkinliğe 
katılım için 3 kurum yetkilisine %15 indirim hakkına sahip olma. 
 

• Kurumun tanıtım materyallerinde (broşür, mail imza vb) üyeliklerimiz alanında “ETMD Üyesidir” 
şeklinde, üyeliği devam ettiği süre boyunca logosunu kullanabilme imkânlarını sağlamayı taahhüt 
eder.  

 
C. Mali Hükümler 
Kurumsal üyelik, diğer üyeliklerle birlikte yönetim kurulu onayı ile aktif hale gelir. Başvuru sahibi, ilgili 
evrakları tam ve doğru doldurmak zorundadır. Ayrıca 1 yıllık kurumsal üyelik bedeli olan 4.000 TL ile ilk 
giriş bağış bedelini (En az 3.000 TL) derneğin ilgili hesaplarına yatırmış olduğu makbuzun bir kopyasını bu 
evrakların ekine koymalıdır. Kurumsal Üyeler de (Tüzel kişilik) dernek tüzüğünün Mali Hükümler Ve 
Borçlanma Usulleri başlıklı 7.Maddesine tabidir. 
 
D. Etkinlikler 
ETMD, 20…..yılı sonuna kadar aşağıdaki etkinlikleri planlamaktadır. 

 
 ETMD Futbol Ligi 
 ETMD Bowling turnuvası 
 ETMD Gecesi 
 ETMD Yaza Merhaba Aktiviteleri 
 ETMD Deneyimler Buluşmaları 
 ETMD Çalıştayları 
 ETMD Bizden Haberler Dergisi 
 ETMD “Bir kış gecesi” yemeği 
  
  

ETMD, gerektiği durumda bu Maddede ilan etmiş olduğu etkinlikleri yapıp yapmama, tarih değiştirme, yer 
değiştirme, içerik değiştirme, farklı etkinlikler düzenleme hususunda serbesttir.  
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E. Diğer 

 Kurumsal Üyenin ödemiş olduğu (C maddesi) bedel 1 yıllıktır. Derneğe ilk girişte ödenen bedel ise 
bağıştır.  Kurumsal Üyelerin aidat ve bağış bedelleri iade edilemez. 
 

 Taraflardan biri üyeliğin sonlanmasını istediğinde üyelik süresinin sonlanma tarihinden 3 ay önce 
karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde üyelik 1 yıl uzatılmış olacaktır. 1 yıllık 
toplam ödenecek aidat bedeli üyelik kabul tarihinin yıl dönümünü takip eden 10 takvim günü içinde 
yatırmak zorundadır.  
 

 ETMD, kurumsal üyenin üyeliği süresince Marka ve Logo’larını kullanabilecektir. Bu Marka ve 
Logo’lar üyelik tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde ETMD tarafından yayınlanabilecek kalite ve 
ölçekte ETMD’nin Kurumsal İletişim bölümüne gönderilecektir. Marka ve Logoların tüm kanuni 
sorumluluğu üyeye aittir. 
 

 Taraflar birbirlerinden edindikleri bilgileri 3.kişilere vermeyecek, hiçbir şahıs, kuruluş veya başka bir 
firmaya satmayacak veya devretmeyecektir. 
 

 ETMD sektörün sentezinde, analizlerinde, ihtisas konularında, istatistiksel çalışmalarında 
kullanılmak ve yayınlamak üzere, kurumsal üyeden yardım, idari ve teknik bilgiler talep edebilir. 
Kurumsal Üye ticari sır taşımayan bu talepleri en fazla fayda içerecek düzeyde karşılar.   
 

 Kurumsal üye sektörün geleceğini ilgilendiren konularda teknik, kariyer gelişimi ve kurumsal eğitim 
ve anlatım desteğinde bulunacak, staj konusunda kontenjan ayıracaktır.  
 

 Kurumsal üye, ETMD’nin talebi üzerine üye kurumun ihtisas konusu içerisinde kalmak şartı ile 
araştırma yaptırmak için personel desteğinde bulunur. 
 

 ETMD etkinlikleri ile ilgili olarak kurumsal üyenin çalıştıracağı personel, yapacağı tanıtım etkinlikleri 
ve dağıtacağı promosyon ürünleri ile ilgili olarak bütün mali ve idari yükümlülükler üyeye ait olup, 
üye bu yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. 
 

 Kurumsal Üye, başvuru belgesinde belirtilen adresi yasal tebligat adresi olduğunu kabul ve beyan 
ederler. 

 
     

 
 


