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MADDE 1. KAPSAM
Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği’ne (ENSİA) asıl üye olmak üzere yapılacak başvurular Yönetim
Kurulu tarafından Dernek Tüzüğü’nün üyelikle ile ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan bu Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak sonuçlandırılır.
MADDE 2. ASIL ÜYE TANIMI
Asıl Üye, dernek tüzüğünün 2. maddesindeki amaçlar bölümünde belirlenen konularda faaliyet gösteren ve
6. maddedeki üyelik kriterlerine uyan gerçek ve tüzel kişilerdir. Üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluluğu
üstlenmiş, üyeliğe kabul şartlarını taşıyan, üyelik haklarından yararlanan, Ödentileri ödemeyi kabul eden,
Dernek İç Yönetmeliklerine uymakla yükümlü olan, Yönetim Kurulu tarafından asıl üyeliğe kabul edilen tüzel
ve gerçek kişilerdir.
Asıl Üye, seçme ve seçilme hakkına sahiptir; tüm hak ve yetkilere sahip olarak derneğin her türlü organında
görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilir.
MADDE 3. ÜYELİK İÇİN GENEL KABUL ŞARTLARI
Üyelik başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişinin derneğe üye olabilmesi için aşağıdaki şartları yerine
getirmesi gerekmektedir.
1. Derneğe üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen konularda faaliyet göstermelidir.
 RÜZGAR
 GÜNEŞ
 JEOTERMAL
 BİYOKÜTLE
 HİDROJEN
 ENERJİ DEPOLAMA, İLETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERİ
 HİDROELEKTRİK
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 DALGA / AKINTI ENERJİSİ
 YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE/TAAHHÜT/BAKIM/SERVİS
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIĞI
2. Derneğin tüzük hükümlerini kabul ettiğine dair taahhütname vermek,
3. Genel Kurul tarafından belirlenmiş ve kabul edilmiş olan "Etik İlkeler Sözleşmesi"ni imzalamayı kabul
etmesi,
4. Dernek gelirlerine temel oluşturan giriş aidatı ve yıllık aidatı ödeme gücüne sahip olması,
5. Üyeliğe Kabul Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere sahip olması ve şartları yerine getirmesi,
6. Belirtilen giriş aidatı ve yıllık aidat ödeme şartlarını kabul etmesi,
7. Mevcut asıl üyelerden en az ikisinin üyeliğe teklif etmesi,
8. Üye olma koşullarına sahip tüzel kişilerin faaliyet gösterdikleri alanda en az 2 (iki) yıldır faaliyet
gösteriyor olması,
MADDE 4. TÜZEL KİŞİ ÜYELİK ŞARTLARI
1. “Üyelik için Genel Kabul Şartları”na haiz olmak
2. Dernek üyeliği için şirket yönetim kurulunda karar almak ve yetkili temsilcisini (firmanın sahibi,
yönetim kurulu başkanı ya da en üst düzey yöneticisini) yazılı olarak bildirmek,
3. Enerji ile tüzükte belirtilen meslek alanlarında faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Kuruluşları
konularında iştigal etmek ve bu hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak belge ile
kanıtlamak.
4. Dernek tüzüğünde belirtilen sektörlerde en az 2 yıldır faaliyet gösteriyor olmak.
MADDE 5. GERÇEK KİŞİ ÜYELİK ŞARTLARI
1. “Üyelik için Genel Kabul Şartları”nı haiz olmak,
2. 18 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. İki dernek asıl üyesi tarafından yazılı olarak üye olarak önerilir..
4. Dernek tüzüğünde belirtilen sektörlerde en az 2 yıldır çalışıyor olmak
Bu durumda, gerçek kişileri Dernek üyeliğine öneren tüzel kişi üye, bu gerçek kişi üyelerin derneğe oluşacak
borçlarını ödemeyi taahhüt ve kabul eder. Tüzel kişinin önerdiği üye, öneren tüzel kişinin bünyesinden
ayrıldığı takdirde, öneren tüzel kişi bu durumu tüzel kişiyi bağlayan bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirir.
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Yönetim Kurulu tüzel kişinin önerdiği üyenin tüzel kişiden ayrıldığı tarih itibarıyla birikmiş herhangi bir borcu
varsa, bu borcun öneren tüzel kişiden talep edildiğini de içeren ve tüzel kişinin sorumluluğunu da açıklayan
bir yazı ile tüzel kişiye üyenin durumu hakkında bilgilendirme yapar.
Tüzel kişiden ayrılan kişinin üyeliği son bulur. Üyeliğin devam etmesini istediği takdirde dernek tüzüğünde ve
yönetmelikte belirtilen şartlara uyması koşulunda gerçek kişi olarak üyeliğine devam eder. Yönetim Kurulu bu
üyenin yeni giriş aidatı ve yıllık aidatını belirleyerek üyeyi kayıt altına alır.
MADDE 6. ASIL ÜYELİK İŞLEMLERİ
6. A. Dernek Tüzel Kişi Üyeliği İşlemleri
1. Dernek asıl üyesi olmak isteyen tüzel kişi adayları, dernek merkezine bizzat başvuruda bulunarak
ve/veya derneğin web sitesinden elde ettikleri üye başvuru dosyasını alırlar; dosya içindeki üyelik
başvuru formunu doldurup iki üye referansını bildirmek koşuluyla başvuru dosyasını dernek Genel
Koordinatörü’ne iletirler. Dernek tarafından uygun bulunan adaylara bilgilendirme yazısı gönderilir.
Bu yazıda ilgili adayın yükümlülükleri ve teslim etmesi gereken belgeler belirtilir.
2. Aday bu aşamada aşağıda belirtilen belgeleri tamamlamak zorundadır.
a) Üyelik Müracaat Formunun doldurulması
b) Üyelik İstemi ve Başvuru Formu,
c) Firmanın kuruluş tarihi, ticaret sicil kaydı, sermayesi gibi bilgileri içeren Ticaret Odası’ndan,
Sanayi Odası’ndan veya meslek odalarından alınacak belge,
d) Firma yetkililerinin noter tasdikli imza sirküleri
e) Firmanın kurulduğu tarihten itibaren yurtiçinde ve yurtdışında tamamladığı ve yapmakta
olduğu işlere ilişkin detaylı bilgiler,
f) Varsa firmaya ait broşürler, firmanın ihtisas sahası, yıllık iş yapma kapasitesi, yıllık cirosu,
makine parkı vb faaliyet bilgileri, firmanın ürettiği ve/veya ticaretini yaptığı ürün ve hizmetler
ile ilgili kalite belgeleri.
g) Firmanın varsa doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olduğu diğer kuruluşlarına ait yukarıda
istenen bilgiler,
h) Firmanın derneğe bildireceği temsilcisine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve firmanın yetkilisine
ait adres, telefon, faks, e-posta bilgileri.
3. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde
karara bağlar ve sonucu istek sahibine yazı ile bildirir. Yönetim Kurulu isteğin reddi kararına gerekçe
bildirmek zorunda olmadığı gibi bu karara karşı itiraz hakkı ve mercii de bulunmamaktadır.
4. Adayın Yönetim Kurulu kararıyla dernek üyeliğine kabul edilmesi ve giriş aidatını (ödentisini) ve üye
olduğu yıla ait yıllık aidatını nakden ödemesi kaydıyla üye kayıt işlemleri tamamlanır. Yönetim kurulu,
yeni önerilen adayın üye olmasında yasal bir sakınca görmediği takdirde, üyeliğini onaylayıp
onaylamamakta serbesttir.
B. Dernek Gerçek Kişi Üyeliği İşlemleri
1. Dernek asıl üyesi olmak isteyen gerçek kişi adayları, dernek merkezine bizzat başvuruda bulunarak
ve/veya derneğin web sitesinden elde ettikleri üye başvuru dosyasını alırlar; dosya içindeki üyelik
başvuru formunu doldurup iki dernek üyesinin referansını bildirmek koşuluyla başvuru dosyasını
dernek Genel Koordinatörü’ne iletirler. Dernek tarafından uygun bulunan adaylara ön kabul yazısı
gönderilir. Ön kabul yazısında ilgili adayın yükümlülükleri ve teslim etmesi gereken belgeler belirtilir.
2. Aday bu aşamada aşağıda belirtilen belgeleri tamamlamak zorundadır.
a) Üyelik İstemi ve Başvuru Formu,
b) Dernek üyesi bir tüzel kişiliğin referans yazısı (şirket kaşeli ve yetkili imzalı),
c) Noterden alınmış imza beyannamesi,
d) Meslek odalarından veya ilgili makamından alınmış faaliyet belgesi,
e) Firmanın ürettiği ve/veya ticaretini yaptığı ürün ve hizmetler ile ilgili kalite belgeleri.
f) İkametgâh belgesi,
g) Adli sicil kaydı,
3. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde
karara bağlar. Sonucu istek sahibine yazı ile bildirir. Yönetim Kurulu isteğin reddi kararına gerekçe
bildirmek zorunda olmadığı gibi bu karara karşı itiraz hakkı ve mercii de bulunmamaktadır.
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