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ENERJİ TİCARETİ DERNEĞİ 2018 GENEL KURULU  

YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU SEÇİM YÖNTEMİ 

 

1- ETD 2018 Genel Kurulu’ nda Dernek Tüzüğümüz gereğince sadece aidat borcu bulunmayan 

üyelerimiz oy kullanabilecek ve Yönetim Kurulu adayı olabilecektir. 

 

2- Yönetim Kurulu seçimi, 9 (Dokuz) asil ve 5 (Beş) Yedek olmak üzere toplam 14 (On dört) 

üyeden oluşacak aday Yönetim Kurulu listelerinin oylanması şeklinde yapılacaktır. 

 

3- Önceden belirlediği Yönetim Kurulu Aday Listesi ile seçime katılmak isteyen üyelerimizin, 

en geç Genel Kurul toplantısının yapılacağı günden bir önceki gün saat 17:00’a kadar adaylık 

taleplerini şirket yetkilileri tarafından imzalı yazı ile Derneğimiz’ in 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs 

Cad. No:37 UBM Plaza K:5 D:15 Şişli / İstanbul adresindeki Merkez ofisine posta yolu ile veya 

etd@etd.org.tr adresine e-posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir. E-posta adresine 

gönderilen bildirimler ile ilgili olarak herhangi bir aksaklık veya teknik sorundan Derneğimiz 

sorumlu tutulamayacaktır. 

 

4- Aday Yönetim Kurulu listelerinin yer alacağı bir oy pusulası hazırlanacak, Genel Kurul’a 

katılan ve oy kullanma hakkı bulunan her bir üyemizi temsilen bir kişi, oy pusulasında 1 (BİR) 

liste tercihi yaparak oy kullanacaktır. 

 

5- Oy kullanma işlemi gizli, sayım işlemi ise açık olarak gerçekleştirilecektir. 

 

6- Oy kullanma işlemi sonucunda en fazla oyu alan listede yer alan üyelerimiz, Yönetim Kurulu 

Üyesi olarak seçilmiş olacaktır. 

 

7- Denetim Kurulu seçimi ise münferiden aday olan şirketlerin oylanması şeklinde 

yapılacaktır. Adaylık bildiriminde bulunan şirketlerin yer alacağı bir oy pusulası hazırlanarak 

Genel Kurul’a katılan ve oy kullanma hakkı bulunan her bir üyemizi temsilen bir kişi, oy 

pusulasında 0 ile 3 arasında aday tercihi yaparak oy kullanacaktır.  

 

8- Oy kullanma işlemi sonucunda Denetim Kurulu adayı üyelerimizden en fazla oy alan 3 

üyemiz Denetim Kurulu Asil Üyesi ve takip eden en fazla oy alan 3 Üyemiz Denetim Kurulu 

Yedek Üyesi seçilmiş olacaktır. 
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