“Mekanik tesisatın kalitesi yaşamın ve üretimin kalitesidir.”

MEKANİK TESİSAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ
ÜYE KABUL YÖNETMELİĞİ
MADDE 1 - Kapsam:
MEKANİK TESİSAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ’ ne üye olmak üzere yapılacak başvurular Yönetim
Kurulu tarafından dernek tüzüğünün 4. maddesi uyarınca hazırlanan aşağıdaki Yönetmelik
hükümlerine uygun sonuçlandırılır.
MADDE 2 - Asıl Üye Tanımı:
 Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, ısıtma,
soğutma, iklimlendirme, havalandırma, sıhhi tesisat, yangın tesisat v.b. gibi mekanik
tesisat dallarının tamamında uygulama alanında faaliyet gösteren ve bu tüzüğün
öngördüğü koşulları taşıyan her tüzel kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir.
 Derneğin Asıl Üyeleri sadece tüzel kişilerdir.
 Asıl Üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
 MTMD’ nin her türlü organlarında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilir.
MADDE 3 - Üyelik İçin Genel Kabul Şartları:
Üyelik başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişinin MTMD’ ne üye olabilmesi için;
a.
b.
c.
d.

Tüzükte belirtilen Dernek amaç ve çalışma konularını kabul etmesi,
Genel Kurul tarafından belirlenmiş olan “İş Ahlakı İlkeleri” ne uymayı kabul etmesi,
Dernek gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip olması,
2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 4. maddesi 4.2 ve 4.3 maddelerinde belirtilen yasak
faaliyetlerde bulunmamış olması,
e. Üyeliğe Kabul Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere sahip olması ve şartları yerine
getirmesi,
f. Başvuru yılı için belirlenmiş olan giriş ödentisi ve yıllık ödenti ile faaliyetlerle ilgili
harcamalara katılma şartlarını ve paylarını kabul etmesi.
MADDE 4 - Tüzel Kişi Üyelik Şartları:
a. Üyelik için Genel Kabul Şartları’ na haiz olmak
b. Aşağıdaki 5 koşuldan en az 3 tanesini sağlıyor olmak;
1 - Mekanik Tesisat Sektöründe en az 5 yıl faaliyet göstermiş olması,
2 - Son 5 yıllık resmi ciro toplamının en az 10.000.000.-TL (Onmilyon TL) olması,
3 - Firmada çalışan Makine Mühendisi sayısının en az 3 olması,
4 - 2 kişiden az olmamak üzere çalışanların en az %25’inin TTMD ve MMO Üyesi olması,
5 - Genel Kurul tarafından kabul edilmiş “İş ahlakı ilkeleri” ne uymayı kabul etmesi.
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MADDE 5 - Gerçek Kişi Üyelik Şartları (Onursal Üye) :
Tesisat sektörüne, ulusal ve uluslararası işbirliği konusunda yardımcı olan veya olabilecek kişiler.
Sektörün gelişmesi, ilerlemesi, büyümesi için katkıları olan ve öncelikle uygulamacı kökenliler
olmak üzere gerçek kişiler Onursal Üye olabilirler.
1- Onursal Üye olunabilmesi için Dernek Üyesi Tüzel kişi tarafından Y.K ‘na yazılı olarak
önerilmesi ve Y.K tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.
2- Onursal Üyeler; Dernek Onur Kuruluna seçilebilirler.
3- Onursal Üyeler;
Dernek Genel Kurulunda oy kullanamazlar, ancak görüş
bildirebilirler.
4- Onursal Üyeler; Aidat ödemezler, ancak bağış yapabilirler.
MADDE 6 - Asil Üyelik İşlemleri:
A. Dernek Tüzel Üyeliği İşlemleri :
1. Dernek Asil Üyesi olmak isteyen tüzel kişi adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile
Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten
“Üyelik Başvuru Formu” nu doldurarak ekinde aşağıda sıralanan dökümanlarla birlikte
MTMD Yönetim Kuruluna sunar;
1- 2 adet üyelik başvuru formu,
2- Firmanın kuruluş tarihi, ticaret sicil kaydı, sermayesi gibi bilgileri içeren Ticaret
Odasından alınacak belge,
3- Firmanın adres, telefon, faks, e-posta, web sitesi bilgileri,
4- Firma yetkililerinin isim, unvanları ve kendilerine ait bilgiler,
5- Firmanın son 5 yıl içinde yurtiçinde ve yurtdışında tamamladığı ve yapmakta olduğu
işlere ilişkin, bu Yönetmeliğin 4b maddesinde belirtilen koşulları da açık olarak
kapsayan, detaylı bilgiler ve belgeler,
6- Varsa firmaya ait broşürler ve tanıtım dosyası,
7- Firmanın MTMD temsilcisine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve MTMD temsilcisine ait
adres, telefon, faks, e-posta bilgileri.
2. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, başvuru tarihinden itibaren en çok (30)
gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp kararı adaya yazılı
olarak bildirir. Üyeliğe kabul kararının toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınması
zorunludur. Yönetim Kurulu isteğin reddi kararına gerekçe bildirmek zorunda olmadığı
gibi bu karara karşı itiraz hakkı ve mercii de bulunmamaktadır.
3. Adayın Yönetim Kurulu kararıyla MTMD üyeliğine kabul edilmesi ve giriş ödentisinin en
geç (30) günlük süre içerisinde ödenmesi kaydıyla üye kayıt işlemleri tamamlanır. (30)
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günlük süre içerisinde giriş ödentisinin ödenmemesi halinde aday MTMD üyeliğine hak
kazanamaz.
B. Dernek Gerçek Kişi Üyeliği İşlemleri :
1. MTMD Asıl Üyelerinden kişiler Onursal Üyelik için önereceği gerçek kişiler için Onursal
Üyelik Formunu doldurarak Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurur.
1- MTMD Üyesi bir tüzel kişinin yazısı (Şirket kaşeli ve yetkili imzalı),
2- Üye adayına ait bilgileri içeren form.
2. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, başvuru tarihinden itibaren en çok (30)
gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp kararı adaya yazılı
olarak bildirir. Üyeliğe kabul kararının toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınması
zorunludur. Yönetim Kurulu isteğin reddi kararına gerekçe bildirmek zorunda olmadığı
gibi bu karara karşı itiraz hakkı ve mercii de bulunmamaktadır.
MADDE 7 - Gizlilik :
Üye adaylarının bu yönetmelik şartları gereği Derneğe verdiği bilgiler gizli tutulacak , üyelik
talebinin kabul edilmemesi halinde kendisine iade olunacaktır.
MADDE 8 - Üyeliğin Kesinleşmesi :
Üye adayı, yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kabul edildiğinin kendisine bildirilmesinden
itibaren en geç 30 gün içinde , Dernek Genel Kurulunca tespit edilen giriş aidatını Dernek’e
ödeyecek, bu suretle üyeliği kesinleşecektir.
Giriş aidatının belirlenen sürede ödenmemesi halinde , üyelik başvurusu geçersiz olacak ve
bu durum yazı ile başvuru sahibine bildirilecektir.
MADDE 9 - Üyelik Aidatları :
Dernek Tüzüğünün 24. maddesi uyarınca 2016 yılı için belirlenen giriş aidatı 2.750 TL ve yıllık
üyelik aidatı 1.750 TL dir.
Yıllık aidatlar peşin veya Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle ödenir. Yıllık
aidatlar üye olunan ay göz önüne alınacak şekilde hesaplanarak alınır.
9 MADDEDEN OLUŞAN
HAZIRLANMIŞTIR.
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