KTMMOB
ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI

ÖĞRENCĠ ÜYE YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte
olan öğrencilerin; akademik, sosyal ve kültürel sorunlarına demokratik ve bilimsel üniversite ekseninde
çözüm üretmek, bu süreçte Meslek Odalarını tanımalarını ve Oda faaliyetleri içinde yer almalarını sağlamak
ile Oda’nın üniversiteler ile yürüttüğü işbirliği çalışmalarına bu çerçevede de katkıda bulunmaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan ve
bölümünde ilk iki akademik yıldaki dersleri tamamlayan öğrencilerin, Oda'ya "Öğrenci Üye" olarak
kaydedilmelerinin esaslarını, Öğrenci Üyelerin hak ve sorumluluklarını, Öğrenci Üyelerin Oda ile ilişkilerini
ve Oda çatısı altında örgütlenmelerinin kurallarını tanımlar.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte,
a) KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odasına; "Oda",
b) İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'na; "OYK",
c) Üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan ve bölümünde ilk iki
akademik yıldaki dersleri tamamlayan (geçen) öğrencilere; "Öğrenci",
d) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan “Öğrenci”lerden Oda'ya kaydı yapılan
öğrencilere: "Öğrenci Üye" denir.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Öğrenci Üyelik KoĢulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve
Sorumlulukları
Öğrenci Üyelik koĢulları
MADDE 4 - (1) Oda’ya Öğrenci Üye olabilmek için, üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde
öğrenci olmak ve bölümünde ilk iki akademik yıldaki dersleri tamamlamış (geçmiş) olmak zorunludur.
Öğrenci üyelik kaydı için gerekli belgeler
MADDE 5 - (1) Öğrenci Üyelik kaydı için aşağıdaki belgeler gereklidir;
a) Öğrenci üye adayı tarafından doldurulmuş öğrenci üyelik başvuru formu,
b) Aslı ibraz edilmek kaydıyla, kimlik kartı fotokopisi,
c) Aslı ibraz edilmek kaydıyla, öğrenim görmekte olduğu üniversite tarafından düzenlenmiş,
başvurunun yapıldığı öğrenim yılına ait öğrenci kimlik veya öğrenci belgesi fotokopisi,
d) İnşaat Mühendisliği bölümündeki ilk iki akademik yıldaki dersleri tamamladığını (geçtiği) gösteren
belge.
e) İki adet vesikalık fotoğraf,
Öğrenci Üyelik kayıt iĢlemleri ve geçerlilik süresi
MADDE 6 – (1) Öğrenci Üyelik kayıt işlemleri;
a) Yönetmeliğin 4. maddesinde tanımlanan öğrencinin, 5. maddede belirtilen belgelerle Oda’ya
başvurması halinde, “Öğrenci Üye” olarak Oda’ya kaydı yapılır ve Öğrenci Üye Kimliği verilir.
b) Öğrenci üyenin üyelik kayıt bilgileri Oda veri tabanı içerisinde ayrı bir bölümde tutulur.
(2) Öğrenci üyelik geçerlilik süresi;

a) Öğrenci Üyelik süresi bir öğretim yılı ile kısıtlıdır.
b) Öğrenci Üyelik, her öğrenim yılı başlangıcında Öğrenci Üyenin bu Yönetmelik’in 5. maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen evrakla birlikte başvurusu ile birer yıl geçerli kılınarak,
Öğrenci Üye kimlik kartının yenilenmesiyle sürdürülür.
Öğrenci Üyeliğin son bulması
MADDE 7 - (1) Öğrenci Üyelik aşağıdaki durumlarda son bulur;
a) Öğrenci Üye'nin üyelikten istifa etmesi,
b) Herhangi bir nedenle öğrenciliğin sona ermesi.
c) Yönetmelik hükümlerine, Oda ve Birlik yönetmeliklerinde tariflenen mesleki davranış ilkelerine
aykırı davranması halinde OYK kararı ile.
Öğrenci Üyenin hakları ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Öğrenci Üye,
Yurt içinde gerçekleşecek Oda etkinliklerinden (kurs, seminer, sempozyum, kongre, teknik gezi vb.) faal
üye ile ayni koşullarda yararlanır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1)
Bu Yönetmelik KTMMOB Yetki Kurulu Onaylar
Yürütme
MADDE 10 – (1)
Bu Yönetmelik hükümlerini KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

