
‹fi HUKUKU VE ‹fi GÜVENL‹⁄‹ SEM‹NER‹
Ö¤renci üyelerimizin yaz döneminde flantiye ve büro
ortam›nda yapt›klar› stajlarda ve mezuniyet sonras› ifl
yaflamlar›nda çok önemli bir yer iflgal eden ifl güvenli¤i ve
ifl hukuku konusunda üyelerimizi bilgilendirmek amac›yla
2 May›s 2007 tarihinde ‹stanbul Teknik Üniversitesi ‹nflaat
Fakültesi Konferans Salon’unda “‹fl Güvenli¤i ve ‹fl Hukuku”
ana bafll›kl› bir seminer düzenledik. Seminere konuflmac›
olarak kat›lan ‹nflaat Mühendisi Ergun KORKMAZ ifl
güvenli¤inin ‹nflaat Mühendisli¤i mesle¤indeki önemi
konusunda ö¤rencileri bilgilendiren bir konuflma yapt›ktan
sonra seminer soru-cevap bölümüyle tamamland›.

S‹NEMA ETK‹NL‹⁄‹M‹Z
Geçen dönemde tiyatro etkinli¤i ile bafllatt›¤›m›z sosyal
etkinlikler dizimize bu dönemde sinema etkinli¤imizle devam
ettik. 17 May›s 2007 tarihinde Taksim Yeflilçam Sinemas›’nda
gösterimi yap›lan 12 Eylül döneminin karanl›k içyüzünden
kesitler sunan “Zincirbozan” filmini ö¤renci üyelerimizle
beraber izledik.

P‹KN‹K ETK‹NL‹⁄‹M‹Z
Final s›navlar› haftas›n›n verdi¤i gerginli¤i bir nebze olsun
azaltmak, komisyon üyelerinin birbirlerini tan›y›p
kaynaflmas›na yard›mc› olmak amac›yla 2 Haziran 2007
Cumartesi günü Polonezköy’de üyelerimizle beraber piknik
yapt›k. Gün boyu keyifli ve güzel anlar›n yafland›¤› piknikte
üyelerimizden gelen istek do¤rultusunda her senenin sonunda
geleneksel olarak bu tarz pikniklerin yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.
Gerçeklefltirdi¤imiz etkinlikler, üyelerimizin teknik bak›m›ndan
eksikliklerini tamamlamas›na imkân sa¤lad›¤› gibi sinema
ve piknik etkinliklerimiz sonunda da üyelerimiz yo¤un geçen
bir ders döneminin verdi¤i zihinsel yorgunluktan
uzaklaflmalar›na olanak sa¤lad›.

Çal›flmalar›m›z ve düzenledi¤imiz etkinliklerde ‹MO ‹stanbul
fiubesi Yönetim Kurulu’nun komisyonumuza sundu¤u maddi
ve manevi destekten dolay› ‹MO ‹stanbul fiubesi Ö¤renci
Komisyonu ad›na teflekkürlerimi sunar›m. Beraber üretme
ve ortak çal›flma ekseninde gelecek etkinliklerimizde buluflmak
dile¤iyle.
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Ö¤renci komisyonumuz üyelerimizin teknik, sosyal ve kültürel gereksinimlerinin karfl›lanmas› amac›yla 2007 y›l›n›n
Haziran-Temmuz dönemi içerisinde önceden planlanan seminer, sinema ve piknik etkinliklerini gerçeklefltirdi.



B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli¤in amac›, ülkemizdeki üniversitelerin
inflaat mühendisli¤i bölümlerinde ö¤renim görmekte olan
ö¤rencilerin; akademik, sosyal ve kültürel sorunlar›na demokratik
ve bilimsel üniversite ekseninde çözüm üretmek, bu süreçte Meslek
Odalar›n› tan›malar›n› ve Oda faaliyetleri içinde yer almalar›n›
sa¤lamak ile Oda’n›n üniversiteler ile yürüttü¤ü iflbirli¤i çal›flmalar›na
bu çerçevede de katk›da bulunmakt›r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, ülkemizdeki üniversitelerin inflaat
mühendisli¤i bölümlerinde ö¤renim görmekte olan ö¤rencilerin,
Oda’ya “Ö¤renci Üye” olarak kaydedilmelerinin esaslar›n›, Ö¤renci
Üyelerin hak ve sorumluluklar›n›, Ö¤renci Üyelerin Oda ile iliflkilerini
ve Oda çat›s› alt›nda örgütlenmelerinin kurallar›n› tan›mlar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6235 Say›l› Türk Mühendis ve Mimar
Odalar› Birli¤i (TMMOB) Kanunu 39 ncu maddesi hükümlerine
dayan›larak haz›rlanm›flt›r.

Tan›mlar ve k›saltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte,
a) TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›na; “Oda”,
b) TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› fiubesine; “fiube”,
c) ‹nflaat Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu’na; “OYK”,
d) ‹nflaat Mühendisleri Odas› fiube Yönetim Kurulu’na; “fiYK”,
e) Ülkemizdeki üniversitelerin inflaat mühendisli¤i bölümlerinde

ö¤renim görmekte olan ö¤rencilere; “Ö¤renci”,
f) Yönetmeli¤in 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (e) bendinde

tan›mlanan “Ö¤renci”lerden Oda’ya kayd› yap›lan ö¤rencilere;
“Ö¤renci Üye”,

g) Yönetmeli¤in 11 inci maddesinin birinci f›kras›nda tan›mlanan
Ö¤renci Üye S›n›f Temsilcilerine; “S›n›f Temsilcisi”,

h) Yönetmeli¤in 11 inci maddesinin ikinci f›kras›nda tan›mlanan
Ö¤renci Üye Üniversite Temsilcilerine; “Üniversite Temsilcisi”,

i) Yönetmeli¤in 11 inci maddesinin üçüncü f›kras›nda tan›mlanan
fiube Ö¤renci Üye Kurulu’na; “fiube Ö¤renci Kurulu”,

j) Yönetmeli¤in 11 inci maddesinin dördüncü f›kras›nda tan›mlanan
Oda Ö¤renci Üye Konseyi’ne; “Ö¤renci Konseyi”,

k) Yönetmeli¤in 11 inci maddesinin beflinci f›kras›nda tan›mlanan
Oda Ö¤renci Üye Meclisine; “Ö¤renci Meclisi”,

denir.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Ö¤renci Üyelik Koflullar›, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeli¤in
Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumluluklar›

Ö¤renci Üyelik koflullar›
MADDE 5 - (1) Oda’ya Ö¤renci Üye olabilmek için, ülkemizdeki
üniversitelerin inflaat mühendisli¤i bölümlerinde ö¤renci olmak
zorunludur.
MADDE 6 - (1) Ülkemizdeki üniversitelerin inflaat mühendisli¤i
bölümlerinde lisans ö¤renimini tamamlayarak, yüksek lisans
ö¤renimine devam eden Oda üyeleri, istemeleri halinde, bu
Yönetmelik kapsam›nda tan›mlanan Ö¤renci Üye statüsünde de yer
alabilirler.

Ö¤renci üyelik kayd› için gerekli belgeler
MADDE 7 - (1) Ö¤renci Üyelik kayd› için afla¤›daki belgeler
gereklidir;
a) Ö¤renci üye aday› taraf›ndan doldurulmufl ö¤renci üyelik

baflvuru formu,
b) Asl› ibraz edilmek kayd›yla, nüfus cüzdan› fotokopisi,
c) Asl› ibraz edilmek kayd›yla, ö¤renim görmekte oldu¤u üniversite

taraf›ndan düzenlenmifl, baflvurunun yap›ld›¤› ö¤renim y›l›na
ait ö¤renci kimlik veya ö¤renci belgesi fotokopisi,

d) ‹ki adet vesikal›k foto¤raf,
e) Her akademik y›l için OYK taraf›ndan belirlenen Ö¤renci Üye

kay›t ücretinin ödendi¤ini gösterir makbuz,
f) ‹MO üye aidat›n›n %10’u  tutar›nda olan Ö¤renci Üye aidat›n›n

ödendi¤ini gösterir makbuz.

Ö¤renci Üyelik kay›t ifllemleri ve geçerlilik süresi
MADDE 8 – (1) Ö¤renci Üyelik kay›t ifllemleri;
a) Yönetmeli¤in 5. maddesinde tan›mlanan ö¤rencinin, 7. maddede

belirtilen belgelerle fiube’ye baflvurmas› halinde, “Ö¤renci Üye”
olarak Oda’ya kayd› yap›l›r ve Ö¤renci Üye Kimli¤i verilir. fiubeler
yaln›zca kendi etkinlik alanlar›nda yer alan üniversitelerdeki
ö¤rencilerin “Ö¤renci Üye” kay›t ifllemlerini yaparlar.

b) Ö¤renci üyenin üyelik kay›t bilgileri Oda veri taban› içerisinde
ayr› bir bölümde tutulur.

(2) Ö¤renci üyelik geçerlilik süresi;
a) Ö¤renci Üyelik süresi bir ö¤retim y›l› ile k›s›tl›d›r.
b) Ö¤renci Üyelik, her ö¤renim y›l› bafllang›c›nda Ö¤renci Üyenin

bu Yönetmelik’in 7. maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendinde
belirtilen evrakla birlikte baflvurusu ile birer y›l geçerli k›l›narak,
Ö¤renci Üye kimlik kart›n›n vizelenmesiyle sürdürülür.

c) Ö¤renci üye aidat›, ‹MO üye aidat›n›n %10’u  tutar›nda olup,
Ö¤renci Üye taraf›ndan her ö¤renim y›l›    bafl›nda  kimlik vize
ifllemleri s›ras›nda ödenir.

d) Yönetmeli¤in 6. maddesinde tan›mlanan Ö¤renci Üye, ‹MO üye
aidat›n› ödemesi nedeniyle ayr›ca Ö¤renci Üye aidat› ödemez.

Ö¤renci Üyeli¤in son bulmas›
MADDE 9 - (1) Ö¤renci Üyelik afla¤›daki durumlarda son bulur;
a) Ö¤renci Üye’nin üyelikten istifa etmesi,
b) Herhangi bir nedenle ö¤rencili¤in sona ermesi.
c) Yönetmelik hükümlerine, Oda ve Birlik yönetmeliklerinde

tariflenen mesleki davran›fl ilkelerine ayk›r› davranmas› halinde
fiYK veya Ö¤renci Konseyi’nin talebi ve OYK karar› ile.

Ö¤renci Üyenin haklar› ve sorumluluklar›
MADDE 10 – (1) Ö¤renci Üye,
a) Oda etkinliklerinden (kurs, seminer, sempozyum, kongre, teknik

gezi vb.) indirimli olarak yararlan›r. ‹ndirim oran›, yay›nlarda
%10’un, etkinliklerde %40’›n alt›nda olmamak kofluluyla, Ö¤renci
Temsilcili¤i taraf›ndan önerilir ve fiYK karar› ile belirlenir.

b) Oda’n›n sa¤lad›¤› “staj yeri“ olanaklar›ndan öncelikli olarak
yararlan›r. OYK ve fiYK staj yeri bulma ve yönlendirme konusunda
en az bir flube çal›flan›n› görevlendirmekle yükümlüdür.

c) Oda ve/veya fiube iliflkilerini yürütmek üzere OYK ve fiYK,
birer yönetim kurulu üyesini görevlendirir.

d) Üniversite Temsilcileri arac›l›¤›yla ücretsiz olarak da¤›t›lan fiube
Bülteni, Teknik Güç ve OYK taraf›ndan belirlenen di¤er ücretsiz
yay›nlardan yararlan›r.

e) Kendi iste¤i veya Oda organlar›ndan herhangi birinin talebi
halinde, fiYK karar› ile fiube Komisyonlar›na, OYK karar› ile Oda
Komisyonlar›na “Ö¤renci Üye” statüsü ile kat›labilir.

TMMOB
‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI
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f) Oda organlar›na aday olamaz, Oda organ› seçimlerinde oy
kullanamaz.

g) Mühendislik hizmetleri konusunda üyelerin sahip oldu¤u
yetkilere sahip olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ö¤renci Üye Örgütlülü¤ü Organlar›

MADDE 11 - (1) S›n›f Temsilcisi,
a) Ö¤renci Üye örgütlülü¤ünü s›n›f baz›nda yürüten kiflidir.
b) S›n›f›ndaki ö¤rencileri bu yönetmeli¤in amaçlar› do¤rultusunda

organize eder, ö¤renci örgütlenmesi ile iliflkisini sa¤lar ve Oda
faaliyetlerinde yer almalar› için gerekli çal›flmay› yapar.

c) S›n›f›ndaki fiube’ye kay›tl› ö¤renci üyelerce her akademik y›l›n
bafllad›¤› ilk ay içerisinde seçilir.

d) Görev süresi bir akademik y›ld›r.

(2) Üniversite Temsilcisi,
a) Ö¤renci Üye örgütlülü¤ünü üniversite baz›nda yürüten kiflidir.
b) S›n›f Temsilcilerinin faaliyetlerini bu yönetmelik çerçevesinde

organize eder.
c) Ö¤renci Üye toplant›lar›n› ve S›n›f Temsilcileri ile yap›lacak

toplant›lar› düzenler.
d) Ö¤renim gördü¤ü üniversitenin ö¤renci dernek ve topluluklar›,

ö¤retim üyeleri, inflaat mühendisli¤i bölümü yönetimi,
mühendislik ve/veya inflaat fakültesi yönetimi ve üniversite
yönetimi ile yönetmelik kapsam›nda iletiflim kurmada yetkilidir.

e) Üniversitedeki Ö¤renci Üyeler aras›ndan her akademik y›l›n
bafllad›¤› ilk ay içerisinde seçilir.

f) Görev süresi bir akademik y›ld›r.
g) Toplam iki akademik y›ldan fazla görev yapamaz.

(3) fiube Ö¤renci Kurulu,
a) fiubenin etkinlik alan›nda birden fazla üniversitenin yer almas›

halinde tüm üniversitelerin Üniversite Temsilcilerinden oluflur;
fiubenin etkinlik alan›nda bir üniversite olmas› halinde üniversite
ve s›n›f temsilcilerinden oluflur.

b) Kendi aras›ndan bir sözcü seçer. Sözcü oturumlar› yönetir ve
Kurulu temsile yetkilidir.

c) Ö¤renci Üyeleri ilgilendiren konular›n görüflüldü¤ü fiYK
toplant›lar›na, seçmifl oldu¤u Sözcü’nün kat›l›m›n› sa¤layarak
görüfllerini bildirir.

d) Yönetmeliklere, Ö¤renci Konseyi ve Ö¤renci Meclisi kararlar›na
uygun olmak flart› ile kararlar al›r ve yürütür. Al›nan kararlar›
fiYK’na ve Ö¤renci Konseyi’ne bildirir.

e) Kararlar›, Ö¤renci Konseyi kararlar›na ayk›r› olamaz. Çeliflki
olmas› halinde Ö¤renci Konseyi kararlar› esas al›narak uygulan›r,
ancak konu Ö¤renci Meclisi’ne götürülür, nihai karar› Ö¤renci
Meclisi verir.

f) ‹nflaat mühendisli¤i e¤itimi ile ilgili konularda incelemeler
yapar, sorunlar›n çözümlenmesine dair haz›rlanan raporlar›
Ö¤renci Meclisi’nin ve Ö¤renci Konseyi’nin bilgisine sunar.

g) Üniversite Temsilcilerinin birbirleriyle ve ba¤l› bulunduklar›
fiube ile iliflki ve iflbirli¤ini sa¤lar.

h) Bulundu¤u bölgedeki TMMOB’ne ba¤l› di¤er ö¤renci üye örgütleri
ile iletiflim kurar.

i) fiYK’ndan, haz›rlam›fl oldu¤u baz› yaz›lar›n yay›nlanmas› talebinde
bulunabilir. E¤er bütçe uygunlu¤u söz konusu de¤ilse, fiube
Ö¤renci Kurulu yaz›lar›na flube yay›nlar›nda fiYK karar› ile yer
verilir.

j) Sorumlu oldu¤u ö¤renci üye faaliyetlerinin planlanmas› ile ilgili
olarak bütçe haz›rlar ve fiYK’na onay için sunar.

k) Gerekli gördü¤ü konularda komisyon ve çal›flma gruplar› kurmak
ve çal›flmalar›n› takip etmekle yükümlüdür.

(4) Ö¤renci Konseyi;
a) Ö¤renci Meclisi y›ll›k toplant›s›nda yap›lan seçim sonucunda

5 asil, 5 yedek üyeden oluflan kuruldur. Seçim sonras› oluflan
Ö¤renci Konseyi, OYK’nun onay›na sunulur. Ö¤renci Konseyi’nin
en az bir üyesinin kad›n olmas› gereklidir.

b) Kendi aras›ndan bir Baflkan ve Sekreter seçer. Baflkan Konsey
oturumlar›n› yönetir ve temsile yetkilidir. Sekreter ise Konsey
üyeleri aras›ndaki iliflkinin sa¤l›kl› olarak sürdürülmesini sa¤lar,
gündem oluflturur ve yaz›flmalar› denetler.

c) Kararlar› Yönetmeliklere ayk›r› olamaz.
d) fiube Ö¤renci Kurullar›n›n çal›flmalar›n› takip eder, de¤erlendirir,

raporlar ve onaylar. Oda Yönetmeliklerine ve ‹MO Ö¤renci Üye
Yönetmeli¤ine ayk›r› buldu¤u fiube Ö¤renci Kurulu kararlar›n›
onaylamama hakk›na sahiptir.

e) Ö¤renci Meclisi’nin alm›fl oldu¤u kararlar›, gerekti¤inde bütçesiyle
birlikte OYK’nun onay›na sunar, onaylanmas›n› takiben karar›n
yürütücülü¤ünü üstlenir.

f) Ö¤renci Üyeleri ilgilendiren konular›n görüflüldü¤ü OYK
toplant›lar›na, seçmifl oldu¤u Sözcü’nün kat›l›m›n› sa¤layarak
görüfllerini bildirir.

g) TMMOB’ne ba¤l› di¤er Odalardaki Ö¤renci Üye örgütleri ve
yurtd›fl›ndaki inflaat mühendisli¤i ö¤rencileri örgütleri ile iletiflim
kurar.

h) OYK’ndan, haz›rlam›fl oldu¤u baz› yaz›lar›n yay›nlanmas› talebinde
bulunabilir. E¤er bütçe uygunlu¤u söz konusu de¤ilse, Ö¤renci
Konseyi yaz›lar›na Oda yay›nlar›nda OYK karar› ile yer verilir.

i) Ö¤renci Konseyi, Ö¤renci Üyelik ifllemlerinde kullan›lan her türlü
bas›l› evra¤›n haz›rlanmas›ndan sorumludur.

(5) Ö¤renci Meclisi;
a) Ülke çap›nda yer alan S›n›f Temsilcileri, Üniversite Temsilcileri,

Ö¤renci Konseyi üyeleri ve OYK’ nun belirleyece¤i, 6.maddede
tan›mlanan 3(üç) Ö¤renci Üye ile etkinlik alanlar›nda inflaat
mühendisli¤i bölümü bulunan fiubelerde, fiYK’ nun belirleyece¤i,
6. maddede tan›mlanan 1(bir) Ö¤renci Üye’den oluflur.

b) Y›lda bir defa, akademik y›l›n bafllang›c› ile 31 Aral›k tarihleri
aras›nda toplan›r.

c) Y›ll›k toplant›lar›nda, Ö¤renci Konseyi seçimleri yap›l›r. Ö¤renci
Konseyi’ne aday olan kifliler adayl›klar›n› divana bildirir ve gizli
oylama ile seçilir. Seçimler, ‹MO gözlemcisinin salonda bulundu¤u
saptand›ktan sonra, Oda Yönetmeliklerine ilkesel uygunluk içinde
yap›l›r. Seçim sonuçlar›na itiraz olmas› halinde, seçimleri takiben
bir hafta içerisinde OYK’ na gerekçeleriyle birlikte yap›l›r.

d) ‹nflaat mühendisli¤i ö¤rencilerinin sorunlar›n›n tart›fl›ld›¤› en
genifl platformdur. Türkiye çap›nda yap›lacak genel etkinliklerin
tavsiye kararlar› Ö¤renci Meclisi taraf›ndan al›n›r, al›nan kararlar
yönetmeliklere ayk›r› olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeflitli Hükümler

‹lk kez s›n›f ve üniversite temsilcisi atamalar› ve seçimleri
GEÇ‹C‹ MADDE 1 – (1) S›n›f ve Üniversite Temsilcisi; bu Yönetmelik
yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren, flube bünyesinde ö¤renci üye
komisyonu mevcut ise, ö¤renci üye komisyonu taraf›ndan belirlenir
ve fiYK’ nun onay›na sunulur. fiube bünyesinde ö¤renci üye
komisyonu mevcut de¤il ise ilk sefere mahsus olmak üzere, S›n›f
ve Üniversite Temsilcisi fiYK taraf›ndan atan›r. S›n›f ve Üniversite
Temsilcili¤i için yap›lacak olan ilk seçimler fiYK taraf›ndan düzenlenir.
Bu madde yap›lan ilk atamadan sonra yürürlükten kalkar.

Yürürlük
MADDE 12 – (1)
Bu Yönetmelik 27.04.2007 tarihinde yürürlü¤e girer.

Yürütme
MADDE 13 – (1)
Bu Yönetmelik hükümlerini TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu yürütür.


