TMMOB İÇMİMARLAR ODASI
ÖĞRENCİ ÜYE (İÇMO GENÇ) YÖNETMELİĞİ
(TMMOB İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu’nun 11 Eylül 2019 tarih 31 Numaralı toplantısında alınan
266 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı öğrenimi gören öğrencilerin,
öğrenim süreleri boyunca İçmimarlar Odası ile iletişimini sağlamak, oda ile öğrencilerin ilişkisini güçlendirmek,
öğrencilerin oda çalışmalarına katkı vermelerini, aynı şekilde öğrencilerin kendi çalışmalarında da odadan
gerekli yardımı, desteği almasını sağlayacak zemini oluşturmaktır. Eğitim ve öğretim sorunlarına çözüm üreten
çalışmalar ile mesleki ve toplumsal sorumluluklar çerçevesinde ortaya çıkan sorunların çözümünde oda öğrenci
ilişkisini kurmaktır. Bilim ve tekniği toplumsal çıkarlar çerçevesinde kullanan bir anlayışın geliştirilmesini
sağlamak ve bu anlamda özerk, demokratik ve bilimsel üniversite taleplerini dile getiren İçmimarlık / İçmimarlık
ve Çevre Tasarımı öğrencilerinin örgütlülüğünü organize etmektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik, Üniversitelerin İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde öğrenim
gören öğrencilerin "Öğrenci Üye" olarak kaydedilmesi esaslarını ve öğrenci üyelerin hak ve yükümlülüklerini
kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik 6235 sayılı TMMOB Kanunu, TMMOB İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliği ve TMMOB
Öğrenci Kolu Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kısaltmalar ve Tanımlar
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB),
Oda: İçmimarlar Odası (İÇMO),
İÇMO YK: İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu
Şube: İçmimarlar Odası Şubelerini,
ŞYK: Şube Yönetim Kurulu`nu,
Öğrenci: Üniversitelerin İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde öğrenim gören lisans
öğrencilerini,
Öğrenci Üye: Üniversitelerin İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde öğrenim gören ve
Oda`ya kaydı yapılan lisans öğrencilerini, (içmo genç)
Üye: İçmimarlar Odası üyelerini,
İlgili Şube: Öğrenci üyenin, öğrencisi olduğu okulunun yetki alanında bulunan İçmimarlar Odası Şubesini,
Öğrenci Komisyonu: İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencilerinin, İçmimarlar Odası içerisinde
faaliyet sürdürdükleri komisyonu,
Öğrenci Komisyon Üyesi: İçmimarlar Odası öğrenci komisyonlarında yer alan üyeleri
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Üyeliği, Öğrenci Komisyonu, Görev ve Sorumluluklar
Öğrenci Üyeliği
Madde 5- Türkiye`de İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı lisans eğitimi veren üniversitelerde öğrenim
gören öğrencilerden üyelik için aşağıdaki belgeler istenir;
•
•
•
•
•
•

T.C. Kimlik Numarası Beyanı
Öğrenci Üye kayıt Formu
Okuldan Onaylı Öğrenci Belgesi veya Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi
İki Adet Vesikalık Fotoğraf
Genel Kurullar tarafından belirlenen Öğrenci Üye Kayıt Bedeli
Yeni mezun – kayıt ücreti alınmayacak

Öğrenci Üyelerin Hak ve Sorumlulukları
Madde 6- Öğrenci üyelerin kayıt bilgileri, TMMOB İçmimarlar Odası bilgi işletim sisteminde tutulur. Öğrenci
kimlik belgesi verilir. Mezun olan öğrenci üyenin kimlik belgesi geri alınır.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Öğrenci üyeler, içmimarlık hizmetleri konusunda üyelerin sahip olduğu hak ve yetkilere sahip
olamazlar.
Oda organlarına aday olamaz, seçimlerde oy kullanamazlar.
Oda ile İçmimarlık öğrencileri arasında yakın ilişki kurulmasına ve bunun korunmasına dikkat ederler.
Yönetim Kurulu onayı ile üyelere sağlanan her türlü hizmetten yararlanabilirler.
ŞYK kararıyla Şube Komisyonlarına, Oda Yönetim Kurulu kararıyla Oda Komisyonlarına "Öğrenci Üye"
statüsüyle katılabilirler.
Odanın süreli yayını/haber bültenini ücretsiz olarak edinebilirler.
Oda‘nın sağladığı "staj" olanaklarından öncelikli olarak yararlanırlar.
Oda etkinliklerinden, üyelere sağlanan olanaklara sahip olarak yararlanırlar.
Öğrenci üyeler, gerekli hallerde öğrenci üyelik bilgilerinin güncellenmesinden kendileri sorumludurlar.

Öğrenci üyeliğin son bulması:
Madde 7 – (1) Öğrenci Üyenin üyelikten istifa etmesi, Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları nedeniyle ilgili
Şube önerisi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile ve Herhangi bir nedenle öğretim yılı içerisinde öğrenciliğin son
bulması halinde Öğrenci üyeliği sona erer.
( 2 ) Öğrenci Üye Yönetmelik hükümlerine, İÇMO ve TMMOB yönetmeliklerinde tarif edilen mesleki davranış
ilkelerine aykırı davranması, temel insani değerlere ve haklara aykırı söylemde veya eylemde bulunması
durumunda bir Öğrenci Komisyon Üyesi bu durumu dilekçe ile komisyona sunar ve komisyonun 2/3`ünün kararı
doğrultusunda kişi, Öğrenci Komisyon Üyeliği`nden çıkarılması için karar en geç bir ay içerisinde Oda Yönetim
Kuruluna yazılı olarak bildirilir ve Yönetim Kurulu tarafında karara bağlanılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Komisyonlarının kurulması, Öğrenci Komisyon Üyeleri`nin belirlenmesi
Görev ve Sorumlulukları
Komisyonlarının kurulması
Madde 8 – İÇMO YK ve ŞYK‘lar tarafından Öğrenci Üye örgütlülüğünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı
ile Bölüm - Şube - Oda Öğrenci Üye Komisyonları oluşturulur.
Komisyon Üyeleri`nin belirlenmesi
Madde 9 – (1) Bu Yönetmeliğin yayınlanmasını takiben ilk eğitim öğretim yılı için Öğrenci Üye Komisyonlarını
Şube etkinlik alanında bulunan ve İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi veren her üniversitenin ilgili
her bölümü için ayrı ayrı olmak üzere, Öğrenci Üyeler arasından ŞYK tarafından belirlenir. ŞYK gerekli gördüğü
durumlarda Bölüm Öğrenci Üye Komisyonu Üyelerini, o bölümün öğrenci üyeleri arasında yapacağı eğilim
yoklaması ile belirleyebilir. Bölüm Öğrenci Üye Komisyonları en az üç, en çok beş öğrenci üyeden oluşur. Bu sayı
İÇMO Yönetim Kurulu kararıyla arttırılabilir. Bölüm Öğrenci Üye Komisyonunda her sınıftan en az bir kişinin
bulunmasına özen gösterilir.
Öğrenci Komisyon Üye seçimleri
MADDE 10 - (1) Üniversite ve Sınıf Temsilcisi Seçimi;
a.

Ülke genelindeki üniversitelerde yapılacak öğrenci üye üniversite ve sınıf temsilcileri seçimleri Kasım
ayı 15’ine kadar yapılır. Bu tarihten sonra yapılacak seçim sonucu belirlenen Üniversite ve Sınıf
Temsilcileri Öğrenci Komisyonlarına katılamazlar. Şubeler, öğrenci üye üniversite ve sınıf temsilcileri
seçim tarihi ve yerini en az 10 gün öncesinden duyurur.

b.

Seçimlerde, seçim tarihinden en az 15 gün öncesine kadar kayıt yaptırmış öğrenci üyeler oy
kullanabilirler. Üniversite ve/veya sınıf temsilcisi adayı olmadığı ya da sadece bir öğrenci üyenin aday
olduğu durumlarda İÇMO YK kararı ile Üniversite ve/veya sınıf temsilcileri koşullarına uygun olarak
atama ile belirlenir.

c.

Bölüm Öğrenci Üye Komisyonları her öğretim yılı başında yeniden belirlenir.

Üniversite ve Sınıf Temsilcisinin görevleri
MADDE 11- (1) Sınıf Temsilcisi,
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

Öğrenci Üye örgütlülüğünü sınıf bazında yürüten kişidir.
Sınıfındaki öğrencileri bu yönetmeliğin amaçları doğrultusunda organize eder, öğrenci örgütlenmesi ile
ilişkisini sağlar ve Oda faaliyetlerinde yer almaları için gerekli çalışmayı yapar.
Sınıf temsilcisi, Türkiye`de İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı lisans eğitimi veren her üniversite
için, 2., 3. ve 4. Sınıflarda ayrı ayrı Şube`ye kayıtlı öğrenci üyeler tarafından 15 Kasım tarihine kadar
seçilir.
Sınıf temsilcisinin görev süresi bir akademik yıldır; yeni sınıf temsilcisi belirlenene kadar görevi devam
eder.
Aynı üniversitede ikinci öğretim olarak da veriliyorsa, ikinci öğretim için de yukarıdaki koşullar
çerçevesinde sınıf temsilcileri seçilir.
ŞYK 1. Sınıflar için sınıf temsilcilerini seçime gerek olmaksızın atayabilir.
Seçim tarihinden 15 gün öncesine kadar kayıt yaptırmış öğrenci üyeler aday olabilir. Sınıf temsilciliğine,
normal öğretim süresi dışında eğitimine devam eden öğrenci üyeler aday olamaz.

(2) Üniversite Temsilcisi,
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

Öğrenci Üye örgütlülüğünü üniversite bazında yürüten kişidir.
Sınıf Temsilcilerinin faaliyetlerini bu yönetmelik çerçevesinde organize eder.
Öğrenci Üye toplantılarını ve Sınıf Temsilcileri ile yapılacak toplantıları düzenler.
Öğrenim gördüğü üniversitenin öğrenci dernek ve toplulukları, öğretim üyeleri, İçmimarlık / İçmimarlık
ve Çevre Tasarımı lisans eğitimi veren bölümü yönetimi, yönetmelik kapsamında ve İÇMO YK ile
ŞYK’nın verdiği yetkiler dahilinde iletişim kurmada yetkilidir.
Görev süresi bir akademik yıldır; yeni üniversite temsilcisi belirlenene kadar görevi devam eder.
Toplam iki akademik yıldan fazla görev yapamaz.
Seçim tarihinden 15 gün öncesine kadar kayıt yaptırmış öğrenci üyeler aday olabilir. Üniversite
temsilciliğine üniversitenin hazırlık, 4. sınıf ve normal öğretim süresi dışında eğitimini sürdüren öğrenci
üyeler aday olamaz.

(3) Şube Öğrenci Kurulu,
a.

İÇMO GENÇ Şube Öğrenci Kurulu 31 Ocak tarihine kadar, yıllık toplantısında yapılan seçim sonucunda 3
asıl, 3 yedek üyeden oluşan kuruldur. Öğrenci Komisyonu Yönetim Kurulu’nun asil ve yedek
üyelerinden en az 1’i kadın üye olması gereklidir. Seçimlerde kadın aday olmaması durumunda bu
hüküm uygulanmaz. Seçim sonrası oluşan Öğrenci Komisyonu Yönetim Kurulu, İÇMO YK’nun onayına
sunulur.
b. Şubenin etkinlik alanında ikiden fazla üniversitenin yer alması halinde bu üniversitelerin Üniversite
Temsilcilerinden oluşur; Kurul kendi arasından bir sözcü seçer. Sözcü oturumları yönetir ve Kurulu
temsile yetkilidir.
c. Şubenin etkinlik alanında bir üniversite olması halinde üniversite ve sınıf temsilcilerinden oluşur. Bu
durumda üniversite temsilcisi kurul sözcülüğü görevini üstlenir.
d. Şubenin etkinlik alanında iki üniversite olması halinde üniversite ve sınıf temsilcilerinden oluşur. Bu
durumda kurul sözcülüğü görevini üniversite temsilcilerinden kendi aralarında seçtikleri biri yürütür.
Kendi aralarında seçim yapamamaları halinde ŞYK`nca belirlenir.
e. Ayda en az bir kez toplanır. Yönetmeliklere, Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Meclisi kararlarına uygun
olmak şartı ile ve katılanların oy çokluğu ile kararlarını alır. Karar defterine işler ve ŞYK` una iletir.
İletilen kararlar, ŞYK tarafından değerlendirilerek gerekli görülenler, ŞYK görüşü ile birlikte İÇMO YK’ na
iletir.
f. Düzenlediği etkinliklere ilişkin yazılı ve görsel dökümanları, öğrenci konseyi tarafından hazırlanan
bülten veya e-bültende yayınlanmak üzere ŞYK` una iletir. ŞYK bu dökümanları değerlendirerek İÇMO
YK’ na iletir.
g. Öğrenci Üyeleri ilgilendiren konuların görüşüldüğü ŞYK toplantılarına, ŞYK` nun davetiyle sözcü
katılabilir.
h. İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı lisans eğitimi ile ilgili konularda incelemeler yapar, sorunların
çözümlenmesine dair hazırlanan raporları ŞYK`nun bilgisine sunar.
i. Üniversite Temsilcilerinin birbirleriyle ve bağlı bulundukları Şube ile ilişki ve işbirliğini sağlar.
j. Bulunduğu bölgedeki TMMOB`ye bağlı diğer öğrenci üye örgütleri ile ŞYK` nun bilgisi çerçevesinde
iletişim kurabilir.
k. ŞYK`ndan, hazırlamış olduğu yazıların yayınlanması talebinde bulunabilir. Şube Öğrenci Kurulu
yazılarının şube yayınlarında yayınlanmasına ŞYK kararı ile yer verilir. Şubeler öğrenci üye etkinliklerine
ilişkin ayrı bir bülten ve e-bülten çıkaramaz.
l. Sorumlu olduğu öğrenci üye faaliyetlerinin planlanması ile ilgili olarak bütçe hazırlar ve ŞYK onayına
sunar.
m. Şube öğrenci seçimleri ŞYK gözlemcisi veya sorumlularının gözetim ve denetiminde yapılır.

(4) İÇMO GENÇ Öğrenci Üye Komisyonu Genel Kurulu
a.

İÇMO GENÇ Öğrenci Üye Komisyonu Genel Kuruluna,
1-Üniversite Temsilcileri,
2-Öğrenci Konseyi asıl üyeleri,
3-ŞYK tarafından aşağıda belirlenen şekilde sınıf temsilcileri arasından seçilecektir.
3.1 ) 1 ve 2 maddede tanımlanan delegeler dışında kalan sınıf temsilcileri arasından seçilir.
3.2) Şubelerden katılacak olan delege sayısı, şubelerin öğrenci üye sayısının toplam öğrenci üye
sayısına göre belirlenen oran ile İÇMO YK tarafından belirlenerek şubelere iletilir.
3.3) Örgün ve ikinci öğretim programları olan üniversitelerde aynı dönemden yalnızca bir sınıf
temsilcisi delege olabilir.

b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.

İÇMO GENÇ Öğrenci Üye Komisyonu, her yıl İÇMO YK tarafından belirlenen yer ve tarihte (Nisan ayı
sonuna kadar) toplanır.
Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa
ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Toplantıya katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenmiş listeleri imzalayarak toplantıya katılırlar.
Çoğunluğun tutanakla saptanması zorunludur.
Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak Genel Kurul toplantısında hazır
bulunan üyelerin görüşülmesini istediği konular oylama sonucu gündeme alınır. Genel Kurul Kararları
toplantıya katılan üye sayısının bir fazlasıyla alınır.
İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencilerinin sorunlarının tartışıldığı en geniş platformdur.
Türkiye çapında yapılacak genel etkinliklerin tavsiye kararları İÇMO GENÇ Öğrenci Üye Komisyonu
tarafından alınır, alınan kararlar yönetmeliklere aykırı olamaz.
Komisyon toplantısında İÇMO GENÇ Öğrenci Üye Komisyonu seçimleri yapılır. Seçimlerinde;
1. 4. sınıf (4. sınıf olup dönem sonunda mezun olacak) komisyona katılan öğrenci üye,
2. Bir sene Şube Komisyon üyeliği yapmış öğrenci üye,
3. Sınıf temsilcilerinin tamamı oluşturulmamış üniversitenin Komisyonuna katılan öğrenci üyesi, aday
olamaz.
İÇMO GENÇ Öğrenci Üye Komisyonu’na aday olan Öğrenci Üye Komisyonu üyeleri adaylıklarını divana
bildirir ve gizli oylama ile seçilir. Seçimler, İÇMO gözlemcisi ve sorumlularının, salonda bulunduğu
saptandıktan sonra ve Oda Yönetmeliklerine ilkesel uygunluk içinde yapılır. Seçim sonuçlarına itirazlar,
seçimleri takiben üç gün içerisinde İÇMO YK’ na gerekçeleriyle birlikte yapılır.
İÇMO YK, İÇMO GENÇ Öğrenci Üye Komisyonu Toplantılarında gerekli gördüğü zaman, süre kısıtlaması
olmaksızın söz alır ve açıklamalarda bulunur.
İÇMO GENÇ Öğrenci Üye Komisyonu Genel Kurulun Görevleri ise;
1.
2.
3.
4.

İÇMO GENÇ Öğrenci Komisyonu Yönetim Kurulu 5 asıl üyeleri ile 5 yedek üyelerini her akademik
yılın sonunda bir sonraki akademik yıl için seçmek.
Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu görüşerek onaylamak. Onaylanmayan faaliyetler konusunda
İÇMO YK’na gerekçeli bir yazı ile başvurmak.
Gelecek akademik yıla ait faaliyet planını ve çalışma ilkelerini belirlemek.
Yönetim Kurulunun üyelikten çıkartılmaya ilişkin taleplerini görüşmektir.

(5) İÇMO GENÇ Öğrenci Komisyonu Yönetim Kurulu
a.

b.
c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

İÇMO GENÇ Öğrenci Komisyonu yıllık toplantısında yapılan seçim sonucunda 5 asıl, 5 yedek üyeden
oluşan kuruldur. Öğrenci Komisyonu Yönetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinden en az 2 kadın üye
olması gereklidir. Seçimlerde kadın aday olmaması durumunda bu hüküm uygulanmaz. Seçim sonrası
oluşan Öğrenci Komisyonu Yönetim Kurulu, İÇMO YK’nun onayına sunulur.
İÇMO YK’ tarafından onaylanmasını izleyen bir ay içerisinde İÇMO YK’ tarafından toplantıya çağrılır.
Öğrenci Komisyonu Yönetim Kurulu en az 3 asıl üye ile toplanır. İlk toplantısında kendi arasından bir
Başkan ve Sekreter Üye seçer. Başkan Öğrenci Komisyonu Yönetim Kurulu oturumlarını yönetir ve
temsile yetkilidir. İÇMO YK’, Öğrenci Üyeleri ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılarına, Başkan
ya da Sekreter üyenin katılımını talep edebilir.
Sekreter Üye ise Öğrenci Komisyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki ilişkinin sağlıklı olarak
sürdürülmesini sağlar, gündem oluşturur ve yazışmaları yürütür.
Öğrenci Komisyonu Yönetim Kurulu Kararları oy çokluğuyla alır. Mazeretsiz üç kez Yönetim Kurulu
toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. İstifa veya sona erme
sonucunda boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine sıradaki yedek üye geçer.
Öğrenci Üye Komisyonu Seçim kararları çerçevesinde yıllık çalışma programını hazırlayarak İÇMO
YK`nun onayına sunar.
Şube Öğrenci Kurullarının çalışmalarını takip eder, değerlendirir, raporlar. Oda Yönetmeliklerine ve
İÇMO Öğrenci Üye Yönetmeliğine aykırı bulduğu Şube Öğrenci Kurulu kararlarını İÇMO YK` ya sunar.
Almış olduğu kararları, gerektiğinde bütçesiyle birlikte İÇMO YK ` nun onayına sunar, onaylanmasını
takiben kararın yürütücülüğünü üstlenir.
TMMOB`ne bağlı diğer Odalardaki Öğrenci Üye örgütleri ve yurtdışındaki İçmimarlık öğrencileri
örgütleri ile İÇMO YK` nun bilgisi çerçevesinde ilişki kurabilir.
İÇMO YK onayı ile yılda en az iki bülten veya e-bülten çıkarabilir.
İÇMO YK ve ŞYK’ ları ile koordineli olarak ‘staj yeri` araştırması yapacaktır.
İÇMO web sitesi ‘www.icmimarlarodasi.org.tr`de İÇMO YK uygun görmesi halinde Öğrenci Üyelere
ayrılan alanda iletişimsel faaliyetlerini yürütebilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

İÇMO GENÇ Gelir ve Giderleri
Madde 12 - (1) İÇMO GENÇ Öğrenci Komisyonu’nun her türlü malî işlemleri, Kanuna, genel muhasebe
kurallarına, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odalar Malî İşler Yönetmeliğine uygun olarak yürütülür.
(2) Komisyon Bütçesi, tüm TMMOB İçmimarlar Odası gelir ve giderlerini içinde hazırlanır ve Genel Kurulun
onayıyla kesinlik kazanır. Her yıl için ayrı bir bütçe hazırlanarak Genel Kurula sunulur.
(3) İÇMO GENÇ Öğrenci Komisyonu’nun her türlü geliri Odaya aittir. Komisyon üyeleri, kendi adlarına para
toplayamaz. Komisyon giderleri, Genel Kurulca kabul edilen bütçesine göre ayrılan ödenekten veya sponsor
gelirlerinden karşılanır. Genel Kurulca onaylanan Kurul bütçelerinin gerçekleştirilmesinde ŞYK VE İÇMO YK’ da
sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 13- İÇMO GENÇ Öğrenci Komisyonu;
a.

TMMOB İÇMİMARLAR ODASI çatısı ve denetimi altında kurulmuş, adı ‘İÇMO GENÇ’’ olarak belirlenmiş
ve öğrencileri tek bir platformda birleştirmeyi amaçlamıştır. Yapılacak her türlü çalışmada aktif olarak
rol almalarını ve mesleği geleceğe taşımaları adına iş birliğini güçlendirmeyi hedeflemiştir.

b.

TMMOB İçmimarlar Odası ile koordineli olarak kurulacak sponsor havuzlarıyla, Üniversitelerde ve
eğitimlerde destekleyici güç olmayı hedeflemektedir.

c.

Üniversitelerin İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde öğrenim gören öğrencilerini
bölüme kayıt oldukları andan itibaren İçmimarlar Odası’na karşı sorumluluğunu ve örgütlülük bilincini
aktarabilmek için Öğrenci Üye olarak kayıt olmalarını sağlamak ve mezun olduklarında da üyeliklerinin
asil üyeliğe dönüştürülerek kişinin oda ile ilişkisini devamlı hale getirmek ve üye sayısını arttırmayı
sağlamaktır.

d.

Öğrenci üyeliğinden asil üyeliğe hak kazanan mezunlara Oda Asil üyeliği konusunda Öğrenci İçmimarlar
Temsilciler tarafından bilgilendirme yapılacak ve mezun olan öğrenci içmimarların 30 gün içerisinde asil
üyeliğe geçmeleri sağlanacaktır.

e.

Bu platformda amaç geleceğin İçmimarlar Odası yönetimlerinin ve sorumlularının bu platformdan
gereken bilgi birikimini, meslek sorumluluğunu ve aranan diğer vasıfları kazandırarak yer almasını
sağlamaktır.

Görevden alma yetkisi
Madde 14- (1) Üniversite ve Sınıf temsilcileri ile Komisyon Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamını görevden alma
veya atama yetkisi İÇMO YK’ nın yetkisindedir. Komisyon Yönetim Kurulu, akademik yılın başında, öngörülen
faaliyet programını, akademik yılın sonunda ise faaliyet raporunu sunmak zorundadır. Komisyon Yönetim
Kurulu bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde İÇMO YK tarafından görevinden alınır.
Asıl üyelik kayıt ödemeleri
Madde 15 - İÇMO GENÇ üyeleri Asıl üyeliğe geçiş esnasında Mezun oldukları yıl kayıt yaptırmaları halinde Genel
Kurullar tarafından belirlenen kayıt ücreti alınmaz.
Yürürlük
Madde 16 - Bu Yönetmelik, TMMOB İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu’nun 11 Eylül 2019 tarih 31 sıra nolu
toplantısında alınan 266 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
Madde 17- Bu yönetmelik TMMOB İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

