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Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amaçları aşağıdaki gibidir.
Gemi mühendisliği (bundan sonra Mühendislik olarak anılacaktır) eğitiminin ve öğrenciliğinin
sorunlarını araştırıp, diğer ileri ülkelerde uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek,
geliştirilen önerilerin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak, bu konularda etkinlik komiteleri
kurmak.
b) Mühendislik öğrencilerinin bilimsel çalışmalar yapabilmesi için uygun koşulların yaratılmasına katkı
sağlamak, üniversitelerin sorunlarına yönelik politikalar oluşturmak, üniversitelerin; çağdaş,
demokratik, bilimsel bir kurum olmasına katkı sağlamak.
c) Mühendislik alanındaki sorunların uygulama politikalarını ve sonuçlarını araştırmak, bunların
çözümü sürecine katılımı sağlamak.
d) Mühendislik öğrencilerinin, kendi sorunlarına ve ülke sorunlarına yönelik kamuoyu oluşturmasına
çalışmak.
e) Mühendisliği ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odasını (bundan sonra Oda olarak anılacaktır)
öğrencilere tanıtmak, etkinliklerle öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal gereksinimlerinin
karşılanmasına , oluşacak ürünlerin sunulmasına ve yayılmasına çalışmak.
f) Öğrenci kolu çalışmalarına mühendislik öğrencilerinin en geniş katılımını sağlamak.
a)

Üyelik
Madde 2- Oda öğrenci kolu , yukarıdaki amaçlar doğrultusunda çalışmak isteyen mühendislik
öğrencilerinin katılımına açıktır.Öğrenci kolu üyesi olmak isteyenler ekteki formu doldurup fakülte veya
bölümlerinden onaylatacaklar ve 2 fotoğraf ile birlikte Odaya başvuracaklardır.
Öğrenci kolu üyesi 3. ve 4. sınıfa kayıtlı öğrenciler Odaya ön üye olabilirler.Bunlarla ilgili ön üye kaydı
tutulur, ön üye kimliği verilebilir ve bu durumda olanlar ; oy kullanma, seçme ve seçilme hakları
olmaksızın Oda Genel Kuruluna katılabilirler.Mezun olan ön üyenin kimlik belgesi geri alınır, Oda üye
kaydı yapılır ve üye kimlik belgesi verilir.
Organları ve çalışma şekli
Oda Öğrenci Temsilcilikleri
Madde 3- Oda yönetim kurulunca onaylanmak üzere, her Mühendislik bölümünden Oda öğrenci kolu
üyelerince seçilen yada Oda tarafından belirlenen Oda öğrenci temsilcisi ve yardımcısından oluşur.
Oda Öğrenci Komitesi
Madde 4: Her üniversiteden odamıza üyeliği kabul edilen her lisans programından 3’er kişi olmak üzere,
oda öğrenci kolu üyelerince seçilen ya da oda tarafından belirlenen temsilcilerin oluşturduğu
komisyondur. Kendi aralarından bir kişiyi komisyon başkanı bir kişiyi de başkan yardımcısı olarak
seçerler. Oda öğrenci komisyon toplantıları diğer öğrenci kolu üyelerinin tümüne açıktır.
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Çalışma şekli
Madde 5-Öğrenci kolu, Temsilcilikler ve Komite , Oda Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir Oda
üyesi yada Oda TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) temsilcileri ile koordinasyon içinde olurlar.
Seçimler
Madde 6-Seçimler Oda gözlemciliğinde ve her yıl engeç Kasım ayı sonuna kadar yapılır, çıkabilecek
anlaşmazlıkların çözümünde Oda Yönetim Kurulu tam yetkilidir.
Mali hükümler
Madde 7- Öğrenci kolunun ayrı bütçesi yoktur. Çalışmalarında Oda olanaklarından TMMOB ve Odaların
bu konudaki yasal düzenlemelerine ve bütçe esaslarına uygun olarak, olanaklar çerçevesinde yararlanırlar.
Öğrenci kolu üyesi ve ön üyelerden Oda üyelik ödentisi alınmaz.
Yürürlük
Madde 8-Bu yönetmelik Oda Yönetim Kurulunun 00/05/1998 tarih ve 36.000 sayılı kararı ile kabul
edilmiştir.Oda yayınlarında yayınlanır.
Yürütme
Madde 9- Bu yönetmelik Oda Yönetim Kurulunca yürütülür.
------------

Eki : TMMOB GMO Öğrenci kolu üye kayıt ve bilgi yenileme formu .
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