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TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI
ÖZEL ÜYELİK STATÜLERİ YÖNETMELİĞİ
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Oda Tüzüğü’nün 4. maddesinin (e) bendinde tanımlanan özel ve
tüzel kişilere verilecek özel üyelik sıfatları ile bu üyeliklerin statülerini belirlemektir.
Madde 2- Bu Yönetmelik, 6235 (7303) sayılı T.M.M.O.B. Yasası ve T.M.M.O.B. Tüzüğü ile Oda
Tüzüğü uyarınca “asil üye” ve “geçici üye” sıfatları ile Oda’ya kaydolmuş ve kaydolacak üyelerin
dışında kalan ve daha önce verilmiş ya da bu yönetmeliğin kabulünden sonra verilecek olan tüm
üyelik sıfatları ile bu üyelerin statülerini ve Oda’ya karşı yükümlülükleri ile hak ve yetkilerini
belirler.
Madde 3- Oda Tüzüğü’nün 3. maddesinde belirlenen amaçlara uygun olarak, ülke çapında ya da
uluslararası düzeyde çalışma ve yardımları görülen kişiler ile başka mühendislik dallarına mensup
olup, gemi mühendisliği mesleği kapsamına giren işlerde çalışan kişilere, başvuruları üzerine, Oda
Yönetim Kurulu kararı ile FAHRİ ÜYE sıfatı verilir. Bu sıfatlar, gerekli görüldüğünde Oda Yönetim
Kurulu kararı ile geri alınabilir.
Fahri üyeler, Oda Genel Kurullarında seçme ve seçilme dışında, asil üyelerin hak ve yükümlülüklerine
sahip olmakla birlikte; mesleki etkinlik bakımından Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklerin belirlediği
esaslara ve sınırlamalara tabidirler.
Madde 4- Gemi mühendisliği mesleğine özel katkıları bulunan özel ve tüzel kişilerle, Oda
Tüzüğü’nün 3. maddesinde belirlenen amaçlar doğrultusunda mesleğe özel katkılarda bulunan veya
ülke çapında ya da uluslararası düzeyde önemli başarılar elde eden üyelere ve meslekte 40. yılı
doldurmuş Oda asil üyelerine ONUR ÜYESİ sıfatı verilir. Meslekte 40. yılı doldurmuş asil üyeler, bu
sıfata doğrudan hak kazanırlar; diğerleri için Oda Yönetim Kurulu’nun kararı gereklidir. Oda Yönetim
Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, Oda Onur Kurulu’nun görüşüne de başvurabilir
Onur üyeliği sıfatı, gerekli hallerde, Oda Yönetim Kurulu önerisi ve Oda Onur Kurulu görüşü ile Oda
Genel Kurulu kararı ile geri alınabilir.
Onur üyeleri, Oda Aidatı’ndan muaf olup, hak ve yükümlülükleri açısından, daha önceki sıfatlarına
ilişkin esaslara tabidirler.
Madde 5- Bu Yönetmelikte belirlenmeyen hususlarda, Yasa, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile
genel örf ve adetlerle belirlenen esaslar ve Oda Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Madde 6- Bu Yönetmelik 37. Genel Kurul tarafından kabul edildiği 04.03.2000 tarihinde yürürlüğe
girer.
Madde 7- Bu Yönetmelik, Oda Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
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