
TMMOB GMO ÖĞRENCİ KOLU YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ 

 

Mevcut Madde Değişiklik Önerisi Gerekçe 

Üyelik  
Madde 2-  
Öğrenci kolu üyesi 1. sınıftan itibaren 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. 

Üyelik  
Madde 2-  
Öğrenci kolları, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda 
çalışmak isteyen öğrencilerin katılımına açıktır, öğrenciler 
1. Sınıftan itibaren odaya öğrenci üye olabilirler. 
Çalışmalara katılan öğrencilere meslek disiplini ile ilgili 
Odadan öğrenci üye kimliği verilebilir. 
Bunlarla ilgili öğrenci üye kaydı tutulur. Bu durumda 
olanlar Oda Genel Kurullarına katılabilirler, ancak oy, 
seçme ve seçilme hakları yoktur. 
Mezun olan öğrenci üyenin kimlik belgesi geri alınır. Oda 
üye kaydı yapılır ve üye kimlik belgesi verilir. 

Mevcut yönetmeliğin TMMOB 
Güncel uygulanmanın yönetmeliğe 
işlenmesi, yönetmeliği ile uyumlu 
olması,  
 

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 Temsilcilikleri 
Madde 3-  Oda yönetim kurulunca onaylanmak üzere, her 
üniversiteden Oda öğrenci kolu 
Üyelerince seçilen yada Oda tarafından belirlenen Oda 
öğrenci temsilcisi ve yardımcısından oluşur. 

Güncel uygulanmanın yönetmeliğe 
işlenmesi, 

Oda Öğrenci Komitesi 

Madde 4 – Her Mühendislik bölümünden 3’er kişi olmak üzere, 

Oda öğrenci kolu üyelerince seçilen yada Oda tarafından 

belirlenen temsilcilerin oluşturduğu komitedir. Kendi aralarından 

bir kişiyi koordinatör bir kişiyi de koordinatör yardımcısı olarak 

seçerler. 

Oda Öğrenci Komisyonu 

Madde 4 – Her Üniversiteden 3’er kişi olmak üzere, 

Oda öğrenci kolu üyelerince seçilen yada 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 

Güncel uygulanmanın yönetmeliğe 
işlenmesi, 

Çalışma şekli 
Madde 5-Öğrenci kolu, Temsilcilikler ve Komite, Oda Yönetim 
Kurulunca görevlendirilen bir Oda 

Çalışma şekli 
Madde 5-Öğrenci kolu, Temsilcilikler ve Komisyon, Oda 
Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir Oda 

Mevcut yönetmeliğin TMMOB 
Güncel uygulanmanın yönetmeliğe 



üyesi yada Oda TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) temsilcileri ile 
koordinasyon içinde olurlar. 

Yönetim kurulu üyesi ile koordinasyon içinde olurlar. işlenmesi,yönetmeliği ile uyumlu 
olması,  
 

Seçimler 
Madde 6-Seçimler Oda gözlemciliğinde ve her yıl engeç Kasım ayı 
sonuna kadar yapılır, çıkabilecek 
anlaşmazlıkların çözümünde Oda Yönetim Kurulu tam yetkilidir. 

Seçimler 
Madde 6-Seçimler Oda gözlemciliğinde ve her yıl en geç 
Aralık ayı sonuna kadar yapılır, çıkabilecek 
Anlaşmazlıkların çözümünde Oda Yönetim Kurulu tam 
yetkilidir. 

Güncel uygulanmanın yönetmeliğe 
işlenmesi, 

 


