
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 

12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI 

 

1. Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinden not ortalaması sıralamasında ilk üçe girerek mezun 

olan öğrencilerden, öğrenim gördüğü üniversiteden onaylı belge ile birlikte mezuniyet 

tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvurmaları halinde Oda üyeliğine ilk kayıt 

ücretinin alınmaması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, aksine bir Genel Kurul 

kararı alınmadıkça bu yetkinin her dönem devam etmesine, 

2. Odaya kayıt ücretinin 50 TL olması, (KAYIT+KİMLİK BEDELİ) 

3. BTB yenileme ücretinin 2017 yılı itibarıyla 220 TL olmasına, 

4. BTB ilk açma ücretinin Genel Kurul tarihi itibarıyla 600 TL olmasına,  

5. Taşınmaz malların alımı, satımı, kiraya verilmesi ve diğer mali işler konusunda 

yönetim kurulunun yetkilendirilmesine, 

6. Trabzon Şube’nin kurulmasına, 

7. Karar defterinin okuma güçlüğünün giderilmesi ve nizami bir formatın sağlanması 

için elektronik ortamda “Arial” yazı karakteri ve 11 puntoluk yazı büyüklüğü ile 

yazılarak deftere 4 köşesinden mühürlenmek suretiyle yapıştırılmasına, 

8. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından 2011 yılından bu yana her yıl düzenlenen 

“Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Proje Bitirme Yarışmasında” ödül alan 

öğrencilerden mezuniyet tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvurmaları halinde Oda 

üyeliğine ilk kayıt ücretinin alınmaması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, aksine 

bir Genel Kurul kararı alınmadıkça bu yetkinin her dönem devam etmesine, 

9. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliği'nde üyelerin görev ve 

sorumluluklarının tariflendiği 14'ncü maddenin b) bendinde yer alan "Odaya kayıtlı 

her üyenin; Oda ve Birlik bünyesinde mesleki etik, davranış ve ilkelere uyması 

gerekir." ve Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkilerinin tariflendiği 30'ncu 

maddenin k) bendinde yer alan "Üyelerin uymakla yükümlü oldukları mesleki ve etik 

kuralları belirlemek" tanımlamaları gereğince Oda üyelerinin uymakla yükümlü 

olduğu mesleki etik, davranış ve ilkelerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda "Peyzaj 

Mimarlığı Meslek Etiği Yönetmeliği"nin hazırlanması, yayınlanması için gerekli 

işlemlerin yürütülmesi amacıyla "Peyzaj Mimarlığı Meslek Etiği Komisyonu"nun 12. 

Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulunca kurulmasına, 

10. Geçmiş dönemde yükümlülüklerini yerine getirerek üyelikten ayrılma taleplerini 

yazılı olarak Odaya bildirmiş olan üyelere Oda tarafından herhangi bir yazılı cevap 

verilmeyen üyelerin dilekçe tarihinden itibaren birikmiş üyelik ödentilerinin 

silinmesine, 

11. Peyzaj Mimarları Odası’nda engelli üyelere kolaylık sağlanması, proje çalışmalarında 

engelli vatandaşların kullanımlarını göz önünde bulundurarak, ona göre proje 

hazırlanması konusunda farkındalık ve duyarlılık sağlanması için seminer ve eğitim 

verilmesine, 

12. Dönem Yönetim Kurulu’na Kentsel Tasarım Sempozyumu düzenlenmesi için görev 

verilmesine, 

13. Dönem Yönetim Kurulu’na “Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Kurultayı” düzenlenmesi için 

görev verilmesine, 



14. Peyzaj Mimarları Odası’nın tüm üyelerine toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 

farkındalık yaratmak, tüm şubelerde ve genel merkezde eğitimler, seminerler, 

düzenlenmesi konusunda dilek ve temennide bulunulmasına, 

15. 12. Dönem Yönetim Kurulu’na “Kamu İhaleleri ve Peyzaj Mimarlığı Çalıştayı” 

düzenlenmesi konusunda dilek ve temennide bulunulmasına, 

16. 12. Dönem Yönetim Kurulu’na “Proje Yarışmaları Çalıştayı” düzenlenmesi için görev 

verilmesine, 

17. 12. Dönem Yönetim Kurulu’na “Peyzaj Mimarlığı ve Bilirkişilik Hizmetleri Çalıştayı” 

düzenlenmesi hususunda dilek ve temennide bulunulmasına, 

18. 12. Dönem Yönetim Kurulu’na “TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Öğrenci Üye 

Komisyonu/PMOGenç 4. Öğrenci Kurultayı” düzenlenmesi hususunda dilek ve 

temennide bulunulmasına, 

19. Ana Yönetmelik Değişikliği için ekte yer alan maddeler gereğince gerekli işlemlerin 

yapılmasına; 

20. Sonuç Bildirgesi Komisyonu tarafından hazırlanan ve aşağıda yer alan metnin 

redaksiyon yapılması şartıyla yayınlanmasına, 

21. Ekte yer alan Ana Yönetmelik Değişiklik maddelerinin yapılmasına ilişkin, işlemlerin 

yapılmasına, 

 

Karar verilmiştir. 

 

12. Olağan Genel Kurul Divanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmelik Değişikliği Cetveli 

 


