YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMA CETVELİ
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI
ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
Asil üyelik
Madde 8 — Türkiye`deki üniversitelerin ilgili bölümlerinden
peyzaj mimarı lisans unvanı ile mezun olanlar ile yabancı ülkelerdeki
üniversitelerden aldığı diplomaların peyzaj mimarı lisans unvanına
denkliği kabul edilenlerin mesleğini icra edebilmeleri, mesleğin icrasını
ilgilendiren işlerle meşgul olabilmeleri, meslekleri ile ilgili bir işte
çalışabilmeleri, Oda`nın meslek alanı ile ilgili akademik düzeyde meslekî
eğitim yapabilmeleri ve bu eğitime devam edebilmeleri için Peyzaj
Mimarları Odası`na kaydolması ve üyelik vasfını koruması zorunludur.
Odaya asil üyelik için aşağıdaki esasların yerine getirilmesi gerekir:
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, Türkiye sınırları içinde peyzaj
mimarlığı eğitimi veren kurumlarından mezun olan ya da yurt dışındaki
peyzaj mimarlığı eğitimi veren kurumlardan mezun olup, diplomasının
denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan, böylelikle yasal olarak
peyzaj mimarı unvanı ile mesleğini icra etmeye hak kazanmış her peyzaj
mimarı, mezuniyetini izleyen üç ay içerisinde, mesleğini icra edebilmek,
mesleğin icrasını ilgilendiren işlerle meşgul olabilmek, akademik düzeyde
meslekî eğitim yapabilmek ve bu eğitime devam edebilmek, mesleki
etkinlikte bulunabilmek için Odaya üye olmak ve üyelik niteliğini korumak
zorundadır. Üyelik kaydında lisans diploması esastır.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI
ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları
Odası Ana Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendinin son
cümlesine “lisans diploması” ifadesinden sonra “veya geçici mezuniyet
belgesi”; ç bendinden sonra gelmek üzere d bendi olarak “işsiz üyelerin;
durumlarını SGK hizmet dökümü ile birlikte yazılı olarak beyan etmeleri,
yazılı taahhüt vererek çalışmadıklarını her yıl Ocak ayı içerisinde geriye
dönük olarak belgelemeleri, bir işte çalışmaya başlamaları halinde, 1 ay
içerisinde Oda’ya bildirmeleri koşuluyla işsiz olduğu aylara denk gelen
üyelik ödentilerini başvuru tarihinden itibaren %25 oranında öderler.
Belirtilen süreler içerisinde istenilen beyanların verilmediğinin; eksik, yanlış
ya da gerçeğe aykırı beyan verildiğinin; belirlenen süreler içerisinde ilgili
belgelerin ibraz edilmediğinin Oda Yönetim Kurulu tarafından tespiti
halinde indirim tutarlarının tamamı üyeden geriye dönük olarak tahsil
edilir.” eklenmiş, d ve e bendi e ve f bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
1. FIKRANIN A BENDİNİN DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİ:
…
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, Türkiye sınırları içinde
peyzaj mimarlığı eğitimi veren kurumlarından mezun olan ya da yurt
dışındaki peyzaj mimarlığı eğitimi veren kurumlardan mezun olup,
diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan,
böylelikle yasal olarak peyzaj mimarı unvanı ile mesleğini icra
etmeye hak kazanmış her peyzaj mimarı, mezuniyetini izleyen üç ay
içerisinde, mesleğini icra edebilmek, mesleğin icrasını ilgilendiren
işlerle meşgul olabilmek, akademik düzeyde meslekî eğitim
yapabilmek ve bu eğitime devam edebilmek, mesleki etkinlikte
bulunabilmek için Odaya üye olmak ve üyelik niteliğini korumak
zorundadır. Üyelik kaydında lisans diploması veya geçici mezuniyet
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belgesi esastır.
GEREKÇE: Üniversitelerin çoğunlukla diploma yerine geçici
mezuniyet belgesi vermesi nedeniyle uygulamada yaşanan
sorunların aşılması ve üyelerin mağduriyetine neden olmamak adına
gerekli değişiklik yapılmıştır.
1. FIKRANIN D BENDİ OLARAK GETİRİLEN DÜZENLEME:
“d) İşsiz üyelerin; durumlarını SGK hizmet dökümü ile birlikte yazılı
olarak beyan etmeleri, yazılı taahhüt vererek çalışmadıklarını her yıl
Ocak ayı içerisinde geriye dönük olarak belgelemeleri, bir işte
çalışmaya başlamaları halinde, 1 ay içerisinde Oda’ya bildirmeleri
koşuluyla işsiz olduğu aylara denk gelen üyelik ödentilerini başvuru
tarihinden itibaren %25 oranında öderler. Belirtilen süreler içerisinde
istenilen beyanların verilmediğinin; eksik, yanlış ya da gerçeğe aykırı
beyan verildiğinin; belirlenen süreler içerisinde ilgili belgelerin ibraz
edilmediğinin Oda Yönetim Kurulu tarafından tespiti halinde indirim
tutarlarının tamamı üyeden geriye dönük olarak tahsil edilir.”
GEREKÇE: İşsiz üyelere işsiz olduklarını belgeledikleri süre boyunca yıllık
ödentilerinin %25’ini ödeme avantajı getirilmiş, belirtilen beyanların
süresinde verilmemesi ve/veya yenilenmemesi halinde bu indirimin geriye
dönük olarak tam olarak alınması cezasına bağlanmıştır.
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Odaya üye olmak için gereken belgeler
Madde 13 — Odaya üye olmak için;
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklular, Türkiye sınırları içinde peyzaj
mimarlığı eğitimi veren kurumlardan verilen diplomaların onaylı
suretlerini; T.C. kimlik numarası beyanını, yazılı adres beyanını,
yeteri kadar fotoğraf, ve kayıt formunu doldurarak Odaya
vermek zorundadır. Gerekli olan belgeleri Odaya veren ve bu
suretle Odaya kayıt olan üye "Peyzaj Mimarı" ünvanı ile peyzaj
mimarlığı
mesleğinin
yetkilerini
kullanmaya
hak
kazanır. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için bu
belgelere ek olarak yetkili mercilerden alınan denklik belgesinin
veya onaylı suretinin verilmesi gerekir.

MADDE 2 – Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendine “diplomaların” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya geçici
mezuniyet belgelerinin” ibaresi eklenmiştir.
MADDE BENDİNİN DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİ:
“a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklular, Türkiye sınırları içinde peyzaj
mimarlığı eğitimi veren kurumlardan verilen diplomaların veya geçici
mezuniyet belgelerinin onaylı suretlerini; T.C. kimlik numarası
beyanını, yazılı adres beyanını, yeteri kadar fotoğraf, ve kayıt
formunu doldurarak Odaya vermek zorundadır. Gerekli olan belgeleri
Odaya veren ve bu suretle Odaya kayıt olan üye "Peyzaj Mimarı"
ünvanı ile peyzaj mimarlığı mesleğinin yetkilerini kullanmaya hak
kazanır. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için bu
belgelere ek olarak yetkili mercilerden alınan denklik belgesinin veya
onaylı suretinin verilmesi gerekir.”
GEREKÇE: Üniversitelerin çoğunlukla diploma yerine geçici mezuniyet
belgesi vermesi nedeniyle uygulamada yaşanan sorunların aşılması ve
üyelerin mağduriyetine neden olmamak adına gerekli değişiklik yapılmıştır.
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Üyelikten ayrılma

MADDE 3 –Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci cümlesinde yer alan
“Herhangi bir nedenle” ve “gerektiğinde” ibareleri madde metninden
Madde 15 — Herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek çıkartılmış, “sürdürmek istemeyen” ifadesi “sürdürmeyen” olarak
istemeyen, askerlik görevi hariç silahlı kuvvetler mensubu olan ya da değiştirilmiştir.
kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten
ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak MADDE METNİNİN DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİ:
bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda kimlik belgesini geri vermek ve o “Mesleki etkinliğini sürdürmeyen, askerlik görevi hariç silahlı
tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla Odadan kuvvetler mensubu olan ya da kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve
ayrılabilirler. Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin, Oda Genel Kuruluna sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu
itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyeler, Oda süreli durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, belgelemek,
Oda kimlik belgesini geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik
yayınları ile duyurulur.
ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla Odadan ayrılabilirler.
Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin, Oda Genel Kuruluna itiraz
hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyeler, Oda süreli
yayınları ile duyurulur.”
GEREKÇE: Mesleki faaliyetlerin yürütülmesi için odaya kayıt olmak
mevzuat gereği zorunlu olduğundan madde metnindeki mesleki etkinliğini
sürdürmek istemeyen ifadesi keyfi uygulamalara yol açtığı ve bu istememe
halinin belgelendirilememesi ve oda ile üye arasında sorunlara neden
olduğundan bu ifade Mesleki etkinliğini sürdürmeyen olarak değiştirilerek
objektif bir kritere bağlanmış, herhangi bir nedenle ifadesi de keyfi
uygulamalara yol açması ve üye olmadan mesleki faaliyetlerin
yürütülmesine neden olduğundan bu ibare madde metninden çıkarılmıştır.
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Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 4 –Yönetmeliğin 30. Maddesinin d bendine üye kayıt ücretleri
ibaresinden önce gelmek üzere “serbest müşavirlik ve peyzaj mimarlığı
hizmetleri büro tescil belgesi” ifadesi eklenmiştir.

Madde 30 — Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri
MADDE BENDİNİN DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİ:
şunlardır:
“d) Yeni dönem bütçesi içinde, serbest müşavirlik ve peyzaj
mimarlığı hizmetleri büro tescil belgesi, üye kayıt ücretleri ve yıllık
…..
aidat miktarlarını belirlemek”
d) Yeni dönem bütçesi içinde, üye kayıt ücretleri ve yıllık aidat
GEREKÇE: Yönetmelik sistematiği ve bütünlüğü açısından esasen Oda
miktarlarını belirlemek,
Genel Kurulunun görevleri içerisinde bulunan söz konusu ifade
Yönetmeliğin 124. Maddesinden çıkarılarak belge ismi de düzeltilmek
suretiyle 30. madde metnine eklenmiştir.

Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 5 –Yönetmeliğin 37. Maddesinin ğ bendindeki ikinci “ve”
ibaresinden sonra gelmek üzere “serbest müşavirlik ve peyzaj mimarlığı
hizmetleri büro tescil belgesi hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

Madde 37 — (Değişik: RG 04 /03/ 2014; 28931) Yönetim
MADDE BENDİNİN DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİ:
Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
“ğ) Oda merkezinde, şubelerde ve temsilciliklerde Oda tarafından
verilen hizmetlere ve serbest müşavirlik ve peyzaj mimarlığı
……..
hizmetleri büro tescil belgesi hariç olmak üzere düzenlenen belgeler
ğ) Oda merkezinde, şubelerde ve temsilciliklerde Oda tarafından ile yayınlara ilişkin ücretleri belirlemek”
verilen hizmetlere ve düzenlenen belgeler ile yayınlara ilişkin ücretleri
GEREKÇE: Yönetmelik sistematiği ve bütünlüğü açısından uygulama
belirlemek,
sorunlarına son vermek adına esasen Oda Genel Kuruluna ait olan BTB
belgesi ücretinin belirlenmesi hususu madde metnine eklenmiştir.
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Şubelerin kuruluşu
Madde 75 — Şube kurulabilmesi için;
a) O ilde en az yüz üyenin bulunması,
b) Şube olma isteğinin ortak bir irade olması ve o ilde oturan en
az elli üyenin yazılı olarak Oda Yönetim Kuruluna gerekçeli olarak
başvuruda bulunması,
c) İl temsilciliği olarak mesleki aktivitesini ortaya koymuş olması,
mesleğin toplumsal yaklaşımı ile kente ve mekânsal kullanımlarına sahip
çıkma niteliğinin belirginleşmesi,
ç) Kentin ve çevresinin ekolojik özelliklerine ilişkin mesleki
değerlendirmelerini, kamuoyu ile paylaşarak başarılı aktiviteler yaratılmış
olması,
d) O ilde bulunan üyelerin uğraş alanları ve yoğunluğu ile o ilin
mekânsal yapısının şube olmayı gerektirmesi,
e) Odanın amaçları doğrultusunda çalışmalar yapabileceğini,
şube görev ve yetkilerini yerine getirebileceğini, temsilcilik görevinde iken
üstlenmiş olduğu sorumlulukları ile kanıtlamış olması,
f) Oda Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Oda Genel Kurulunun
üçte iki (2/3) çoğunlukla karar alması
gerekir.

MADDE 6 –
değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin

75.

Maddesi

aşağıdaki

şekilde

Madde 75 — Şube kurulabilmesi için;
a) Şube kurulması istenilen ilde en az iki yıldır faaliyet gösteren,
Oda’ya üye en az yüz üyenin bulunduğu bir il temsilciliğinin bulunması ve
bu üyelerin salt çoğunluğunun Oda Yönetim Kuruluna Şube olma isteğini
içerir taleplerini yazılı olarak bildirilmesi,
c) O ilde bulunan üyelerin uğraş alanları ve yoğunluğu ile kentin
ve bölgenin özelliklerinin şube olmayı gerektirmesi
d) Oda il temsilciliği faaliyetlerinin o ilde şube olarak devam
etmesinin Oda örgütlülüğü açısından ihtiyaç olarak görülmesi,
e) Mesleğin toplumsal yaklaşımı ile kente ve mekânsal
kullanımlarına sahip çıkma niteliğinin belirginleşmesi,
e) Kentin ve çevresinin ekolojik özelliklerine ilişkin mesleki
değerlendirmelerin, kamuoyu ile paylaşılarak başarılı aktiviteler yaratılmış
olması,
f) Odanın amaçları doğrultusunda çalışmalar yapılabileceğini,
şube görev ve yetkilerinin yerine getirebileceğinin kanıtlanmış olması,
g) Şube kurulması istenilen ildeki temsilciliğin iki yıllık temsilcilik
çalışmaları ile mali durumunun şube kurulduktan sonraki giderlerini
karşılayabilecek yeterlilikte olduğunu ve etkinlik bölgesi içindeki iki yıllık
mesleki uygulamanın durumunu gösteren gerekçeli idari ve mali raporun
hazırlanması
h) Oda Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Oda Genel Kurulunun
gündemine alınarak Genel Kurulca üçte iki (2/3) çoğunlukla karar alınması
gerekir.
MADDE BENDİNİN DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİ:
Madde 75 — Şube kurulabilmesi için;
a) Şube kurulması istenilen ilde en az iki yıldır faaliyet
gösteren, Oda’ya üye en az yüz üyenin bulunduğu bir il
temsilciliğinin bulunması ve bu üyelerin salt çoğunluğunun Oda
Yönetim Kuruluna Şube olma isteğini içerir taleplerini yazılı olarak
bildirilmesi,
c) O ilde bulunan üyelerin uğraş alanları ve yoğunluğu ile
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kentin ve bölgenin özelliklerinin şube olmayı gerektirmesi
d) Oda il temsilciliği faaliyetlerinin o ilde şube olarak devam
etmesinin Oda örgütlülüğü açısından ihtiyaç olarak görülmesi,
e) Mesleğin toplumsal yaklaşımı ile kente ve mekânsal
kullanımlarına sahip çıkma niteliğinin belirginleşmesi,
e) Kentin ve çevresinin ekolojik özelliklerine ilişkin mesleki
değerlendirmelerin, kamuoyu ile paylaşılarak başarılı aktiviteler
yaratılmış olması,
f) Odanın amaçları doğrultusunda çalışmalar yapılabileceğini,
şube görev ve yetkilerinin yerine getirebileceğinin kanıtlanmış
olması,
g) Şube kurulması istenilen ildeki temsilciliğin iki yıllık
temsilcilik çalışmaları ile mali durumunun şube kurulduktan sonraki
giderlerini karşılayabilecek yeterlilikte olduğunu ve etkinlik bölgesi
içindeki iki yıllık mesleki uygulamanın durumunu gösteren gerekçeli
idari ve mali raporun hazırlanması
h) Oda Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Oda Genel
Kurulunun gündemine alınarak Genel Kurulca üçte iki (2/3)
çoğunlukla karar alınması
gerekir.
GEREKÇE: Oda örgütlüğünün güçlü mali ve idari temellerde
yürütülebilmesi için bir ilde şube kurulması için o ilde en az iki yıldır
faaliyet gösteren bir temsilciliğin bulunması temel şartı getirilmiş,
Şube’lerin kurulmasına ilişkin kriterler büyük oranda korunarak madde
metnindeki kriterler güncellenmiştir.
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Şube Danışma Kurulu ve komisyonlar
Madde 98 — Şube danışma kurulu; çalışma dönemi içinde görev
yapmakta olan şube yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri ile daha
önceki dönemlerde bu görevi üstlenmiş üyeleri, şubeye bağlı ilçe
temsilcileri ile iş yeri temsilcileri, varsa o ilden seçilmiş Oda Denetleme ve
Onur Kurulu üyeleri ile şube komisyonlarında yer alan üyelerden oluşur.
Ayrıca; şube yönetim kurulu gerekli gördüğünde diğer üyelerini ve
üniversite temsilcilerini de bu toplantıya çağırabilir. Bu kurul yılda en az
dört defa toplanır ve toplantının yeri, günü, saati ile gündemi şube
yönetim kurulunca hazırlanarak duyurulur. şube danışma kurulu, şube
yönetim kurulu çalışmalarına yardımcı olmak amacı ile ancak tavsiye
kararı alabilir.

MADDE 7 – Yönetmeliğin 98. Maddesinin 3. Cümlesindeki “dört”
ifadesi “bir” olarak değiştirilmiştir.
1. FIKRANIN DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİ:
Şube danışma kurulu; çalışma dönemi içinde görev yapmakta olan
şube yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri ile daha önceki
dönemlerde bu görevi üstlenmiş üyeleri, şubeye bağlı ilçe temsilcileri
ile iş yeri temsilcileri, varsa o ilden seçilmiş Oda Denetleme ve Onur
Kurulu üyeleri ile şube komisyonlarında yer alan üyelerden oluşur.
Ayrıca; şube yönetim kurulu gerekli gördüğünde diğer üyelerini ve
üniversite temsilcilerini de bu toplantıya çağırabilir. Bu kurul yılda en
az bir defa toplanır ve toplantının yeri, günü, saati ile gündemi şube
yönetim kurulunca hazırlanarak duyurulur. şube danışma kurulu,
şube yönetim kurulu çalışmalarına yardımcı olmak amacı ile ancak
tavsiye kararı alabilir.
GEREKÇE: Oda genel merkezi için danışma kurulunun yılda en az bir kez
toplanması gerçeği karşısında, Şubelerin uygulamada yılda en az dört
defa danışma toplamasının gerçekçi olmaması nedeniyle değişiklik
yapılmıştır.

Odanın gelirleri
Madde 124 — Odanın gelirleri;

MADDE 8 –Yönetmeliğin 124. Maddesi c bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
c) Oda tarafından düzenlenen serbest müşavirlik ve peyzaj mimarlığı
hizmetleri büro tescil belgesi karşılığında alınacak ücretler

……

MADDE BENDİNİN DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİ:
“c)
Oda
tarafından
düzenlenen
serbest
müşavirlik
ve
c) Oda tarafından düzenlenen büro tescil belgesi ve serbest
peyzaj
mimarlığı
hizmetleri
büro
tescil
belgesi
karşılığında
müşavirlik ve peyzaj mimarlığı hizmetleri belgesi karşılığı Oda Genel
alınacak ücretler”
Kurulunca saptanan miktarda alınacak ücretler,
GEREKÇE: Yönetmelik sistematiği ve bütünlüğü açısından esasen Oda
Genel Kurulunun görevleri içerisinde bulunan söz konusu ifade Yönetmelik
maddesi metninden çıkarılarak belge ismi de düzeltilmek suretiyle ilgili
ifade 30. madde metnine eklenmiştir.
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Üye ödentisi ve cezalar
Madde 125 — (Değişik: RG 04 /03/ 2014; 28931) Yıllık üye
ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak ödenir. Emekli ya da maluliyet
aylığı alıp çalışmayanlardan, çalışmadıklarını her yıl belgelemeleri ve bu
Ana Yönetmelik gereklerini yerine getirmek koşuluyla üyelik ödentisi
alınmaz. Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendindeki bildirim sorumluluğunu belirtilen süre içerisinde yerine
getirmeyen üyenin Oda kayıtlarında bulunan adresine yapılan bildirim
yasal bildirim yerine geçer.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesinin birinci fıkrasındaki
“her takvim yılı içinde” ibaresi “her takvim yılının en geç Ocak Ayı
sonunda” olarak ve dördüncü fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1. FIKRA METNİNİN DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİ:
“Yıllık üye ödentisi, her takvim yılının en geç Ocak Ayı sonunda
peşin olarak ödenir. Emekli ya da maluliyet aylığı alıp
çalışmayanlardan, çalışmadıklarını her yıl belgelemeleri ve bu Ana
Yönetmelik gereklerini yerine getirmek koşuluyla üyelik ödentisi
alınmaz. Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendindeki bildirim sorumluluğunu belirtilen süre içerisinde yerine
getirmeyen üyenin Oda kayıtlarında bulunan adresine yapılan
bildirim yasal bildirim yerine geçer.”
GEREKÇE: Yıllık üye ödentilerinin her takvim yılı içinde peşin olarak
ödenir şeklindeki düzenleme 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında
herhangi bir tarihi işaret ettiği, 31 Aralıkta yapılan ödemenin de peşin
ödeme sayılmasına neden olarak peşin ödeme mantığına aykırı
uygulamalara neden olarak uygulamada üyeler açısından sorunlar,
eşitsizlikler ve huzursuzluk yarattığından, üye aidatlarının ödenme tarihinin
net olarak belirlenebilmesi için yıllık ödentilerin en geç Ocak ayı içinde
ödenmesi şeklinde açık bir tarih belirlenmiştir.

Odaya ödenti borcu olan üyelerin, borçlarının tamamı 3. FIKRA METNİNİN DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİ:
ödenmedikçe mesleki denetim, üyelik belgesi verilmesi gibi işlemleri “Odaya ödenti borcu olan üyelerin, borçlarının tamamı ödenmedikçe
yapılamaz.
işlemleri yapılamaz.”
GEREKÇE: mesleki denetim, üyelik belgesi verilmesi gibi ifadeler yoruma
açık olduğundan muğlaklık yarattığı ve üye işlemleri ile ilgili sorunlara
neden olduğundan madde metnine açıklık getirmek adına düzenlemenin
ruhuna uygun olarak değiştirilmiştir.
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Geçici Madde 1 — Şube ve temsilciliklerin seçilmiş ve/veya atanmış MADDE 10 – Yönetmeliğin geçici 1. Maddesi yürürlükten
yönetici ve delegeleri, bu Yönetmeliğin yayımını izleyen ilk Oda Genel kaldırılmıştır.
Kuruluna kadar görevlerini sürdürür.
GEREKÇE: Yönetmeliğin geçici 1. Maddesi 15 Ocak 2006 tarih ve 26050
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilk yönetmeliğin geçici maddesi olması
nedeniyle uygulanma kabiliyeti kalmadığından yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu yönetmelik hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer
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MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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