
 
 

 
 ÜYELİK BAŞVURULARI İÇİN; 

 

Odamız Ana Yönetmeliği gereğince;  aşağıda sıralanan niteliklerden birini taşıyan, 
meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili bulunan, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının, mesleki faaliyette bulunabilmek veya meslekleri ile ilgili bir işte 
çalışabilmek; Odanın meslek alanı ile eğitim faaliyetinde bulunabilmek için Şehir 
Plancıları Odası’na üye olmaları ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur. 

a) Türkiye’deki üniversitelerin ilgili bölümlerinden Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, 

Şehir ve Bölge Plancısı lisans ünvanı ile mezun olanlar; 

b) Yabancı ülkelerdeki üniversitelerden aldığı diplomaların yukarıdaki ünvanlara 

denkliği kabul edilenler. 

c)  4 yıllık şehir ve bölge planlama eğitimini tamamlayarak lisans derecesi almaya 

hak kazananlar. 

 

 

 
Üyelik için Gerekli evraklar; 

1. TMMOB Şehir Plancıları Odası Üye Bilgi Ve Kayıt Kartı (Şube/temsilcilikten 
temin edilmektedir.) 

2. Mezun olunan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans diploması ya 
da mezuniyet belgesinin aslı ile beraber fotokopisi, 

3. Nüfus cüzdanı aslı ile beraber fotokopisi, 
4. Üç adet vesikalık fotoğraf 
5. Sosyal Güvenlik Kurumu 4a-4b-4c Hizmet Sorgusu Belgeleri  (Kayıt yok ise 

Kayıt Olmadığına Dair Belge) 
6. Üye kayıt ücreti: 30,00.- TL (2015 yılı) 
7. Üye kimlik kartı ücreti: 30,00.- TL (2015 yılı) 
8. Mezuniyet Tarihi İtibariyle Aidat (17,00.-TL x Ay) (2015 yılı) 

 
 

Not: Muafiyet Yapılacak Durumlar Hakkında; 

1. Üyelerden, işsiz olduklarını beyan etmeleri koşuluyla iş bulana kadar ödentileri 

alınmaz. Bu nedenle çalışmadıkları dönemlere ait bilgileri odaya ileterek gerekli 

muafiyetleri yaptırmaları gerekmektedir. 

2. Askerlik dönemi boyunca üyelerden ödenti alınmaz. 

3. İsteğe bağlı sigorta yatırılması durumunda bu dönemler için ödenti alınmaz. 

4. Herhangi bir geliri olmaksızın eğitim, seyahat gibi nedenlerle yurt dışında 

bulunulan üyelerden bu dönemler için ödenti alınmaz. Bu dönemlerde işşiz olarak 

kabul edilir. 

5.  Yurtdışında gelir getirici bir işle uğraşan veya çalıştığı kurumdan ücret/aylık 

alarak eğitim, görev, turistik ve benzeri nedenlerle yurtdışında bulunan üyelerden 

ödentilerinin yarısı “yayınlardan yararlanma ücreti” olarak alınır. 

 

 

 

 



 

Banka hesap numaraları; 

· Vakıfbank Merkez Ş.                   : 00158 00184 530 2308 

· İş Bankası Başkent Ş.                 : 4299 496 484 

· Garanti Bankası Meşrutiyet Ş.     : 528-6299384 

· PTT Posta Çeki Hesabı                       : 107581 

 
 
 

ÖĞRENCİ ÜYELİK BAŞVURULARI İÇİN; 
 

İstenen Belgeler: 

1. Öğrenci kimlik kartı ya da öğrenci belgesinin aslı ile beraber fotokopisi 
2. Nüfus Cüzdanı aslı ile beraber fotokopisi 
3. İki adet vesikalık fotoğraf  

 
NOT: Öğrenci üyelerden ödenti alınmamaktadır.  


