
Profesörlük» öğretmenlik ve doçenlik Mrüici fık-
rada yazılı memnuniyet hükmünden müstesnadır,

Maide 10 — ılOSÖ ve 307? sayılı kamunla ilga
edilmiştir.

Muvakkat Bfadde — S077 sayılı kanunim neşrin-
den evvel 10S5 sayılı kanuna göre mühendis veya mi-
mar unvanı verilmiş olan diplomalarl'a ruhiatnameler»
yüksek mühendis veya yüksek mimarlık ünvanile ve-
rilecek ruhsatnameler hükmünde olup bu kanunun neş-
rinden itibaren en çok altı ay içinde bu mühendis ve
mimarlar diploma ve ruhsatnamelermi yeni unvanları-
na göre değiştirmek mecburiyetmdedirler,

Madde 11 — Bu kanun neşri tarihinden muteber-
alt.

(*) Bu maddede yazılı harçlara ait hüküm 5ögT nolu
Harçlar Kanununun 126 ncı madesiyle kaldınl-
mıştır.

i. m. m. o. b.
kanunu
Kabul Tarihi ı (&7X1&54) &VL1969
Kanun No : (68SÖ) »İSÖS

Ï — OI>AJLAB BtXLtOl

Madde 1 — (4.VI.1959 7S08) Türkiye hudutları
iğinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen selâ-
hiyetli olup da mesleki faaliyette bulunm sivil ve askeu
rt yüksek mühendis,, yüksek mimar, mühendis ve mi-
marları te§Mlâtı iğinde toplıyan hükmi şahsiyeti haiz
(Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birlifi) kuralmuş»
tur,

Birliğin ve Odaların merkezi Ankara'dır,
Madde % — (4.V11959 - 7303) Amme hizmetleri-

ne yarar bir tegekkül olan Birlifin maksat ve gayeleri
şunlardır:

a) Bilumum mühendis ve mimarları ihtisas kolla-
rına ayırmak ve her kol için bir Oda tesis etmek,

Merkezde İdare Heyeti, Haysiyet Divanı ve Mu-
rakıplar gibi vazifelere yetecek kadar azası bulunumı-
yan Odanın merkezini umumi heyetinin teibit ve ta-
yin edecef i yerde açmak, bu suretle aynı ihtisasa men-
sup meslek mensuplarını bir Odanın bünyesinde top-
lamak;

b) Ammenin ve memleketin menfaatleri» mesle-
kin inkigafi, meslek mensuplarının hak ve selâhiyet-
leri bakımından lüzumlu gördüğü bütün teşebbüs ve
faaliyetlerde bulunmak,

e) Meslek ve menfaatleıiyle alâkalı işlerde res-
mi makamlarla işbirüjji yaparak gerekli yardımlarda

ve tekliflerde bulunmak,, meslekle alâkalı bilcümle
mevzuatı, normları, fenni şartnameleri incelemek ve
bunlar hakkındaki düşünceleri 'alâkalılara bildirmek.

Madde S — (4.VI.1Ô59 - 7303) Birliğin İdarî uzuv*
lan şunlardır:

a). Birlik Umumu Heyeti*
b) Birlik îdare Heyeti;
e) Yüksek Haysiyet Divanı.
Madde 4 — (4.VI.1959 - 7303) Birlik Umumi He-

yeti; Her yıl Odalar Umumi Heyetince Oda'ya kayıt-
lı bulunan azanın % 5 i nispetinde ve on kişiden az ve
yüz kişiden fazla olmamak üzere seçilen delegelerden
teşekkül eder,

a) Birliğin teşekkül makeadma mütallik kararları
ittihat etmek;

b) Mesleki inkişafı ve gerekli faaliyetleri hak-
kında sahalar aramak ve bu hususların esaslarım tes-
bit etmek;

o) îdare Heyetinm çalışmalarım ve hesaplarım in-
celemek, direktifler vermek;

d) Varidat ve masraf bütçelerini kabul etmek;
e') Daimi veya muvakkat, ücretli veya ücretsiz va,

cifeleri tayin ve ücretlerini tesbit etmek;
f) İdare Heyeti, Haysiyet Divanı azalarım ve

murakıpları ve bunların yedeklerini seçmek;
Birlik hissesini ödemiyen Odalar Umumi Heyet

Toplantısına katılmazlar.

Madde 5 — (4.VL1959 - 730S) Birlik İdare He-
yeti; her oda bir aza ile temsil edilmek üzere mev«
cut Oda adedine göre Birlik Umumi Heyetince seçi-
lecek azalardan teşekkül ©der, İdare Heyeti araların-
dan gizli reyle reis, reisvekili ve muhasip seçer, tdare
Heyetinden ayrılan aaa hangi Odaya mensup ise onun
yerini yedek azası alır.

Madde 6 — Birlik idare Heyetinin vazifeleri:
Umumi Heyetçe alınacak kararları tatbik etmek,

Odaların §ahşmaiarmı kontra! ve teshil etmek, bu
kanunla tanınan hak ve salâhiyetlerin iyi bir fekilde
kullanılmasını sağlamak ve Birliği dahilde ve hariçte
temsil etmek,

Madde 1 — (4.VI.1959 . 7SÖS) Birlik Umumî Kâti-
bi Birlik tdare Heyeti tarafından tayin olunur. Vazi-
fesi, Umumi Heyetle tdare Heyeti kararlarının ve Bir*
lik I§lerini yürütmektir. Umumî Kâtip îdare Heyeti
toplantılarına iştirak eder, düşüncelerini bildirir. An-
cak, reye iştirak edemez,

Madde 8 — Yüksek Haysiyet Divanı :
a) Bayındırlık Vekâleti Bayındırlık MecUiince se-

çilecek bir temsilci;
b) Temyiz Mahkemesi Umumi Heyetince sefille-

cek bir temsilci ;
d) Odalar Birlifi Umumi Heyetince seçilecek iki

temsilcinin iştiraki ile teşekkül eder.
Madde 9 —- Yüksek Haysiyet Divanına seçilen

asil ve yedek azanın müddeti dolanlar yeniden seçi-
lebilir.

Madde 10 — Yüksek Haysiyet Divanı mürettep
adedi ile içtima eder ve ekseriyetle karar verir, ITük-
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sek Haysiyet Divanı Oda Haysiyet Divanı kararı ile
vâki itirazları evrak üzerinde tetkik ve esbabı muci-
be beyanı ile tasdik eder veya bozar ve dosyayı alâkalı
Oda'ya iade eder,

CMa Haysiyet Divanı, kararında İsrar ettiği tak-
dirde nihai karar Yüksek Haysiyet Divanına aittir.

Yüksek Haysiyet Divanının verdiği nihai karar
kat'idir,

Madde 11 — Bayındırlık Vekâleti lüzumu halinde
Yüksek Haysiyet Divanını toplantıya çağırır ve Di-
vanca alman kararları «alâkalılara teblif ve infaz eder»

Mailde 12 — • (4.VI.19Ö& - 7303) Birlik Gelirleri
Şunlardır.

a) Birlik îdare Heyetince Odalara kayıtlı aza ade*
dine göre her yıl için az& başına tesbit olunacak ve
Odalar bütçelerinden ödenecek hisse;

b) Odalarca yapılacak fevkalade yardımlar:
c) Neşriyat Gelirleri;
d) Yardım ve bağışlar;
e) Sair gelirler.

H -— OBAJLAB

Madde 18 — Lüzum görülen yerlerde Birlik Umu-
mi Heyet karariyle, (Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları) açılabilir.

Madde 14 — (4.VI.1959-7303) Her ihtisas Şubesi
yalnız; bir Oda ağar, İhtisas ve iştigal mevzuları ayrı
olan mühendis ve mimarlar; ancak İhtisas veya iftigal
mevzularının taallûk ettiği Oldaya kaydolunurlar»

Madde 15 — Odalarda asli aza olabilmek ifiin
Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde olmak ve Türkiye
hudutları iğinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen
salahiyetli bulunmak şarttır.

Madde 16 — Orman ve Ziraat Yüksek Mühen-
dis ve Mühendisleri de mensup bulundukları cemi-
yetlerin Umumi Heyetleri kararı ile Oda kurarak
Birliğe dahil olurlar.

Madde 11 — Sayıları Oda teşkiline müsait ol-
mayan ihtisas mensupları Birlik Umumi Heyeti kara-
riyle ihtisaslarına göre en yakın Odsa'ya ithal olunur.

Madde 18 — Her Oda kendi Umumi Heyeti ka-
rarı ile Tâyin ve tesbit olunacak yerlerde Şubeler aça-
bilir ve mümessillikler ihdas edebilir.

Madde 19 — Odalar bu kanunun 3 nci madde-
sinin (b) bendinde yazılı maksat ve gayelerden baş*
ka, Birlik, Umunu Heyetince kararlaştırılan işlerden
yalnız Odalarım alâkalandıran kısımlar ile vazifeli.
dirler.

Madde 20 •— Odaların îdare uzuvları şunlardır:
a) Oda Umumi Heyeti;
b) Oda îdare Heyeti;
e) Oda Haysiyet Divanı,
Madde %1 — (4.VI.1960 - 7303) Şube Umumi He«

yeti O Şubeye kayıtlı 'asü azalardan Oda Umumi He-
yeti ise öda'ya kayıtlı asil azalardan teşekkül eder.

Madde %% -~ Oda Umumi Heyetinin vazifeleri:
a) Odaların maksadı tevekkülüne ait kararları

almak idare Heyeti çyalıpnalarmı incelemek ve direk*
tifler vermek, hesaplarını tetkik ve bütçesini yapmak;

b) îdare Heyeti, Haysiyet Divanı aza ve yedek-
leri ile murakıplarını seçmek;

c) Birlik Umumi Heyetine gidecek asil ve ye-
dek delegeleri seçmek;

Madde 88'— (4.VÏ.1&59- 7303) Oda îdare Heye-
ti, Oda Umumi Heyetince seçilen beş veya yedi aza-
dan teşekkül eder, tdare Heyeti kendi aralarından, gizli
reyle, Reis Vekili, Kâtip ve Muhasip geçer,

Madde 34 — Oda îdare Heyetinin Vazifeleri:
Umumî Heyetçe siman kararları tatbik etmek

ve bu kanunla tanınan hak ve selâhiyetlerl iyi Mr
şekilde kullanmak ve Oda ile Birlik arasındaki irti-
bat ve işbirliğini sağlamak.

Madde 85 — O4a Haysiyet Divanı, Oda Umumi
Heyetince iki şene müddetle seçilen beş kişiden teşek-
kül eder.

Oda Haysiyet Divanı mürettep adedi ile içtima
eder ve ekseriyetle karar verir.

Madde 36 — Odalara kayıtlı meslek mensupların*
dan bu kanuna aykırı hareketleri görülenlerle, meslek-
le .alaâkalı işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal gös-
termek suretiyle zararı sebebiyet veren veya akdet-
tiği mukavelelere riayet etmeyen yahut meslek §eref
ve haysiyetini muhil durumları tesbit olunanlara
kayıtlı bulundukları Oda Haysiyet Divanında afafıda
yazılı inzibatı cezalar verilir:

a) Yazılı ihtar;
b) (25) liradan (100) liraya kadar para cezası;
e) (100) liradan (1000) liraya kadar para cezası;
ç) 15 günden 6 aya kadar serbest sanat icra&ın-

dan men'i;
d) Oda'dan ihra§.
Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak

sebep teşkil eden hadisenin mahiyet ve neticelerine
göre bu cezalardan biri tatbik olunur,

Madde 27 — Haysiyet Divanları tarafından ve-
rilen yazılı ihtar ve (100) liraya kadar para cezalan
katidir* Ancak 26 ncı maddenin (c, §, d) bentlerin-
de yazılı cezalara kar§ı tebliğ talihinden itibaren 15
gün içinde ve Oda îdare Heyeti yoliyle Yüksek Hay«
siyet Divanına itiraz olunabilecefi glM, bu cezalar Yük-
sek Haysiyet Divanmm tasdikinden geçirilmedikçe de
tatbik olunamaz,

Madde 28 — Serbest olsun, memur veya asker
bulunsun muvakkaten sanat icrasından menedüen âıa«
lar higbir suretle serbest sahada mesleki faaliyette bu-
lunamaglar. Bunlar hakkında verilen kararlar alâkalı«
larca bilinmek üzere Bayındırlık Vekâletince münasip
görülecek yollarla ilân olunur ve tatbiki ciheti safla,
tur. Sanat icrasından meni müddetince memur ve as-
ker azaların memuriyeti Ue alâkalı vazifelerine halel
gelmez, Bunların mesleki bakımdan kusur ve suçlan
bu kanun hükümlerine tâbidir.

Madde 29 — Muvakkaten sanat icrasından menolu-
nanlar sanatlarını icraya devam ederlerse cezalan bir
misli arttırılır,

JBOliOJÎ MÜHENDÎSliîĞÎ / EYLÜL 1981 3



Madde SO — Her türlü Oda aidatı ile diğer para
cezalarını teblif günümden itibaren otuz gün İçinde
mensup oldukları Öda'ya ödemeyenler hakkındaki tcra
ve tflfts Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır.

Madde 31 — Odalardan ihraç kararı umumi hü-
kümetlere göre medeni haklarım kaybetmiş olanlar ve-
ya meslek camiasından uzaklaştırılmalarına mutlak za«
ruret görülenler hakkında verilebilir,

Madde 83 —. (4.VI, 1959 - T8OS) Ödalann gelirleri:
a') Assa kaydiyeleri;
b) Aza yıllık aidatı;
c) Hikmet karşılığı alman ücretler;
d) Neşriyat hasılatı;
e) Bağış ve yardımlar;
f) Para cezaları;
g) İştiraklerde» mütevellit kârlar;
h) Mesleki müsabakalarda derece ve mamaiyon

alanlarla jüriye âza seçilenlerin alacakları paraların
yüMe beşleri;

i) Müteferrik gelirler.

m — UMUMt HÜKÜMLER

Madde 88 — Türkiye'de MühendMüc ve Mimıarlık
meslekleri mensupları niesiekleriniii İcrasını iktiza et-
tiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat
yapabilmek iğin ihtisasına uygun bir Odaya kaydol*.
mak ve azalık vasfım muhafaza etmek meeburiyetmde-
dirler.

Madde M — Yabancı Müteahhitler veya yabana
müeseseler :

Türkiye'de Devlet Dâireleri ile Resmi ve Hususi
bilumum müessese ve şahıslara karşı res'en veya yer-
li müesseselerle müştereken taahhüt ettikleri mühen-
dislik veya miiwarhk üe alakan işlerde yalnız bu i§e
münhasır kalmak ve Odalar Birliğinin mütalâasını al-
mak ve Bayındırlık Vekâletinin tasvibinden geçmek
şartıyla yabancı mütahassıs galiftırabilirler.

Madde Sö — 34 üncü maddede yazılı hususlardan
gayrı işlerde yabancı yüksek mühendis, yüksek mimar,
mühendis ve mimar kullanılabilmesi Odalar Birliği İda-
re Heyetinin mütalâası üzerine Bayındırlık Vekâletince
karar verilmesine bağlıdır, Yalnız Devlet Daireleri ile
Resmi ve Hususi Müessese ve §ahıslar tarafından is-
tifan vazifelerle getirilen ve teknik tedrisat için ge-
lenler bu kayda tâbi değildirler. Bunlar da ancak ge-
tirildikleri iş mevzuu dâhilinde kalarak bunların hari-
cinde mesleki faaliyette bulunamazlar.

Madde 86 — 34 ve 35 noi maddeler gereğince ge*
İeü yabancı meslek mensupları Türkiye'de bir aydan
fazla kaldıkları takdirde ihtisaslarma en yakın Oda-
ya müracaatla geçici olanak kaydolunurlar.

Madde 87 — Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mü.
hendls ve Mimarlar kanunen kendilerine verilmiş olan
unvandan başka herhangi bir unvan kullanamazlar.

Madde 88 — Bu kanunun 33 ve 34 üncü maddelerin-
de yazılı -vecibeleri yerine getiranlyen yüksek mühen-

dis» yüksek mimar, mühendis ve mimarlar Türkiye'de
mesleki faaliyetten menıedilirler.

Madde 39 — Bu kanun hükümleri müteşebbis he-
yetlerce ibraz ve Birlik Umumi Heyetince tasvip edile-
cek bir talimatname ile tatbik olunur»

Madde 40 — Bu kanun ne§ri tarihinden itibaren
meriyete girer.

Madde âl — Bu tonun hükümlerini icraya Bayın-
dırlık ve Adalet Vekilleri memurdur.

Muvakkat Madde 1 — Türkiye* de mevcut bilumum
yütoek mühendis» yüksek mimar» mühendis ve mimar-
lar bu kıanunun neşrinden itibaren iki ay içinde Ba-
yındırlık Vekaletinden alacakları bir beyanname dol-
durarak bulunduklar! yer Bayındırlık Müdürlüklerine
veya doğrudan doğruya Bayındırlık Vekâletine ver-
meye mecburdurlar,

Muvakkat Madde 2 — Bu kanunun neşri tarihin-
den itibaren bir ay içinde Bayındırlık Vekâletinin te-
§ebbüsü ile mezkûr tarihte faaliyet halinde bulunan
mesleki birliklerce gönderilecek ikişer temsilci ile Ba-
yındırlık Vekâletinin tâyin edeceği beş temsilciden mü-
teşekkil müteşebbis heyet, Bayındırlık Vekâletinde
toplanır. Kanunun neşrinden itibaren üç ay içinde Oda-
lar Birliği Talimatnamesiyle kurulacak odalann hazır-
lıklarım ve ilk umumi heyet toplantısı için lüzumlu
diğer bilumum hazırlıkları tamamlar ve ilân eder,
Kanunun neşrinden itibaren altı ay içinde o tarihte
faaliyette bulunan birlikler umumi heyetlerini toplıya-
rak üç kişiden az olmamak üzere kayıtlı azalardan
yüzde beşi nisbetinde delegelerini seçer. Bunların isim
ve adreslerini Bayındırlık Vekâletine bildirir. Vekâletçe
bir ay içinde birliklerce seçilen delegelere yazılı dave-
tiye gönderilerek toplantıya davet olunur. Toplanan
bu heyet Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin bi-
rinci umumi heyetini te§kil eder,

Umumi Heyet, toplantısını idare etmek bir reis,
iki reis vekili, dört de kâtip seçer» bu heyet karar-
larını ekseriyetle verir. Yalnız Talimatnameye ait ka-
rarlarda üçte iki ekseriyet aranır.

Muvakkat Madde 8 *—* Birinci Odalar Birliği Umu-
mî Heyetinin vazifeleri:

a) Müteşebbis heyet tarafmâmı, hazırlanmış bu«
İunan Odalar Birliği TaUraateamesini müzakere ve ka»
bul etmek;

b) Kurulması ioabeden ve müteşebbis heyet ta-
rafından hazırlanmış olan Odalar tesbit etmek ve Oda
teşkili mümkün olmayan meslek mensuplarmm hangi
Odıa'ya kayıtlı olacaMarmı tetkik ve tayin etmek;

c) Odalar Birliği îdarô Heyetini ve yedeklerini
geçmek;

§) Odalar BlrMfl Umumi Kâtibi ve Murakıpla-
rmı seçmek;

d) Yüksek Haysiyet Divanı azaları ve yedekleri-
ni seçmek;

Muvakkat Madde 4 — (4VX.19Ö0 - 7303) Birlik ida-
re Heyeti bu kanunun nefrinden itibaren 3 ay iğinde
Birlik ve ûdaJiann dıurumunu Nizamname ve taMnıat-
îiamelerini bu kanun hükümlerine uydurmaya, hariçte
olan Odıa Merkeılertni Ankarafya getirmeye, Ihttea^
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ve ïfttgaï mevzuları digmdaki Odalara kaydolanları
mensup olduğu Odaya nakletmeye vè bu hususlara
riayet etmiyenler hakkında 623ö sayıh kanunun 88 inci
maddesi hükümleriinl tatbike mecburdur.

Muvakkat Madde 5 — (4.VL1959 - 7303) Bu kanu-
nun mer-îyete girdiği tarihe kadar tahakkuk «den borç-
lar tahsil olunur.

t. m. m. o. b.
fuıugu
Hk Kabul Tarihi
Yürürlük TariM
1. Değişiklik Tar,
Yürürlük TarîM
%. Değişiklik Tar*
Yürürlük TarîM
3» Değişiklik Tar.
Yürürlük TarîM
e, Değişiklik Tar»
Yürürlük Tarihi
5. Depşfkük Tar,
Yürürlü TarîM
6* Def işildîk Tar.
Ytiırtirlük Tarihi
7, Değişiklik Tar.
Yürürlük Tarihi
& Deppklîk Tar,
Yürürlük Tarihi
0. Değişiklik Tar. :
Yürürlük Tarihi :
10. Def iffîklik Tar, ;
Yürürlük TarîM s

ı S ,̂1O;1054
4.4,1050

ı 7.4.1056
; &L.4.1008

1,2.1908
18.8.1959
4,6,19^

15.4.1960
: 16^4.1080

17.4,1973 (XVII, Genel Kurul)
17.4.1098
18.5*1974 (KDC Genel Kurul)
18.5.10^4

; 94.5.1075 (XX, Genel Kural)
24.5.1075

8.5.1976 (XXI. Genel Kurul)
8,5*1076

06.6.1077 (XXIL Genel Kwul)
27.6.1077
145,1078 (X3OU, Genel Kur.)
15,5,1078

BIBtNCÎ BÖLÜM

ODALAR BtELÎĞÎ

KURULUŞ, MERKEZ VE AMAÇ

KUIİULUŞ :

Madde 1— 7303 Sayılı Yasayla değişik 623İ ya-
sayla kurulan ve Türkiye sınırları içinde, meslek ve
sanatlarını uygulamaya Yasayla yetkili olup da mes-
leki etkinlikte bulunan sivil ve askeri yüksek mühen-
dis, yüksek mimar, mühendis ve mimarları örgütü
iğinde toplayan Tüzel kişiliğe sahip (Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği) bu Tüzel hükümJerine bağ-
lıdır.

MEBKMZ ı - — — — = — _ — = _ _ . ,

Madde % — Birliğin ve Odaların merkezi Ankara'-
dır, Ancak, merkezde Yönetim Kurulu, Onur Kurulu

ve Denetim Kurulu gibi org-aalarm asil ve yedek üye-
liklerine yetecek sayıda üyesi bulunmayan Odalann
merkezi, Oda Genel Kurulu tarafından saptanır. Ve
belirlenir.

AMAÇ :

Madde 8 — Kamu hizmetlerine yarar bir kuruluş
olan Birliğin amaçları şunlardır:

a) Günün gerek ve koşullarına vo mevcut ola-
naklara göre, yasa ve tüzük hükümleri iğinde Olmak
üzere, mühendis ve mimarları meslek kollarına ayır-
mak, meslek ve çalışma konuları aynı yada meslek ve
çalışma konuları birbirine yakm bulunan mühendig ve
mimarlık grubu için Odalar kurmak,

b) Kamunun ve ülkenin çıkarlarının sağlanma*
smda. yurdun doğal kaynaklannın bulunmasında ko-
runmasında ve işletilmesinde tarımsal ve sınaî üreti-
min arttırılmasınd'a ülkenin sanatsial ve teknik kal-
kınmasında, mesleğin gelişmesinde ve mensuplarının
meslek şeref ve onurları ile hak ve yetkilerinin korun-
masında gerekli göı-üldüg-ü gibi girigim ve etkinlikler-
de bulunmak.

c) Meslek ve çırakları ile ilgili işlerde resmi Ma-
kamlar ve öteki kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli
yardımlarda ve önerilerde bulunmaJk, meslekle ilgili
bütün mevzuatı, normları bilimsel şartnameler, tip söz-
leşmeler ve bunlar gibi bütün bilimsel evrakı incele-
mek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi yada ye-
niden konulması yolunda önerilerde bulunmak.

BİRLİK ORGANLARI GÖREV VE
YETKİLERİ

BÎBLÖC OBOAKLABI :

Madde 4 — Birliğin karar, yürütme ve danıpna
organları şunlardır :

a) Birlik Genel Kurulu,
b) Birlik Yönetim Kumlu,
c) Birlik Denetleme Kurulu,
d) Yüksek Onur Kurulu,
e) Birlik Danışma Kurulu,

BÎIİLÎK GENEL KUBUMJ KURULUŞ VE
IÇAUŞMA BİÇİMİ

Madde 5 — Birlik Genel Kurulu, Odalar Genel Ku-
rullarınca Oıdaya kayıtlı bulunan üyelerin %5'i ora-
nında ve 10 kişiden az 100 kişiden çok olmamak üzere
seçilen ve engeç Mart ayı sonuna kadar Birliğ'e bil-
dirilen delegelerden ve Birlik Yönetim, Denetleme ve
Onur Kurullarının asil üyelerinden oluşur.

Birlik Genel Kurulu, Birlik Yönetim Kurulu ta-
rafından Oda merkezi olan yerlerde en az 10 gün ön-
ceden bir gazetede duyurularak ve en a.z 10 gün Önce-
den Odalara bildirilerek Nisan ayının ikinci yada Ma.
yıs aynım birinci yansında belirlenen gün v© yerde
toplanır.
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