
Okurlarimiza

TMMOB yasası olarak bilinen 6235 (7303) sayılı kanumın ham mad-
delerini değiştiren, kanun hükmündeki kararnameler (5*8*1983/66 KHK -
16.10.1983185 KHK) yürürlüğe girdi,

TMMOB ve bağlı Odaları ilgilendiren söz konusu değişikliklere Ms-
kin ömt açıklamalar aşağıda wyélerkmmn bilgi ve d&kkaMerine sunulmuş-
tur. »

Madde k : €€Birlik umumi heyeti; iki yılda bir (eskisi her yıl idi) Oda-
term, meslekte en az 10 yıl kıdemli olan üyeleri arasından top-
lam üye sayısının %S si oranında (eskisi %5) ve 3 Msîdm m
(eskisi 10 Mşi), 100 kişiden çok olmamak mere seçecekleri de-
legelerden oluşur. Birlik umumi heyeti, üye tam sayısının çoğun-
luğu ile toplanır ve kararlarım çoğunlukla alır. Birinci toplan-
tıda çoğunluğun sağlanamaması halinde; ikinci toplantı için ço-
ğunluk aranmaz. Birlik umumi heyetinin seçimle ilgili toplantı-
larıvm üyelerin Jmtılmalan ve oy Tmllanmaları zorunlu olup, ge-
çerli mmereti olmaksımn katılmayanlar ile oy kullanmayanlar
Yüksek Haysiyet Divamnca cezalandırılır,

Madde 28 : Odadan İhraç edilenler süresiz olarak, sanat icrasından ge-
çici olarak men edilenim' (ODAYA ÜYE OLMAYANLAR) ise
men süresi içinde, hiçbir şekil ve biçimde mesleki faaliyette bu-
lunamazlar, Bunlar, TMMOB tarafından derimi, ilgili yerlere ve
kuruluşlara duyurulurlar.

Madde 21 : Şube ve Oda umumi heyetleri üye tam sayısının çoğunluğu
ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır, Birinci toplantıda ço-
ğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı için çoğunluk
aranmaz. Umumi heyetlerin seçimle ilgili toplantılarına üyele-
rin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir ma-
zereti olmaksızın katilmıyanlar ile oy kullanmıyanlar Oda Haysi-
yet Divanınca cezalandırılırlar.

Madde S3 ; Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile İktisadi Devlet Teşekkül-
leri ve Kamu iktisadi kuruluşlarda asli ve sürekli olarak çalı-
şan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının meslek
ve ihiismlarıyla ilgili Odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. An-
cak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki ba-
kımdan, Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileriyle haklarına sa-
hip ve ONLARIN ÖDEVLERİ ile yükümlüdürler. Bu konuda Türk
Silâhlı Kuvvetler mensupları tte ügUi hükümler saklıdır.
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Madde Al : Bu kanun MMmlerini Bakanlar Kurulu yürütür*

Geçici Madde : Seçim dönemleri ve görev sûrelerinin sona ermiş olup
olmadığına bakılmaksızın TMMOB organları ile delegeleri ve Oda
organlarının seçimleri 1 Aralık 1983 tarihinden itibaren 4 m
içinde tamamlanır,

Genç mesleğimizin içinde bulunduğu sorunların tek iekß birbirin-
den kopukß bağımsız girişimlerle çözülemiyeceği bilinci içinde^ tüm mes-
lektaşlanmımn^ Odamıza ve mesleğimim her zamankinden daha kararlı
biçimde sahip çıkacaklarına inanıyoruz.

Saygilanmwla
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