
anayasa madde 122
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

kanunla meydana g-ettrilîr ve organları kendileri tara-
fından ve kendi üyeleri araamdâ seçilir»

îdare, seçilmiş organları, bir yargı mercii kararma
dayanmaksızın» geçici veya sürekli olarak görevinden
U2akla|tıramaz.

Meslek kuruluşlarının tüzükleri yönetim ve işleyiş-
leri demokratik esaslara aykırı olamam.

mühendislik ve
mimarlık hakkında
kanun
(Besmi Gazete He neşir v© Mânı? 28 Haziran. IÖ8S Sayı
3945) Kanwn No. 84SS

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahi»
linde mühendislik ve mimarlık unvan ve selâhiyeti ile
sanat icra etmek isteyenlerin aşağıda yazılı vesika-
lardan birine haiz olmaları şarttır, Türk Yüksek mek-
teplerinden verilen diplomalar;

a) Mühendislik veya Mimarlık tahsilini gösteren
Türk Yüksek mekteplerinden verilen diplomalar:

b) Programlarmın yüksek mühendis veya mimar
mektepleri programlarına muadil olduğu kabul edilen
bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar mek-
teplerinden diploma almış olanlara usulüne tevfikan
verilecek ruhsatnameler;

e) Türk Teknik Okulu mühendis kısmı ile pr̂ og-
ramlarının buna muadil oldufu kabul edilen memleket
dahilindeki dif er mühendis veya mimar mekteplerin-
den verilen diplomalar;

d) Programlarının Türk Teknik Okulu Mühendis
kısmı programlarına muMil olduğu kabul olunan bir
ecnebi mühendis veya mimar mektebinden diploma
almış, planlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatna-
meler;

Madde % — Yukarıdaki maddenin (b) ve (d) fık-
ralannda yamlı ecnebi memleketlerden mezun olanlara
ruhsatneme verebilmek için çıktıkları mektebin asli
talebesi olarak tahsil dereceleri gegirmig ve mektebin
bütün tedrisatını muntazam ve fiilen takip etmi§ ve
mekteple cari usullere göre geçirilmesi lâzım gelen
bütün imtihanları bitirmiş bulunmaları şarttır.

Madde S — Birinci maddenin (a) ve (b) fıkra
larmda ymüı vesikaları hate bulunanlara (yüksele mü-

hendis) yeya (yüksek mimar) ve (c) ve (d) fıkraların*
da yazılı vesikaları haiz bulunanlara da (mühendis)
veya (nümar) unvanı verilir» Bu unvanlar diploma
veya ruhsatnamelere de dere olunur»

Madde 4 — Mühendislik veya Mimarlık tahsiMni
gösteren Türk veya ecnebi Yüksek Mekteplerinde cari
usullere göre doktora imtaham verecek buna muhsus
diplomayı a!mi| olanlar doktor mühendis ünvam tapr-
lar.

Madde S — Programları Türk Yüksek Mühendia
veya Yüskek Mimar mektebi programlarından dun
ve teknik okulu programlarından yüksek olan ve fa-
kat bulunduğu memleketse yüksek mekteplerden sayı-
lan bir mühendis veya mimar mektebini 2 nci medde-
de yazık şartlar dairesinde bitirmek suretiyle diploma
almii olanlara (mühendis) veya (mimar) şahadetna*
mesi verilir.

Geçen fıkrada yazılı mekteplerden mezun olan-
lar yüksek mühendis veya yüksek mimar ruhsatna-
mesi almak istedikleri takdirde yüksek mühendis veya
yüksek mimar mektebinin alâkalı ihtisas şubeleri ders
programları mucibince okumadıkları derslerin imti-
hanlarını muvaffakiyetle geçirmiş; olmaları şarttır.

Madde 6 — Bu kanunda yazılı ruhsatnamenin ve-
rilmesi ve mektep programları muadeletlerinin tetkiki
ve bu işlerle uğraşacak heyetin teşkili usulleri ve ruh-
satnamelerden alınacak here, miktarları alâkalı Vekâ-
letlerin mütalâaları alınarak Nafıa Vekâletince ha«
zırlanacak bir nizamname ile tesbit olunur.1*

Madde 1 — Birinci maddede zikrolunan diploma
veya ruhsatnamelerden birini haiz olmayanlar Türkiye'
de Mühendis veya Mimar ünvaniyle istihdam oluna-
mazlar ve bu imzalarla sanat icra edemezler ve bu
unvanları kullanarak rey veremezler ve imza da ko-
yamazlar.

Madde 8 — Yukarki madde hükümlerine ayları
harekette bulunanlar 50 liradan 500 liraya kadar ağır
para cezasiyle ve tekerrürü halinde para eezasiyle be-
raber ayrıca bir aydan üç aya kadar hepis cezasiyle
cezalandırılırlar.

Birinci maddede yazılı diploma ve ruhsatnameyi
haiz olmayanlar bu vesikaları haiz olanlara mahsus
unvan ve selâhiyetle işlerinde kullanan kimselerle hük-
mi şahsiyetlerin mümessilleri de aynı suretle cezaya
mahkûm edilirler.

Madde 9 — Devlet Daire ve Müesseseleriyle Be-
lediye hizmetlerinde bulunan yüksek mühendis, yüksek
mimar, mühendis, mimar ve fen memurları çahfma
saatleri dışında bile olsa ücretli veya ücretsiz hususi
surette sanatlarım icra edemezler. Ancak serbest mes-
lek erbabı bulunmıyan ve mahallin Belediye veya Nafıa
idarelerinin müracaat! ve büyük mülkiye amirinin
müvaffakatile zaruret bulundufu tahakkuk eden yer-
lerde tesdik ve murakabesi kendilerine veya mensup
oldukları mahalli idarelere alt olmıyan memleketin
ümran ile alâkalı hususi mesleki işleri devamlı olma-
mak şartile birinci fıkrada yazılı memurlar ig kabul
edebilirler,
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