
Madde İS — Arka arkaya 3 toplantıya gelmeyen
üye görevden alınır, yerine yönetim kurulunca bîr yeni-
si atanır.

MALt HUSUSLAR i

Madde 14 — Komitenin yaptığı masraflar oda büt-
çesinden ve bu bölüme ayrılmış ödenekten karplanır.
Bu husustaki harcamalar komite bagkanı ve sekreterce
yapılır, bunun İçin yapılan harcamalar makbuzları her
ay sonunda muhasibe teslim edilir, alman avans kapatı-
lıp tekrar avans ahnır,

Madde 15 — Komite bagkanı oda yönetim kuruluna
karşı sorumludur» malı yönden murakabeleri denetleme
kurulunca yapılır.

Madde 16 — Bu yönetmelik, 15-16 Şubat 1975 ta.
rihli genel kurulca kabul edilince yürürlüğe girer.

Madde 11 — Bu yönetmelik hükümlerini yönetim
kurulu yürütür,

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
TEMSİLCİLER YÖNETMELİĞİ

Oda temsiilcilttdgriııiıt seçilmesi ı
Madde 1 — İşyeri ve Üyelerinin çalıgtıkları bölge-

lere göre Jeoloji Mühendisleri Odası temsilcilikler se-
çebilir,

Madde % — Temsilcilikler oda yönetim kurulunca
seçilen 1 asil» 1 yedek üyeden tegekkül eder. Görev sü-
resi bir yıldır,

Madde 8 — Seçilen temsilciler bir bülten ile bütün
üyelere duyurulur. Temsilcilere birer temsilci kimliği
verilir,

TemailcUİklerin görev ve yetkileri ;
Madid© 4 — işyeri temsilcileri oda ile işyerinde ga-

Usan" üyeler arasında ve işyeri yöneticileri ile oda ara-
smda direkt iliffkiyi temin, eder, Üyelerin problemleri
ile ilgilenir.

Madde & — Doğrudan dof rüya mesleği ilgilendiren
etüd ve proje işleri ve konuları ile, bu işlerin kanunlara
ve tekniğe uygun yaptırılmasını temin etmeye e,alı§ır,
Oda üyelerinin hak ve yetkilerine yapılan .müdahele ve
tecavüzleri zamanında oda yönetim kuruluna iletir» bu-
nunla ilgili mercilerde teşebbüste bulunur.

Madde 6 — Oda üyelerinin kanun ve nizamlara gö-
re vazifelerini yapmada dürüst hareket edip etmedikle-
rini izleyip bu konuda oda yönetim kuruluna bilgi verir.

Madde 1 — Üyelerimizin dileklerini ve görüşlerini
tesbit ederek odaya rapor halinde sunar.

Madde 8 — Yetki aldığı konularda odayı temsil eder
ve sözcülüğünü yapar.

Madde 9 — Bu yönetmelik, 15 - 16 Şubat 1975 ta-
lihli genel kurul toplantısında kabul edilince yürürlüğe
girer.

Madde 10 — Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim
Kurulu yürütür,

JEOLOJİ MÜHENDİSLE«! ODASI
BİLİMSEL VE TEKNİK KURUL

YÖNETMELİĞİ

İtenini •

Madde 1 — Bilimsel ve Teknik Kurul (BTK), Jeolo-
ji Mühendisleri Odası'nm bilimsel teknik ve mesleki ça-
lışmalarını yönlendiren bir danışma organıdır/

Madde % — Bilimsel ve Teknik Kurul, Yönetim Ku_
rulu tarafından seçilen ve mesleğini çeşitli uygulama
alanlarım temsil edecek şekilde en az 13 üyeden oluşur.
Bu üyelikler şunlardır: D Başkan 2) 2. Başkan 3)
Yazman 4) Jeolojide Temel Hizmetler Üyeliği 5) Ma-
den Jeolojisi Üyeliği 6) Petrol Jeolojisi Üyeliği 7) în-
şaat Jeolojisi Üyeliği 8) Yeraltısuları Jeolojisi Üyeliği
9) Doğal Afetler, Kentleşme, Çevre Jeolojisi Üyeliği
10) Deniz Jeolojisi Üyeliği 11) Yayın Üyeliği 12) Bi-
limsel Teknik Toplantılar Düzenleme Üyeliği 13'j Jeolo-
ji Eğitimi ve Sorunları Üyeliği,

Yönetim Kurulu Jeoloji mühendisliği meslef indeki
gelişmelere göre BTK'a yeni üyelikler ekleyebilir,

Mailde 3 — BTK üyelerinin saptanmasında mes-
leğinde en ag 5 yıl çalışmış olması» mesleğin belirli bir
konusunda uzman olması, yabancı dil bilmesi, bilgi ile-
tişiminin sağlanması yönünden bir önceki BTK'da galig*
mış olması gibi hususlar göz önünde tutulur.

Toplantılar t
Madde 4 —- BTUC üyeleri, Yönetim Kurulunun se-

çildiği günden itibaren en fazla üg hafta içinde sapta*
mr ve yazılı olarak ilk toplantıya çağrılır. Görev kabul
etmeyerek ilk toplantıya katılmayan üyeler yerine en
geç BTK'mn 2, toplantısına kadar yeni üyeler seçilerek
2. toplantıya katılmaları sağlanır.

Madde 5 — BTK toplantıları en az ayda bir defa
yapılır. Toplantılarda üye çoğunluğu gereklidir» Üst
üste 3 toplantıya Özürsüz olarak katılmayan Üye yerine
Yönetim Kurulunca 15 gün iğinde yenisi seçilir. Toplan-
tılarda alınan kararlar BTK karar defteri'ne kayıt edi*
lerek üyelerce imzalanır. Karar defterinin usulüne uy-
gun tutulmasından Kurul Yazmanı sorumludur.

Madde 6 — Yönetim Kurulu ile BTK arasında ge-
rekli koordinasyonun sağlanması için, Yönetim Kurulu
üyelerinden en az bir üye koordinatör olarak BTK top-
lan tılarm a katılabilir.

Madde 1 -— BTK tarafından alman kararlar Yöne-
tim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Görev ve Sorunılıduklaff ı
Madde 8 — BTK'nm görevleri.şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna bilimsel, teknik ve mesleki

konularda danışmanlık yapmak,
b) Jeoloji mesleğinin tüm bilimsel ve teknik ko-

nularında aragtırmaiar yaparak Yönetim Kuruluna öne-
rilerde bulunmak,

e) Jeoloji mesleğinin uygulama alanlarına göre
daimi ve geçici komisyonlar kurarak jeoloji hizmetleri-
nl geliştirmek/sorunlarını çözümlemek.
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d) Odanın yaymlayacatı bilimseli teknik ve mes-
leki her türlü yaymm redakiiyonunu yapmak ve ya-
yınlanmasına karar vermek,

e) Bilimsel, teknik ve mesleki kongre, simposyum,
açık oturumlar, konferanslar, anketler ve jeoloji gezileri
düzenlemek»

f ) Jeoloji meslefl İle ilgili çe§itli bilimsel, teknik
standartlar hazırlamak,

g) Jeoloji ef itimi yapan üniversitelerle uygulayıcı
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak girişim-
lerde bulunmak, Jeoloji de 4 yıllık mesleki temel eğitim-
de birliğin sâflanması ve korunmasına e.alı§mak, Master
programlarmda çe§itii uzmanlık konularına yer veril-
mesi ve ülke ekonomisinin gereksinim duyduğu öncelik-
li konularm seçiminde "Üniversiteler ve uygulayıcı ku-
ruluşlarla işbirliğinde bulunmak, jeoloji eğitiminin üre-
timle olan ilişkilerini geliştirmek.

Komisyon ve Alt Komisyonlar t
Maclde 9 — BIK üyeleri seçildikleri konularda bi-

rer komisyon kurarlar. Komisyon başkanı olan BIK ü-
yesi oluşturacağı komisyonun 4 üyesini kendisi seger ve
BTK'mu onayını alır. Komisyon ba§kanı olan BTK üye-
si, Komisyon çalışmalarının BTK'ya karşı sorumlusu
olup BTK île Komisyon arasındaki koordinasyonu sa£-
lar.

Her Komisyon, gerektiğinde özel konularda 3'er ki-
şilik Alt Komisyonlar kurabilir.

Komisyon ve Alt Komisyon çalışmalarına ilişkin
tutanak ve kararların yazılması ve ilgili dokümanların,
dosyalarm korunması üyeler tarafından seçilen Komis-
yon ve Alt Komisyon Yazmanları tarafından yürütü-
lür.

Türkiye Jeoloji 3 f̂menfflsM^ Bilmsel ve ODetaik
Kongresi s
Madde 10 — BTK; şubat ayı içinde "Türkiye Jeoloji

Mühendisliği Bilimsel ve Teknik Kongresi" ni düzenle-
mek ve kongrede verilen bildirileri bir kitap halinde ya-
yınlamakla görevlidir»

Yüksek Danışın a Kurulu :
Madde 11 — Yüksek Danışma Kurulu (YDK) ; ku,

rulun daimi üyeleri olan Jeoloji Profesörleri ve Jeoloji
Doçentleri ile BIK ve Yönetim Kurulu Üyelerinden
oluşur # YDK'nun daimi üyeleri olan Jeoloji doçent ve
profesörlerine bir defa'ya mahsus olmak üssere "Yüksek
Danışma Kurulu Üyeliği" belgesi özel bir törenle ve-
rilir,

YDK yılda en az bir kez bilimsel - teknik kongre
esnasında olmak üzere, bilimsel, teknik konulan ve
mesleki sorunları tartışmak için BIK tarafından toplan-
tıya çafrıhr, BTK gerek gördüğü zamanlarda ve yer-
lerde YDK toplantıları düzenleyebilir.

YDK üyelerine toplantı günü, yeri, saati ve gündemi
Önceden yazılı olarak duyurulur. YDK oturum başka-
m, başkan yardımcısı ve yazmanları BTK ve Yönetim
Kurulu tarafından birlikte saptanır,

YDK tutanakları veya tutanak özetleri ile alınan
kararlar özel dosyasında saklanır, YDK üyelerine yazılı
olarak bildirilir ve olanaklar elverdiğinde Oda yayın or-
ganlarında yayınlanır,

ÖdiiHendirme :
Madde 1% — BTK; bilimsel, teknik ve mesleki ko-

nularda ülke düzeyinde başanlı çalışmalar yapar, jeoloji
meslefme üstün galıgmaları ile büyük hizmetlerde bu-
lunan üyelerine ödüller verilmesini düzenler, ödül stan-
darttan hazırlar ve ödül verilecek adayları saptayarak
Yönetim Kuruluna önerir, BTK ve Yönetim Kurulunun
birlikte yapacafı bir toplantıda, kararlaştırılır,

ödüller Bilimsel - Teknik Kongre esnasında özel bir
törenle verilir,

Yılık Çalışma Baponı Î
Madde İS — Bir yıllık çalışma dönemi sonunda alt

komisyon başkanları komisyon başkanlarına, komisyon
ba§kanlan da BTK başkanlıfma yıllık faaliyet raporla-
rını daktilo edilmiş olarak iki nüsha halinde en geç 80
Aralık günü vermekle yükümlüdürler.

BTK başkanlığında bir yıllık faaliyet raporu dü-
zenleyerek en geş 10 Ocak günü Yönetim Kuruluna 2
nüsha daktilo edilmiş olarak vermekle yükümlüdür.

Madde 14 — Yönetim Kurulu ''BTK Yıllık Faaliyet
Raporul>na Oda faaliyet raporunda uygun biçimde yer
vererek Oda Genel Kuruluna sunar,

YönetmelipE YüriMttf © Konulması t
Madde İS — Bu yönetmelik 2S Şubat 1981 tarihli

Genel Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüf e ko*
nulmuftur.

Madie 16 — Bu yönetmelik hükümlerini Oda Yö-
netim Kurulu yürütür.

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
FOTOĞRAF ARŞİVİ VE SERGİSİ

YÖNETMELİĞİ

1 — Jeoloji Mühendisleri Odası, Yerbilimleri ala-
nında nitelikli fotoğrafların toplanıp saklanacağı» sergi-
leneceği ve gerektifmde yayınlarında kullanacağı bir
ar§iv kurmuştur, Arşive Fotograf gönderme tüm Yer-
bilimcilere açıktır,

2 — Fotofraflar; Yerbilimlerine ilişkin dofal gü-
zellikleri, çahprıaları, galiimalarda kullanılan araçları
ve jeoloji mühendisif i meslef ini tanıtıcı dif er konuları
gösterir nitelikte olmalıdır,

3 „. giyah beyaz veya renkli kartlar arşive kabul
edilir, Sergilenmeye uygun görülen renkli fotoğraflar
siyah beyaz olarak büyütülerek sergilenecektir. Fotoğ-
rafların en çok bir kez yayınlanmış, olması gerekir,

4 __ Fotofraflar JMO nun arfivle ilgili birimine
teslim edilmeli ya da gönderilmelidir. Fotoğrafların
filmini, 9x14 cm. boyutunda bir kopyası, fotof raft açık»
layıcı şematik bir çMm; Fotof raf m altında kullanıla-
bilecek bir açıklamayı, fotofrafm çekildifi yeri ve ta-
rihi, çekenin adım, adresini, mesleğini ve galıştıf ı kuru-
munu bildiren bir yazıyı teslim etmek zorunlufu var-
dır,

5 — Arşive gönderilen fotofraflar her yıl, jeoloji
mühendisliği bilimsel ve teknik kongresi öncesi bir ta-
rihe kadar bekletilir, JMO tarafından ilân edilen bu ta-
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