
Kil zemininde su.
(Wate rin clay soils) Netherland (Hollanda)
(W,G. Sombroek, Intl Soil Museum,
Duivendaal, Box 858, 67004 A»J, Wageningen)
Yeryüzünde kar ve buz işlevleri, Şmp#

(Snow and ice proccesses at Earth's surface) Sapporu, Japan,
(H, Richardson, Intl Glaciologlcal Society, Lensfleld Road, Combridge, CB %
1 E R , England

Kaledoniyen orojonezi
(Caledonides orogen) Glasgow
(AJk Horris, University of Liverpool, Jane Herdman, Laboratories of Geology,
Brawnlow st, Box 147, Liverpool, L 69, 8 B x, England
Yerkaymalari 4S Uluslararası simpozyumu,
Toronto-Kanada
Yeraltisuyui kalitesi, Smp,
(Ground-water quality) Las Vegas (Kathy Butcher, National Water Well
Association, 500 W Wilson Bridge Road, Warthingtcn, ohio, 43085)
Dünya Madencilik Kongresi
(World Mining Congress) New Delhi
(Organizing Committee, Institute of Engineers, 8 Gokhale Bö&d, Calcutta
700 020, India)
Maden yatakları
(Ore deposits) Toronto
(Ore Deposits Workshop, Dept, of Geology, University of Toranto, Toronto
M 55 1 A 1)

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
BİLİMSEL ve TEKNİK KURUL
YÖNETMELİM»

Kurulu!

Madde 1 — Bilimsel ve ve Teknik Kurul (BTK),
Jeoloji Mühendisleri Odası'mn bilimsel ve teknik ça-
lışmalarım yönlendiren bir danışma organıdır.

Madde % — Bilimsel ve Teknik Kurul, Yönetim
Kurulu tarafından seçilen ve meslefin çeşitli uygulama
alanlarım temsil edecek şekilde en az 11 üyeden olu=
şur. Bu üyelikler şunlardır :

1, Jeolojide tem©! hizmetler üyeliği
2, Madan jeolojisi üyeliği
». Petrol jeoloji üyelif i
4, Mühendislik jeolojisi (inşaat jeolojisi) üyeliği
5, Yeraltisuları jeoloji»! üyeliği
6, Doğal afetler, kentlefm©, çevre jeolojisi üyeliği
7, Kıyı v© denig jeolojisi üyelifi
8, Jeoloji eğitimi üyeliği

Yönetim Kurulu jeoloji meşlefindeki gelişmelere
g-öre BTK'a yeni üyelikler ekleyebilir ve damşmaıı üye-
1er görevlendirebilir, .

BTK başkanlığı, bir başkan, en as bîr başkan yar«
dımcısı ve bir yazmandan oluşur.

Madde 8 — BTK üyelerinin saptanmasında mesle-
ğinde- en a« 5 yıl çalışmış olması, mesleğin belirli bir
konusunda uzman olması, yabancı dil bilmesi, bilgi ile-
ti fimin in -sağlanması yönünden bir önceki BTK'da çalış-
mış olması gibi hususlar go zönünde tutulur,

Toplantılar

Madde 4 — BTK üyeleri, Yönetim Kurum/nun se-
çildiği günden itibaren en fazla üç hafta içinde sapta-
nır ve yazılı olarak ilk toplantıya çağrılır. Görev kabul
etmeyerek ilk toplantıya katılmayan üyeler yerine, yew
ni üyeler seçilerek 2, toplantıya katılmaları sağlanır,
BTK üyelerinin görev süresi bir yıldır.

Madde 5 — BTK toplantıları en az ayda bir defa
yapılır, Toplantılarda üye çoğunluğu gereklidir. Üst
üste 3 toplantıya özürsüz olacak katılmayan üye yerine
Yönetim Kurulu'nca 15 gün içinde yenrsi seçilir, Top-
lantılarda alman kararlar BTK karar defterine yazıla-
rak üyelerce imzalanır. Karar defterinin usulüne uy~
fun tutulmasından kurul yazmam sorumludur.
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Madde 6 — Yönetim Kurulu ile BTK aracındaki
koordinasyonun sağlanması için? Oda başkam, yardım-
cısı veya yazman BTK toplantılarına katılır.

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

Görev v© Soruınlulııidar

Madde 8 — BTK'mn görevleri şunlardır»

a) Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknik konular-
da danışmanlık yapmak,

ta) Jeoloji mesleğinin tüm bilimsel ve teknik ko-
nularında araştırmalar yaparak Yönetim Kuruluna öne-
rilerde bulunmak,

e) Jeoloji mesleğinin uygulama alanlarına göre
daimi ve geçici komisyonlar kurarak jeoloji hizmetleri-
ni geliştirmek, sorunlarını çözümlemek,

d). BTK'ya iletilen bilimsel ve teknik lier türlü

yayının redaksiyonunu yapmak,

e) Bilimsel ve teknik kongre, sempozyum, açık
oturumlar, konferanslar, anketler, jeoloji gezileri, mes-
leki sohbet toplantıîarı düzenlemek,

f) Jeoloji moDİafi ile ilgili çeşitli bilimsel, teknik
standartlar hazırlamak,

g) Jeoloji eğitimi yapan üniversitelerle uygulayıcı
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak girişim-
lerde bulunmak, jeoloji de 4 yıllık mesleki temel eğitim-
de birliğin, sağlanmayı ve korunmasina yılışmak. Mas-
ter programlarında çeşitli uzmanlık konularına yer ve»
rilmesi ve ülke ekonomisinin gereksinim duyduğu ön-
celikli konuların seçiminde Üniversiteler ve uygulayıcı
kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, jeoloji eğitiminin
üretimle olan ilişkilerini geliştirmek.

Komisyon ve Alt Komisyonlar

Madde 9 — BTK üyeleri seçildikleri konularda bi-
rer komisyon kurarlar. Komisyon başkanı olan BTK ü-
yesi .oluşturacağı komisyonun 4 üyesini kendisi seçer
ve BTK'mn onayını alır. Komisyon başkanı olan BTK
üyesi, Komisyon çalışmalarının BTK'ya karşı sorum-
lusu olup BTK ile Komlsoyn arasındaki koordinasyonu
sağlar.

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,
dosyaların korunması üyeler tarafından seçilen Komis-
yon ve Alt Komisyon Yazmanları tarafından yürütü-
lür.

Türlüye Jeoloji Kurultayı

Madde 10 — BTK, her yıl "Türkiye Jeoloji Kurul-
tayı f'nı düzenlemek ve kurultayda sunulacak bildirileri
saptamakla görevlidir. Kurultay çalışmaları bir iç yö-
netmelikle düzenlenir.

Yüksek Danışma Kurulu

Madde 11 — Yüksek Danışma Kurulu ( YDK) ;
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Ödası'mn üyesi olan jeolo,
ji profesörleri, Oda üyesi üst düzey kamu yöneticileri
ile BTK ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

YDK yılda en az bîr kez bilimsel - teknik kongre
esnasında olmak üzere, bilimsel, teknik konuları ve
mesleki sorunları tartışmak için BTK tarafından top-
lantıya çağrılır. BTK gerek gördüğü zamanlarda ve
yerlerde YDK toplantıları düzenleyebilir,

YDK üyelerine toplantı günü, yeri, saati ve gün-
demi önceden yazılı olarak duyurulur. YDK oturum baş-
kanı, başkan yardımcısı ve yazmanları BTK ve Yöne-
tim Kurulu tarafından birlikte saptanır,

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

ödüllendirme

Madde 12 — BTK; bilimsel, teknik ve mesleki ko-
nularda ülke düzeyinde başarılı çalışmalar yapan, jeolo-
ji mesleğine üstün çalışmaları ile büyük hizmetlerde
bulunan üyelerin© ödüller verilmesini düzenler, ödül
standartları hazırlar ve ödül verilecek adayları sapta-
yarak Yönetim Kuruluna önerir, BTK ve Yönetim Ku-
rulunun birlikte yapacağı bir toplantıda, kararlaştırı-
lır.

Ödüller Bilimsel - Teknik Kongre esnasında özel
bir törenle verilir.

Yıllık Çalışına Raporu

Madde 18 — Bir yıllık çalışma dönemi sonunda alt
komisyon başkanları komisyon balkanlarına, komisyon
başkanları da BTK ba§kanlığına yıllık faaliyet raporla-
rını daktilo cdilnrş olarak iki nüsha halinde en geç". 15
Aralık günü vermekle yükümlüdürler,

HTK bagkanhgıda bir yıllık faaliyet raporu dü*
?enk-ycrcik t.n geç 30 Aralık günü Yönetim Kuruluna 2
nüsha daktilo edilmiş olarak vermekle yükümlüdür.
Yıllık çalışma raporunu BTTC yazmanı hasırlar.

Madde 14 — Yönetim Kurulu "BTK Yıllık Faaliyet
Raporarna Oda faaliyet raporunda uygun biçimde yer
vererek Oda Genel Kuruluna, sunar.

Yönetmeliğin Yürürlüfe Konulması'.

Madde 15 — Bu yönetmelik 28 Şubat 1981 tarihli
Genel Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe ko«
nulmugtur.

Madde 16 — Bu yönetmelik hükümlerini Oda Yö-
netim Kurulu yürütür,

Ek Madde — Bu • yönetmelikteki değişiklik önerileri

11-12 Şubat 1984 tarihli Genel Kural toplantısında ka-

bul edilerek yürürlüfe konulmuştur,

• JHOLO Jl MÜHENBÎ8L.ÎĞÎ/M AY IS- • -188490



JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YAYİN KURULU YÖNETMELİĞİ

M&dcte 1 — Yaym Kurulu; Jeoloji Mühendisleri
Odası'nui bilimsel, teknik yayınlarım yürüten bîr kıu
ruldur.

Madde % -~ Yaym Kurulujeoloji mesleği İle ilgili
bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları yayın yoluy*
la üyelere ve kamuoyuna duyurmak amacıyla; kitap/
dergi, harita ve broşür vb. yayınlar,

Madde 3 — Yaym Kurulu; Yöne tini Kurulu tara-
fından seçilen ve mesleğin çeşitli bilimsel ve teknik ko-
nularını temsil edecek şekilde 1 başkan, en az bir baş-
kan yardımcısı, bir yasman, en az 11 üye olmak üzere
yeterli sayıdaki editörlerden oluşur. Kurul üyeleri yam
inceleme görevi ile yükümlüdürler,

Madde 4 — Yayın Kurulu'nca çıkarılacak olan
süreli yayınlar, dergi, bülten kitap, özel konularda ga-
zete, broşür, harita vb» gibi her yayın için gerekirse
ayrı ayrı editörler ve teknik komiteler oluşturularak- bir
teknik yönetmen ve yeterli sayıda teknik raportör
üyeler saptanır.

Madde 5 — Yaym Kurulu üyelerinin saptanmasın-
da mesleğinde enaz 5 yıl çalışmış olması, mesleğin be-
lirli bir konuşunda uzman olması, yabancı dil bilmesi»
bilgi iletişiminin sağlanması yönünden bîr önceki yayın
kurulunda çalışmış olması gibi hususlar gözönünde
tutulur.

Madde 8 — Yayın kurulu üyeleri, Yönetim Kuru-
lu'nun Degildifi günden itibaren en geç 24 gün içinde
saptanarak yazılı olarak ilk duyuruları yapılır göre-
vi kabul etmeyerek yazılı bildirimde bulunan üyeler ye=
tine yeni üyeler seçilerek yaym kurulu'nun çalışmaları«
na katılmaları sağlanır.

Yayın Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır.

Madde If «^ Çağrılı toplantılara üst üste özürsüz
olarak 3 defa katılmayan üye yerine ,yönetim kurulunca
yenisi seçilir.

Madde S — Yönetim Kurulu ile Yayın Kurulu ara-
sında gerekli koordinasyonu sağlamak için yönetim ku»
rulu üyelerinden enaz bir üye kurul toplantılarına ka-
tılır.

Madde 9— Yayın Kurulu yayınlanmak üzere gelen
her türlü özgün, derleme, çeviri, harita, kitap, broşür,
makale gibi yayınların redaksiyonunu yapar ve yayın-
lanmasına karar verir.

Madde 10 —- Toplantılarda alman kararlar yayın
kurulu karar defterine yazılarak üyelerce i mzalanır,-
Krar defterinin usulüne göre tutulmasından kurul yaz-
manı corumludur.

Madde 11 — Yayın Kurulu tarafından alınan ka-
rarlar Yönetim Kuruiu*nun onayıyla yürürlüğe girer.

Madde 12 — Öda, yayınlarının sahibi ve sorumlusu
Oda başkanıdır,

Madde 18 — Yayın Kurulu; dergi, kitap, harita,
taroiür gibi yayınların amaç ilke ve kurallarını saptar,

Madde 14 —_ Yayın Kurulu yıllık faaliyet raporunu
dönen sonunda yönetim kurulu başkanlığına verir.
Raporu kurul yazmanı hazırlar,

Madde 15 — Bu yönetmelik 11«12 Şubat 1984 tarihlî
Genel Kurul tarafından kabul edilerek yürürlüğe girer,

Madde 16 —-Bu yönetmelik Hükümlerini Oda Yö-
netim Kurulu yürütür,

Ek Madde —, 15-16 Şubat 1975 tarihli Genel Kurul-
ca kabul edilen <f Jeoloji Mühendisleri Odası Yayın komi.
tesi Yönetmeliği"...yürürlükten kaJdmlmıgtır.

Üyelerimizden NAFİZ NADÎ'yi yitirdik. r

Odamız üyesi Nalız Nadi'yi 29,2.1984 tarihinde ani bir rahatsızlık sonucu kay-
bettik.

yılında Aydm'm Bozdoğan ilçesinde dofan Nadi, 1984 yılında î,T,Üf

Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirmii ve aynı yıl DSÎ yeraltı
suları dairesinde çalışmaya başlamıştır.

Nafiz Nadi D&f'de Baş Mühendis olarak görev yapmakta İdî,

Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine ve meslektişlarınuza başsağlığı
cüîerta.
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