
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 
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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rihte fotoğraflar JMO nun ilgili kurulu tarafından ele»
meye tabi tutulur. Elemeyi kazanan fotoğraflar arşive
alınmak ve kongrede sergilenmek üzere JMö tarafın«
dan satın alınır ve bedelleri ödenir, Satın alınma bedel-
leri de her yıl önceden JMO ca ilân edilir. Satın alman
fotof raf larm tüm haklan JMO^ya geçer. Eleme sonuç-
ları tüm katılanlara bildirilir ve arşive alınmayan f otof -
raflar ve filmleri sahiplerine iade edilir.

6 _ Kongre süresince sergilenen fotof raflar ara-
sından bir tanesi JMO üyeleri tarafından o yılm en gü=
zel fotoğrafı seçilir. Bu fotoğrafın sahibi ayrıca ödül-
lendirilir, Ödül miktarı her kongre Öncesinde ilan edi-
lir, JMO sergilenen fotof rafların Ödüllendirilmeleri için
bagka kuruluşlara iişki kurabilir. Bu kuruluşların seçip
ödüllendirecekleri fotof rafların tüm haMarı o kuruluşa
geçer, O kuruluşun vereceği Ödül ve JMÖ ve fotof raf
sahibi arasında eğit olarak bölüşülür.

" JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSt"
YAYIN AMACI, İLKELERİ VE

KURALLARI

A — AMAÇ, ÎUKE VE KUEALLAB

1 — Dergimiz, Türkiye'deki jeoloji mesleği çalıgan«
larım yayın yapmaya özendirmeyi ve Türkiye'de jeolo-
jinin çeşitli dallarında yapılan araştırma sonuçlarının
yabancı uluslara da duyurulmasını amaç edinmiştir.

2 —- Dergimizde yerüstü ve yeraltı dog al kaynakla-
rın aranması, bulunması, def erlendirilmesi ve işletilme-
siyle ilgili uygulamaya yönelik bilimsel ve teknik tüm
jeooji çalışmaları ve araıtırmaları yayınlanabilir,

3 — Somut verilere ve belgelere dayanan, jeoloji
ve jeolojinin gegitli dalları ile doğrudan ilişkisi bulu-
nan ekonomik ve sosyal her türden güncel yazılar
yayınlanabilir,

4 — Dergimizde yayınlanacak çalışmaların aşağı-
daki niteliklerden enaz birini içermesi gerekmektedir,

a — Jeolojinin def i§ik dallarında bilimsel yöntem-
lerle ortaya konmuş, uygulamaya, dönük özgün çalış-
malar,

b — Jeolojinin def işik dallarında daha önce yapıl-
ımı araştırmaları eleştirici bir yaklaşımla derleyen ve
sonuçta def iglk bir görüş ortaya koyan çalı§malar,

e — Jeolojinin belirli bir dalma yeni ve def işik gö-
rüşler getiren arastirmaların Türkçe'ye çevirisi,

5 ^_ Dergimizde yayınlanması istenen yazıların Öz
ve kolay anlaşılır biçimde düzenlenmesine özen göste-
rilmelidir,

6 — Dergimizin yayın dili Türkçe'dir, Ancak Türki-
ye ile ilgili çalışmaların yurtdışında tanıtılmasıyla ül-

kemize çok büyük katkısı olabilecef i dügünülen yazılar
İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yayınlanabi-
lir veya yabancı dildeki öz'den ba§ka bir de yabancı
dilde özet yassıya eklenebilir, Türkçe yayınlanacak öz-
gün çalışmaların başlık, Öz ve şekil açıklamaları îngi-
lizceleri ile birlikte iki dilde yazılmalıdır, Dif er dillerde
yayınlanması istenen yazıların başlık öz ve §ekil açıkla«
maları yazıldıf ı dilde ve Türkçe olarak verilmelidir,

f _ Dergimiz yayınlarında Oda üyelerinin çalışma-
larına Öncelik tanırsa da, tüm yerbilimcilerin çalışma ve
ara§tmnalarımn yayınlanmasına da açıktır.

8 — Dergimize yayınlanma isteği ile gönderilecek
her türlü yazı ve eklerinin daha önce yayınlanmamış
(çevirilerdeki özgün kaynak dışında) olduğunu ve der-
gimizde yayınlanmadan önce başka bir yerde yayınlan-
madiğim belirten bir yassının ekiyle birlikte gönderil-
melidir.

9 — Birden fazla yazarli yaymlarda, yayınlanma
istek mektubu yaıarlarm tümünün imzasını taşımalıdır,

10 — Dergimiz, Türk Dil Kurumu'mm "Türkçe
Sözlük ve îmlft Kılavuzu"ndaki kuralları kabul etmiş«
tir. Yayınlanması istenen yazılar bu kurallara uygun
olarak hazırlanmalıdır,

11 M Dergimize gönderilecek her türlü yazının
yayınlanıp yayınlanmayacağına Oda Yaym Kurulu ka«
rar verir, Yayınlanmayacak yazılar yazarına geri gön-
derilir,

B — BÎÇÎM

12 ~- Dergimize gönderilecek yakıların biri asıl dif er
ikisi kopya olmak üzere şekil ve ekleriyle toplam üg
adet olarak gönderilmelidir. Şekil ve eklerin iki kopyası
fotokopi veya ozalit veya benzeri bir yolla çofaltıhnıı
olabilir. Yazılar A4 (21x29fö CM.) kafıdınm bir yüzüne
2 Cm, kenar bırakılarak iki satır aralıkla daktilo edil-
melidir ve yazıların hacmi 25 daktilo sayfasını geçme-
melidlr,

13 _ Dergimizde yayınlanması istenen yazılar
aıafıda belirtilen sıraya uygun olmalıdır,

a — Başlık
b -— Yazar ad (lar) ı ve çalıpna adres (1er) i \
c — Öz ]

d —- Giriş
e — İncelemenin kapsamı ve kullanılan yöntem ve

teknikler
f — «ÂJiaörü
.g _ Sonuç» tartııma ve^veya öneriler
h — Katkı belirtme
i —• Def inilen belgeler
j — Ekler (yazı dışında kalan çizelge, iekil ve

her türlü resimler) ve açıklamaları

14 _ Biçimle ilgili açıklamalar;
a — Baflıb yazının konusu bzt açık ve yeterli bir

şekilde verilmelidir. Başlık Türkçe yanında İngilizce ve
dif er bir dilde yazılmışsa o dilde ve Türkçe olmalıdır.
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