
T,.. M. M. O. B.
JEOLOJİ. IIÜHENDİSLEBI ODASI
FOIOĞEAF ABŞtVl YE SERGİSİ
YÖNETMELİĞİ

1 •—• Jeoloji Mühendisleri Odası Jeo-
loji .alanında nitelikli fotoğrafların toplanıp
saklanacağı, sergileneceği -ve gerektiğinde ya-
yınlarında kullanacağı bir .arşiv kurmuştur..
Arşive fotoğraf gönderme tüm yerbilimcilere
açıktır.

.2 —• Fotoğraflar, jeoloji* ye ilişkin do-
ğal güzellikleri, çalışmaları, çalışmalarda kul-
lanılan araçları ve Jeoloji Mühendisliği mesle-
ğini tanıtıcı diğer konuları "gösterir nitelikte*
olm.alı.dır.

3— Siyah-beyaz veya. renkli „kartlar arşive
kabul edilir.. Sergilenmeye uygun görülen renk-
li fotoğraflar siyah, beyaz olarak büyütülerek
sergilenecektir. Fotoğrafların en çok bir kez ya-
yınlanmış olması gerekir.

4 — Fotoğraflar JMO'nun arşivle • ilgili bi-
rimine teslim edilmeli ya da gönderilmelidir. Fjo-..
toğrafların filmini 9x14 cm., boyutunda bir kop-
yası, fotoğrafı açıklayıcı şematik bir çizim; Fo-
toğrafın altında kullanılabilecek bir açıklama-
yı, fotoğrafın çekildiği yeri ve tarihi, çekenin
adını, adresini, mesleğini ve çalıştığı kurumu
bildiren bir yazıyı, teslim etmek .zorunluğu var-
dır.

5 — Arşive gönderilen fotoğraflar her yıl,
•Jeoloji Mühendisliği Bilimsel ve Teknik Kong-
resi öncesi bîr tarihe kadar bekletilir. JMO ta-
raf mdan ilan edilen bu tarihte fotoğraflar JMO'-
nun ilgili kurulu, tarafından elemeye tabi tutu-
lur.. Elemeyi kazanan -fotoğraflar arşive ahn-,
mak ve kongrede sergilenmek üzere JMÖ1 ta-

rafından satın alınır ve: bedelleri, ödenir.:- Satın
alınma bedelleri de her yıl önceden geçer. Ele-
me sonuçlan tüm katılanlara.bildirilir ve arşive
alınmayan fotoğraflar ve filmleri sahiplerine
iade edilir.

g, — Kongre süresince sergilenen fotoğraf- •
lar arasından bir tanesi JMÖ üyeleri tarafından
o yılın en güzel fotoğrafı seçilir. Bu fotoğrafın
sahibi ayrıca ödüllendirilir. Ödül miktarı her
kongre öncesinde ilan edilir,., JMO sergilenen, fo-
toğrafların" ödüllendirilmeleri için başka kuru-
luşlarla ilişki kurulabilir. Bu kuruluşların seçip
ödüllendirecekleri fotoğrafların tüm hakları o
kuruluşa geçer. O kuruluşun vereceği ödül de
JMO ve fotoğraf sahibi arasında eğit olarak, bö-
lüşülür.

1980 Yılı Fotoğraf Sergisi tçin Duyuru

1 — JMO'ca. düzenlenen 2. Jeoloji, Mühen-
disliği Bilimsel ve Teknik Kongresi 'süresince
sergilenmek ve arşive alınmak üzere fotoğraf-
ların kabulüne başlanmıştır,. Fotoğrafların ele-
meye tabi tutulacakları son teslim tarihi
10.1.1980 dir.

2 — Ön elemeyi kazanan ve arşive alın-.."
masına karar verilen her fotoğrafa "200" TL.
ödenecek, yarışma sonunda birinciliği kazanan
fotoğrafa da "2500" TL. ödül verilecektir.

3 — Fotoğrafların filmleri; 9x14: cm. boyu-
tunda bîr kopyası ve açıklayıcı yazı ve şekille-
riyle birlikte aşağıdaki adrese gönderilmeleri
ya da teslim, edilmeleri gerekmektedir.
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