
Maâûè 5 —- Ambar görevlisi ambardan bir ay zar-
f mda gıkan maddeleri her ayın son f ünü bîr döküm üs-
tesi ile muhasebeye verir.

Madde 6 —* îşbu yönetmelik hükümleri yayın ko-
lunda mecburi olarak tatbik edilir.

Madde If — Bu yönetmelik 15 - 16 Şubat 1975 ta-
rihli genel kurulca kabul edilince yürürlüf e girer.

Madde 8 — Bu yönetmelik hükümlerini yönetim
kurulu yürütür.

JEOLOJİ MÜHENMÎSUEB& ODASİ
KÖMÎTELEK YÖNETMELİĞİ

MBÛĞB 1 — Jeoloji Mühendisleri odası genel kurul-
larmm veya yönetim kurullarımn kararı ile devamlı veya
ge§îei komiteler kurabilir.

Madde % — Komitelerin vazifesi» süresi genel kurul
veya yönetim kurulunca kararlaştırılacak komite statü«
sünde belirtilir.

Madde S — Komiteler bir yürütücü seçilmek ve di.
fer üyelerin segimi yürütücüye bırakılmak kaydı ile en
BM üç kişiden ibarettir.

Madde 4 — Komite yürütücüsü komitenin aynı za-
manda başkanıdır ve yönetim kuruluna karşı sorumlu-
dur,

Madde 5 — Komite yürütücüsünün oda üyesi olma-
sı gereMr difer komite üyeleri odaya üye olmayanlar
arasından seçilebilir. Üyeler dışından temin edilecek
komite üyesinin konusunda uzman olması yeterlidir.
Bunlar danışman olarak çalışırlar; komitede oy hakları
yoktur,

Macide 6 —> Komite e,ah§malarından 15 günde bir
olmak üzere komite yürütücüsü yönetim kuruluna bilgi
verir»

Madde 1 — Komitelerin kuruluşu, amacı kimlerden
tegekkül ettif İ konusunda oda bülteni ile üyelere bilgi
yerilir.

Madde 8 — Komite çoğunluk esasına göre karar
alır, oyların e§it olması halinde komite yürütücüsünün
bulunduğu taraf ço&unlugu saflamıı sayılır,

Madde 9 — Komiteler yaptıkları çalışmaların ne-
ticesini yönetim kuruluna bir raporla bildirirler. Rapora
kargı görügü olan Üye karp görüşünü belirtmek kaydı
ile raporu imzalar.

Madde 10 — Komiteler çalifma konularına göre
çalıpna programlarını kendileri saptarlar,

Madde 11 — Komitelerin galıpnaları ile ilgili mas«
rafları, komite yürütücüsüne Ödenecek avanstan karp-
lanır.

Maâde X% — İhtisas gerektiren konularda oda üye-
leri dıımdan katılan komite Üyelerine yönetim kurulun*
ca tesbit edilen bir Ücret verilebilir.

Madde İS — Arka arkaya 3 toplantıya gelmeyen
komite üyesi İstifa etmiş sayılır ve yerme komite yü-
rütücüsü tarafından yenisi seçilir.

Madde 14 _ Bu yönetmelik 15-16 §ubai 1975 tarih-
li genel kurulca kabul edildikten sonra yürürlüf e girer.

Madde İS — Bu yönetmelik hükümlerini yönetim
kurulu yürütür.

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YAYIN KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

Kurutuş %

Madde 1 — Jeoloji mühendisleri adına yayın yapa-
bilmek için komiteler yönetmelif i dahilinde devamlı
olarak çahfacak bir "jeoloji mühendisleri odası yaym
komitesi" kurulmuştur.

Madde % — Komitenin kuruluı amacı Türkiye'de
jeoloji mühendislifi ile ilgili uygulamayı yaym yoluyla
kamu oyuna ve üyelere duyurmak, üyeler arası haber-
leşmeyi yayın yolu ile sağlamak, Jeoloji Mühendislifi
ile ilgili dünyadaki gelişmeleri halka ve üyelerine duyur*
mak amacı ile dergi, kitap yayınlamak, telif hakkı ve
tercüme hakkı satın ahp yayınlamak, Jeoloji ile ilgili
konferans, seminer ve sempozyumlar düzenlemek; bu
konuda ba§ka yaym organları ile işbirliği yapmak (Ga*
zate, dergi vs. gibi).

Çalışma J
Madde S — Yayın komitesi bir yıl için jeoloji mü«

hendısleri odasmca seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden olu-
şur,

Madde 4 — Komite seçiminden engeç İfi gün sonra
toplanarak ig bölümü yapar. Başkan, sekreter üye ko-
mitenin malî işlerini müştereken yürütür ve Ankara'-
daki Üyelerden seçilir.

Madde ö — Oda başkam, Oda adına yaymm sahi-
bidir, Yaym kurulu başkanı, yaymm sorumlu yönetme-
lif ini ve sÖ2KÜlüfünü yapar. Yaym komitesi sekreteri
her türlü yazılmayı ve malî ifleri yürütür.

Madde 6 —» Komite en az haftada bir toplanıp ça-
lıpr, yaym yapılsın yapılmasın temin edilebilen yayın-
ları arşivlendirir*

Madde 1 — Yayın komitesi başkanlıf ı yıl sonunda
bir yıllık yaym faaliyet raporunu 15 aralıktan önce
yönetim kurulu ba§kenlıtına verir.

Madde 8 — Yaym komitesi gahfma gün ve saatleri,
yaym kurulu bafkanlıfınca tesbit edilip oda panosuna
asılır ve bültende yayınlanır,

MmMe 9 — Oda yaym komitesi genel kurulu İzleyen
bir ay İçinde kurulur ve ayrıntılı bir programla çalii*
maya başlar. Çalışmalar konusunda yaym komitesi baş-
kanlığı aylık kışa raporlarla yönetim kuruluna bilgi ve-
îir.

Madde 10 — Komite yazı ve eserlerle ilgili her türlü
karan almaya yetkilidir. Yayınlanmayan yazıları iade
etmek zorunda def ildir. Ancak yayınlamak üzere aldığı
eserleri müellife iade eder; yayınlanmama halinde se-
bebini müeUlfe bildirir. Seçilmiş yazı bulunmadıkça
yönetim kurulu üyeleriniii yazılan her derginin %30
undan fazla olamaz.

Madrid 12 — Yaym komltesinee yayınlanacak yazı
ve eserler ekteki 12 maddelik "jeoloji mühendisleri oda-
sı jeoloji dergisinin yaym ko|ullan' lna uyruktur.
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