
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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