
nusunda önemli sonuçlar doğuracağına - inanıyorum.
Böyle bir sempozyumun/ gerek Kuzey Kıbrıs Türk,.
;Cumhuıiyetirnde, gerekse Türkiye*deki., ilgili kamu ku-
rum ve kuruluşlarının katkı ve destekleriyle, başarılı,
bir biçjmde gerçekleştirileceğine olan inancımız da tam-
dır." demiştir.

M,TvA.*NIN 50. YEL SEMPOZYUMU YAPILDI

M.T.A. Genel Müdtirlüğü'nün 50. kuruluş.. yılı ile il-
gili simpozyum .11-15 Kasım 1985 'tarihleri arasında.,
M.T.A. Kültür Sitesinde yapıldı.

50.. Kuruluş yılı etkinlikleri içinde, yer alan simpoz~
yumda ülkemiz doğal kaynaklarının aranmasında, MTA*
mn kuruluşundan günümüze kadar geçen süredeki kat-
kıları 'dile getirildi,,

Simvozyumda M..T.A/:nın kuruluşundan bu yana"
geçen 50 yıllık süredeki hizmetleri,, elde ettiği gelişme-
ler; „ uluslararası alanda uıaştığı düzey ve ülke ekonomi-
sindeki yeri ve _ bugünkü, sorunları i.ki konferans ve bir
panelle incelendi.,

SUmpozyum suresince^ metalik, madenler, esdüstri-'
mineralleri ve enerji hammaddeleri konularında sunu-

•• lan 37 bildiride rmaden* endüstri ve enerji hammaddele-
rinin bulunuşları ile ilgili jeolojik ortamları» MTA'nın
kurulusundan önceki, v© ougtlnkû durumları ve MTA'-
nın katkıları incelendi.

g. TEKNİK ve BÎUMSEiL « 0 F İ Z İ K KURULTAYI
YAPILDI

• .. Jeofizikçiler Derneğinin 25, Kuruluş Yıldönümü ne-
deniyle, düzenlenen "8, Teknik ve Bilimsel Kurultay"
0-13 Aralık 1.985 tarihleri arasında Milli Kütüphane -
Salonlarında yapıldı,.

Kurultayda jeofizik bilimi île ilgili^ bilimsel arat-
tırmaları ve teknik geligmelıeri içeren 72 bildiri .sunul-
du. Ayrıca kurultay süresince 7 yabancı, 8 yerli firma
ve kuruluşun.katılımı ile teknolojik ve aletsel gelişme,
lerin izlenebildiği bir' sergi, düzenlendi.

ODAMIZIN" 1§. OLAĞAN GENEL KUBULU

Odamızın Olağan Genel Kurulu S Şubat 1986 teri-
hinde Konur Sokak No: 4/8 de, çoğunluk sağlananiAâığı
takdirde 15 ŞuTbat 1986 günü TÜRK-ÎŞ Konferans Sa-
lonunda yapılacaktır. Seçimler yukarıda belirtilen ta-
rihlerî. takip edem pazar günü Konur :Sokak No-: éjS-
Ankara'da yapılacaktır..

ARAZİ ÇALIŞMALAIUMIZDA GEREKSİNİM
DUYDUĞUMUZ MALZEME SATIŞLARI
DEVAM EDİYOR

ÇANTA

35 x. 27 x 10 cm. b03n.1tla.Tmda, nefti yeşil renkli,
çadır' bezinden, ayarlanabilir» askılı, üç • bölmeli olup
ederi 4.500 TL'dir. öğrenciye $.5Öt TL, üyelerimize 9JSQÙ
TLJaır • •

DEFTER

• 17,5 x 12,5 cm boyutlarında, 96 sayfa, birinci hamur,
düz beyaz ve kareli kağıttan, zaman çizelgesi,, jeolojik
kesitler için epm dönüştürme çizelgesi, çeşitli; miilen-
dlslik bilgileri içeren, 14 sayfalık ek bulunmaktadır. Ede-
ri 760 Tl/dir, öğrenciye 6W> TL^ İyelerimize. WÖ TI^ dir,,

ÇEKİÇ ' , ' '

3S cm boyunda 000 gr ve 1100 ,gr agırlıklannda,
kesme kösele saplı olup, ederi 7,500 TL'dir. Öfrenciye
6.000 TI^ ttyeye 6.0W Tl/dir. . •

* ÇEKİÇ. BEL ASKISI " , -

Kalın deriden olup ederi 40i- TI/dEir/ Öğrenciye
200 Tl-, üyeye 200 TL/dir.

Yukarıda tanıtımı yapılan malzemeleri T..M.M;,Ö.P.
Jeoloji Mühendisleri Odası, Konur Sokak. Nö: 4/3. Kızı-
lay - .Ankara adresinden teinin edebilirseniz.

Posta Çeki Nor 89050. Ziraat Bankası Kazılay Şu-
besi Hesap Mo: 630/989. Telefon: 18 87.fô

JEOLOJİ TAKVİMİ

1086 Karbonifer stratigrafisi (IIKîS Alt Komisyonu -
arazi ve genel toplantısı,) ARJANTİN
İS Ocak 1986 ~ '
Uzaktan algılamanın ve uzak veri iletişiminin jeoteknik...
uygulamaları (Uluslararası simpozyum)
Öoca Beach - Florida-.- A.B.D.

1 » 9.ŞidMii 1986
' Uluslararası volkanoJoji kongresi
Auckland,.Hamilton-^Rotorua -. YENt ZELANDA..

10 - 14 Şubat 198ft
Türkiye Jeoloji ' Kurultayı M.T.A. Kültür Sitesi.. An-
kara, TURKEY
21 - 24 Nisam 1986
Çevresel Jectekneloji (Uluslararası simpozyum)
AUentown Penn - A.B".D.
S&4-27 Nfeae İ986
JEndrüstriyel Mineraller (7. "uluslararası Kongre)
Atina - YUNANİSTAN

JJBOUDJİ jyrtlHE3^BÎS:LtĞÎ/OCAK, 1ÔS6 .49



1 - 6 Haziran 1986 '
Yerbilimleri, Bilgi iletişimi (3.. Uluslararası Konferans)
Âdlaiade - GÜNEY AVUSTRALYA.

•8 - -5 Haziran 1986 •

•JBiEazor. Sistematiği (Simpozyum)
Druınheller - Alberta - KANADA

- ÄS - 26 Haziran 1986 -

Kumlu for amihif erler (2. • Toplantı y
Viyana"- AVUSTURYA .

TÜEK MÜHENDİS VE MİMAR ' ÖBüJLÄÄt BtLİK-
KtgtLtK EKSFEMJK HAKEMLİK VE TEKHÄ .
MÜŞAVİRLİK YÖNlSTMELtöt

* - • TMM.O.B: Bilirkişilik,. Eksperlik, -HakemHk ve
: Teknik; ••Müşavirlik yönetmeliğinin • bazı/ maddelerinin
kestirilmesine dair yönetmelik 17 Mayıs 1985- tarih ve
İ8757-sayılı resmî, gazetede yayınlandı :

MADDE l_— 6.1 1982 ' tarih ve 17566 ' sayılı
Resmî Gazete'de yayınlanan Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği (TMMOB) ; Bilirkişilik, Eksperlik, Ha-
demlik•.w,.:Teknik Müşavirlik Yönetmeliği'nin 7. mad-
desnin; -kamu,, özel 'kuruluşlar ya .da şahısların -doğru-
dan bilirkişilik istemlerinde uygulanacak mali hükümle.
ri 'belirleyen (b) fıkrası- 1985 .yılı için aşağıdaki gibi
.düzenlenmiştir. • . . . . . . .

Madde? — b) Kamu, özel kuruluşlar ya da şahıs-
ların -doğrudan bilirkişilik istemlerinde ;

1 — Büroda dosya üzerinden.- düzenlenen raporlar-
da, kişi basma her rapor için, en az' 10,000' TL . ücret-
'alınır, - :- - . -

2 —Arazide ve iş sahalarında düzenlenen rapor-
larda, arazide geçen her gün için kişi başına 14.000 TL.
eklenmek üzere, her rapor için kişi. başına en az 10.000
TL. Ücret, alınır.. . "* "

S — Mahkemelerde açıklama., yapılması halinde,,
halinde, her celse veya ek açıklama içim en az 5.000 TL.
ücret alınır.

•"4" — Raporların düzenlenmesinde, ' daktilo, .kırtasiye,
deney, teknik, resim vb., masrafları ayrıca alınır.

- 5 — Arazide ya. da büroda bir .def asında birden çoiı
dosyanın İncelenmesi durumlarında, 10 dosyaya kadar,'
dosya başına, en az 6.000 TL .alınır. 10 dosyadan fazlası
İçin, dosya başına en. az 3 000 TL ek ücret alınır...

MADDE 2 — Türk Mühendis ve Mimar Odaları.
Birliği (TMMOB) Bilirkişilik, Eksperlik, Hakemlik ve

..Teknik Müşavirlik < Yönetmeliğinin 8., maddesi aşağıda-
ki şekilde değiştirilmiştir. ; , " '

Madde. 8 — EKSPERLİK :
Mahallinde ya da dosya üzerinde gerekli inceleme-

yi yaparak kıymet, takdiri, fiat tesbîtî ve benzerleri ile
ilgili rapor- tanzimi hizmetlerinin yapılmasıdır,

EKSPERLİK ÜCRETLERİ :

Mt ; İncelenen meta tutarı _ •

Çğ : Çalıgılan gün. sayısı

Es : Çalışan eksper sayısı

A :.1985 yılı için (10 000 TL]

Olmak üzere .:

a) "10 000.000 Tl/na kadar- :

Mt
Es x Çg x A + 2A + •• —

1.000"

b) 100.000.000 TL.na kadar :

Es x, Çg x A +. 3A t -f 6000 +

c) 500.000.000 TL. na kadar :

Es: x Çg x. A. + 4A + 47.000 + •

Mt — 10.000.000

.2000

Mt —100.000.000

3000

d) 1.000,000.000 TL'-na kad&r • :

Mt — 500.000.000
Es x Çg x A-+ 5A + 177.000 -f~ •

4000

e)> 1.000.000.000 TL -ve daha, yukarısı için :

Mt — 1.000.000.000
Es x Çg x A + 6A -f 298 000̂  4- = •

5000

formülleri ile hesaplanır.

MADDE 3 — Bu yönetmelik, 1 Ocak. 1985 tarihinden
itibaren yürürlüğe girer,

MADDE. 4 — Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB
Yönetim Kurulu yürütür,

50 ' JBOXXHt MÜH&NPISLIÖÎ/ÖCAK.l@8i

Kanunlar, Tüzüklery Yönetmelikler




