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TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİN
GEREKÇESİ

Yeraitısuları hakkındaki 167 sayılı Kanunun 20. maddesine dayanılarak hazırlanan, 2OJ#İ86I tarih ve
5yi465 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe giren "Yeraltısuİarı Tüzüğü'nün uygulamasında görü-
len aksaklıklarm giderilmesi amacıyla» 2, 3,/a, 3/b» 6ya 1 ve 2, 7ya, 7yb> 9yb, 9/d, 13/a ve 14/a maddelerinin de-
ğigtirilmesi ve Tüzüğe bir adet ek madde eklenmesi zorunlu g Örülmüştür,

Madde % — Bu maddede, DSt Genel Müdürlüfü» halen yürürlükteki tüzüğün hazırlandığı 1961 yılında
Bayındırlık Bakanlığına bağlı bulunduğu» sonradan kurulan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına DSt Ge-
nel Müdürlüğünün de bağlandığı gozönünde tutularak, değişiklik önerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan«
lıgınm adının yazılmasında zaruret görülmüştür.

Madde 8/a -* yürürlükteki Tüzükte el ile ağılan kuyuların tarifi tatbikatta çok aksaklıklar meydana
getirdiğinden yeniden açık şekilde tanımlanmıştır.

b — Bu fıkradaki "Yeraltısuyu deposu*' deyimi halen teknik bir terim olarak kullanılan ''emniyetli
rezerv" olarak değiştirilmiştir, f ^

Madde 0/a — Jeoloji Mühendisleri Odası'nın kurulmuş olması nedeniyle, üyelerimizin belge isteme form-
larını Oda'dan da temin edebilmeleri imkânını sağlayıcı bir husus olarak fıkraya Oda'nm adı eklenmiştir.

Madde 6/a 1 ve % — Bu fıkralarda jeofizik rapor deyimi, hidrojeolojik etüd raporunun kapsamı içende
mütalâa edilebilir ve ieabediyorsa jeofizik etüd yaptırılıp, hidrojeolojik etüd raporundaki ilgili bölümde bahse-
dilebilir.

Madde 7/a ve b —< Maddede zikredilen "mühendis" kavramı, yeraltısuyunun araıtmlması ve temini mak-
sadıyla yapılacak her türlü arama, kullanma» ıslah ve tadil işinin mühendislik hizmeti olduğunu belirtmekte
ise de,ç:ok genig anlamda kullanılarak, yeraltısuyu konusunda ihtisas sahibi mühendis tanımına açıklık ge«
tirmemigtir.

Hidrojeoloji etüdler, genellikle jeoloji ve uygulamalı jeoloji bilgilerinden oluşan bir mühendisik formasyonu-
na sahip teknik kimse tarafından yapıacafı gerçefindenhareketle» i§in jeoloji mühendisliği formasyonu ile
yeraltısuyu konusunda da eğitim görmüş, tek meslek sahibi olan Jeoloji Mühendisleri tarafından yapılması,
ihtisasın gerektirdiği en doğal sonuç olduğu gibi, yeraltısuyunun araştırılması ve temini maksadıyla yapıla-
cak illerin hangi meslek mensubu tarafından yafulabîleeeğînin açıklığa kavuşturulması, tatbikattaki bir çok
aksaklığı da önlemiş olacaktır,

Proje tasdikinin ilgili ihtisas Odasına verilmesi ise» bir yandan üyeler üzerinde Oda'nm meslekî denetimini
sağlayacak; öte yandan, en ekonomik ve ülke koıullarına en uygun projelerin uygulanması açısından kamu ya»
rarına sonuçlar verecektir.

Madde 9/fo — Yeterlik belgesi imtihanlarının yılda bir defa yapılması» bu konuda yapılan başvurmalara
cevap veremedifinden imtihan dönemlerinin iki defaya çıkarılması uygun görülmüştür,

d — Yeterlik belgelerine "Hafif Araç Sondörü Belgesi" de ilâve edilmiştir.

Madde 13/a — Bu maddede sözü edilen teknik sorumlular» tadili teklif edilen 7ya ve b de tariflenen mes-
lek mensupları paralelinde değiştirilmesi zorunluğu meydana gemiştir.

Madde 14 ^ Madde 7ya, 7/b ve madde 13/a nm gerekçelerinin aynısıdır.

Ek Madde 1 — Yeterlik belgesine sahip kimseleri bünyesinde toplayarak galifjtıran firma veya müessese
sahiplerine kusurları halinde tatbik edilecek cezaî müeyyideler eski Tüzükte bulunmadıf ından defişiklik öneri-
sine böyle bir maddenin eklenmesi zorunluluğu doğmuştur,
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