TÜRKİYE ULUSAL JEOLOJİ BİLİMLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Hedefler
AMAÇ
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Ulusal Jeoloji Bilimleri Birliği (TUJBB)’nin Uluslararası Jeoloji
Bilimleri Birliği (International Union of Geological Sciences/IUGS) statüsüne paralel olarak teşkilat,
görev, yetki ve hedeflerini belirlemek, yurtiçi ve yurtdışı benzeri kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon
esaslarını saptamaktır.
KAPSAM VE DAYANAK
Madde 2a) Kapsam: Bu yönetmeliğin konu, kurum ve kişiler yönünden kapsamı aşağıda gösterilmiştir.
2.1.Konu Yönünden:
2.1.1. Jeoloji ve bu bilimle sebep sonuç ilişkileri olan, bunların ürün ve bulgularını kullanan
yer bilimleri ile ilişkili disiplinlerde eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulamaları,
2.1.2. Türkiye’nin üye olduğu ve temsil yetkisini Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
(MTA)’ne verdiği, uluslararası ilgili bilimsel kuruluşların (IUGS, vb.) faaliyetleri,
2.2. Kurum ve Kişiler Yönünden:
2.2.1.Jeoloji ve konu yönüyle ilgili yer bilimlerinin diğer disiplinlerinde eğitim, öğretim ve
araştırma yapan yükseköğretim kurumları,
2.2.2.Jeoloji ve konu yönüyle ilgili yer bilimlerinin diğer disiplinlerinde araştırma, uygulama ve
çalışma yapan kurumlar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları,
2.2.3.Bu yönetmelikte öngörülen esaslar dahilinde ve bu konularda çalışmalar yapan diğer
gerçek ve tüzel kişiler.
b) Dayanak: Dışişleri Bakanlığının 29 Eylül 1964 tarih ve 751.382-D-111/2-410 sayılı yazısı ile Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığının 24 Kasım 1964 tarih 28645 sayılı görevlendirme yazısı.

KISALTMALAR
Madde 3- Bu yönetmelikte kullanılan kısaltmalar şunlardır:
TUJBB: Türkiye Ulusal Jeoloji Bilimleri Birliği
TUJJB: Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği
MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
YÖK: Yükseköğretim Kurumu
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
IUGS: International Union of Geological Sciences (Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği)

IGCP: International Geoscience Programme (Uluslararası Yerbilimleri Programı)
TÜSK: Türkiye Stratigrafi Komitesi

TANIMLAR
Madde 4- Bu yönetmelikte söz edilen bazı terimler ve örgütler aşağıda verilmiştir:
4.1.Yerbilimi; Yerküreyi oluşturan maddeleri, bu maddeleri etkileyen süreçleri, oluşmuş ürünleri
ve gezegenin geçmişi ile oluştuğundan bu yana geçen sürede yaşayan canlıları içine alan
gezegenimizin incelenmesini kapsar. Yerbilimi terimi (geosciences ya da Earth Science adıyla da
bilinir). Yer ve gezegen sistemleri ile ilişkili olan atmosfer, hidrosfer, okyanuslar ve biyosferi de
içerebilir.
4.2. TUJBB; IUGS’in amaç ve ilkeleri doğrultusunda ulusal faaliyetlerini yürüten Türkiye Ulusal
Jeoloji Bilimleri Birliği’dir.
4.3.Temsilci Kurum; IUGS’in Türkiye temsilciliği görevini üstlenmiş kurum MTA Genel
Müdürlüğü’dür.
4.4.Genel Kurul; Türkiye Ulusal Jeoloji Bilimleri Birliği’nin Genel kuruludur.
4.5.Yürütme Kurulu; 4 yıl süre ile Birliğin idaresini yürütmek üzere Genel Kurul tarafından seçilmiş
Birlik üyeleri ile tabii üyelerden oluşur.
4.6.Büro; Birliğin günlük işlerinden sorumlu olan çalışanlarını (Genel Sekreter ve diğer Personeli)
kapsar.
4.7. TUJBB Komisyonları; uygun konu ve alanlarda standart oluşturmaya yönelik uzun dönemli
ortak araştırmaları koordine edecek uzman organlardır. Yerbilimlerinde çeşitli disiplinlerle
sorunlara yönelik bilgilerin artırılmasında ulusal ve uluslararası işbirliğini teşvik etmeyi ve
yerbilimlerinde kamu farkındalığını geliştirmeyi amaçlar.
4.8. Jeoloji Birlikleri; Yerbilimlerine yönelik ya da ilişkili görevleri bulunan tüzel kişiliğe sahip grup
ya da topluluklardır (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Türkiye Petrol Jeologları Derneği,
Maden Jeologları Derneği, Jeolojik Mirası Koruma Derneği, Mühendislik Jeolojisi Derneği,
Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği, Kil Derneği, Yerbilimleri Derneği,
Jeoloji Mühendisleri Derneği, Jeomorfoloji Derneği gibi vb. toplulukları).

HEDEFLER
Madde 5- Yönetmelikte konulan usullerle varılmak istenen hedefler şunlardır:
5.1.Türkiye’deki yerbilimleri ile ilgili disiplinlerde araştırma, inceleme ve çalışmaları teşvik etmek
ve bu yönetmelik kapsamındaki çok disiplinli çalışmalarda koordinasyonun sağlanması ile ülke
kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak,

5.2.Türkiye’nin IUGS toplantı ve faaliyetlerine katılmasını sağlamak, bu kuruluşların çalışmalarına
katılmak için gerekli düzenlemeleri yapmak,
5.3.Türkiye’nin üye olduğu ve bu yönetmelik kapsamına giren uluslararası kuruluşlarda Türkiye’yi
temsil etmek, bu kuruluşların faaliyetlerinde saptanan esasların Türkiye’de duyurulmasını ve
uygulanmasını sağlamak,
5.4.Bu yönetmelik kapsamındaki konularda diğer ilgili ulusal kuruluşlarla işbirliği yapmak,
yabancı kişi ve kuruluşlar aracılığı ile yapılacak çalışmaların ulusal çıkarlara uygun olması
yönünden gerekli tedbirleri almak, bu çalışmalar hakkında istendiğinde yetkili kuruluşlara görüş
bildirmek,
5.5.Uluslararası ilgili kuruluşlarda alınacak Türkiye’yi ilgilendiren kararların ülke çıkarlarına uygun
olması için gerekli çalışmaları yapmak,
5.6.Tüm bu işlevleri yürütebilmek için gerekli komisyon ve çalışma gruplarını kurmak, bir çatı
altında toplamak, komisyon ve çalışma gruplarına uygun çalışma ortamı sağlamak ve ilgili yurtdışı
kuruluşlar nezdinde temsil edilmelerini sağlamak,
5.7.Yerbilimlerinin yurt düzeyinde daha geniş şekilde yayılması ve tanıtılmasına katkıda
bulunmak, bu amaçla gerektiğinde YÖK, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve TÜBİTAK gibi
kuruluşlarla iş birliği yapmak,
5.8. Kamusal alandaki sorunlarda jeoloji biliminin sunduğu çözümlere dair farkındalık yaratmak,
bu çözüm önerilerini toplumsal politikaları belirleyen kuruluşlara sunmak, önerilerde bulunmak,
5.9. Jeoloji bilimi ile ilgili, IUGS tarafından oluşturulan uluslararası standartları temel alarak
bilimsel ve teknik standartlar oluşturmak.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görevler
TUJBB ORGANLARI
Madde 6- TUJBB Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (IUGS)’ne üye milli bir birlik olup, aşağıdaki
organlardan oluşur.
6.1.Temsilci Kurum
6.2.TUJBB Genel Kurulu
6.3.TUJBB Yürütme Kurulu
6.4.TUJBB Komisyonları

TEMSİLCİ KURUM:
Madde 7- IUGS nezdinde Türkiye Temsilci Kurumu Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’dür. Temsilci
Kurum Başkanı MTA Genel Müdürü, Temsilci Kurum Başkan Yardımcısı görevlendirilecek MTA Genel
Müdür Yardımcısıdır.
Madde 8- Temsilci Kurum bu yönetmelikte belirtilen görev ve faaliyetlerin yerine getirilebilmesinden
ve hedeflere ulaşılabilmesinden sorumludur. TUJBB’nin Yürütme Kurulu, Genel Kurul ve komisyon ya
da komiteler gibi diğer birimler tarafından gerçekleştirilecek her türlü faaliyet Temsilci Kurumun
bilgisi dahilinde yapılır,
Madde 9- Temsilci Kurum, kuruluş kanununda tanımlanan görev ve sorumlulukları dışında kalan ve
bu yönetmelikte öngörülen görev ve yükümlülükleri, oluşturduğu TUJBB Genel Kurulu, Yürütme
Kurulu, komisyon ya da komiteler vasıtası ile yerine getirir.

TEMSİLCİ KURUMUN GÖREVLERİ:
Madde 10 –Temsilci Kurumun görevleri şunlardır:
10.1.TUJBB sekretaryasını oluşturmak,
10.2.TUJBB Genel Kurul ve Yürütme Kurulunu oluşturmak ve kuruluşunda oluşturacağı bir büro
vasıtası ile TUJBB Sekretaryasının yürütülmesini sağlamak,
10.3. Yürütme Kurulunca IUGS kurullarına aday gösterilenleri IUGS’e bildirmek,
10.4.IUGS’de Türkiye’yi temsil etmek,
10.5.IUGS yıllık aidatını ödemek,
10.6.IUGS’de alınmış Türkiye ile ilgili kararları yaymak, gerekirse bu konularda TUJBB Genel
Kurulunda görüşmeler açılmasını sağlamak,
10.7.IUGS’e verilecek rapor ve tebliğleri ilgili makamlara ulaştırmak,
10.8. IUGS Konsey ve Genel Kurulu toplantılarında ortaya çıkacak konularda, Türkiye
delegelerinin Ulusal bir görüşte birleşmelerini sağlamak,
10.9.Ulusal ve uluslararası kongre, toplantı ve sempozyumlar düzenlemek ya da yürütme kurulu
veya komisyonlar aracılığı ile düzenlenmelerini sağlamak,
10.10. TUJBB Genel Kurulunu her yıl düzenli olarak toplantıya çağırmak, bu toplantıların idari
düzenini sağlamak ve alınan kararların uygulamaya konulmasını sağlamak.
10.11. IUGS çatısı altında düzenlenmekte olan Uluslararası etkinliklerin Türkiye’de yapılması için
adaylık başvurusunda bulunmak,
10.12. TUJBB Yönetmeliği değişiklikleri ile ilgili MTA Yönetim Encümeni Kararı almak.

TEMSİLCİ KURUM BAŞKANININ GÖREVLERİ
Madde 11- Temsilci Kurum Başkanının görevleri şunlardır:

11.1. Temsilci kurum bünyesinden bir personeli TUJBB Sekreteri olarak görevlendirmek, TUJBB
sekretaryasını oluşturmak,
11.2. Oluşturulan büro için gerekli personeli kurum bünyesinden görevlendirmek,
11.3. TUJBB Genel Kuruluna Başkanlık etmek, toplantılara çağırmak ve bu Genel Kurul
çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak,
11.4. TUJBB Yürütme Kurulunda tabii üye olarak görev almak,
11.5. Bu yönetmeliğin amaç ve hedeflerine uygun olarak TUJBB çalışmalarının tam ve düzenli bir
şekilde yerine getirilmesini sağlamak,
11.6. Genel Kurul tarafından Yürütme Kurulu üyeliklerine önerilenleri görevlendirmek,
11.7. Yürütme Kurulu tarafından alınan kararları değerlendirmek,
11.8. TUJBB’ni IUGS tarafından organize edilen uluslararası etkinliklerde ve Türkiye adına
uluslararası benzer kuruluşlarda temsil etmek ve/veya temsilci görevlendirmek.

TEMSİLCİ KURUM BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ
Madde 12- Temsilci Kurum Başkan Yardımcısının görevleri şunlardır:
12.1. Temsilci Kurum görevlerinin yürütülmesinde Temsilci Kurum Başkanına yardımcı olmak,
12.2. TUJBB Yürütme Kurulunda tabii üye olarak görev almak,
12.3.Temsilci Kurum Başkanının bulunmadığı hallerde veya Temsilci Kurum Başkanının
görevlendirdiği durumlarda Temsilci Kurum Başkanına ait tüm görev, yetki ve sorumlulukları
yerine getirmek.

TUJBB SEKRETERİNİN GÖREVLERİ
Madde 13- TUJBB Sekreterinin görevleri şunlardır:
13.1. Büronun çalışmalarını düzenleyerek her türlü ulusal ve uluslararası yazışmayı yürütmek,
13.2. TUJBB toplantılarını organize etmek,
13.3. Temsilci Kurum Başkanı tarafından uygun görülen faaliyetler için gerekli yazışmaları
yürütmek,
13.4. TUJBB Komisyonları tarafından verilen, uluslararası kuruluşlara gönderilecek ulusal
raporların Temsilci Kurum Başkanı onayı ile basılmasını sağlamak ve ilgili yerlere iletmek,
13.5. Tercüme işlerini sağlamak,
13.6. Üye kayıtlarını tutmak,
13.7. Faaliyetlerle ilgili kayıtları tutmak,
13.8.Birliğin uluslararası üyelik vecibesinden doğan üyelik aidatını ve benzeri yükümlülükleri takip etmek,
13.9. TUJBB’nin Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği ile ilgili düzenleme ve değişiklikler ile
Komisyonlara ait iç tüzük değişikliklerini hazırlatmak, inceletmek ve Yürütme Kurulunun kabulüyle
Temsilci Kurum Başkanına onaylatmak,

13.10.TUJBB’nin çalışma sonuçlarını yerbilimleri dünyasına duyurmak, gerekirse basım ve yayımını
sağlamak.
13.11. Jeoloji ile ilgili standartların ve hizmet üretiminin uluslararası standartlarla uyumlu hale
getirilmesi için kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini ve standartların hazırlanarak
duyurulmasını sağlamak.
TUJBB GENEL KURULU
Madde 14- TUJBB Genel Kurulu; Temsilci Kurum Başkanı, Temsilci Kurum Başkan Yardımcısı, Temsilci
Kurum Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı, TUJBB Sekreteri, yerbilimleri ile ilgili bilimsel çalışma yapan
kurum/kuruluşların (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Türkiye Petrol Jeologları Derneği, Maden
Jeologları Derneği, Jeolojik Mirası Koruma Derneği, Mühendislik Jeolojisi Derneği, Hidrojeoloji
Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği, Kil Derneği, Yerbilimleri Derneği, Jeoloji
Mühendisleri Derneği, Jeomorfoloji Derneği gibi vb.) kendi içinden seçerek görevlendirdiği birer
temsilci, TUJJB temsilcisi ve Genel Kurul tarafından belirlenmiş komisyon başkanlarından oluşur.
Toplantı yeter sayısı yirmidir. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde
başkanın oyu, iki oy sayılır.
TUJBB GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 15- TUJBB Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
15.1. Birlik Yürütme Kurulunca hazırlanan, birliğin olağan ve olağanüstü faaliyetlerini kapsayan
yıllık çalışma raporunu tartışmak ve sonuca bağlamak,
15.2. Yürütme Kurulu üyelikleri için öneride bulunmak,
15.3. Temsilci Kurum ve TUJBB Komisyon Başkanları tarafından gelen öneriler üzerine Türkiye’de
yapılan yerbilimleri ile ilgili faaliyetlerde ulusal ve uluslararası standartları sağlamak, yinelemeyi
önlemek için ilgili ve yetkili kişi ve kuruluşları uyararak sonuçlarını takip etmek,
15.4. TUJBB Komisyonları tarafından verilen ve uluslararası kuruluşlara gönderilecek ulusal
raporları incelemek,
15.5. IUGS’e paralel olarak veya ulusal ihtiyaçlar dikkate alınarak; yeni TUJBB Komisyonları ile
Komisyonlar bünyesinde Çalışma Grupları kurmak, fonksiyonları bitenleri fesih etmek veya faaliyet
konularının değiştirilmesi için karar almak,
15.6. Birliğin bu yönetmeliğin amaç ve hedefleri doğrultusunda gayesine ulaşmasını sağlamak
üzere teknik tavsiyelerde bulunmak,
15.7. Yerbilimleri ile ilgili birden fazla disiplini ilgilendiren konularda yapılacak çalışmaları
düzenlemek üzere program veya programların hazırlanmasını sağlamak, bu amaçla yeteri sayıda
uzmanları belirleyerek Program Hazırlama Grubu oluşturmak ve ihtiyaç duyulacak dış finansman
kaynağının temini için önerilerde bulunmak,
15.8. Yönetmelik değişikliklerini görüşmek ve karara bağlamak,
15.9. Her yıl en az bir kez toplantı yaparak yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek.

TUJBB YÜRÜTME KURULU
Madde 16- Birliğin Yürütme Kurulu Üyeleri, jeoloji eğitimi veren üniversiteler, araştırmacı ve
uygulamacı kamu ve özel kuruluşlar ve jeoloji örgütlerinde çalışan, jeoloji bilimleri konusunda bilimsel
niteliğe haiz kişiler arasından Genel Kurulun önerisi ve Temsilci Kuruluşun onayı ile seçilir. TUJBB
Yürütme Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Temsilci Kurumun Başkanı, Temsilci Kurum Başkan
Yardımcısı, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı ile temsilci kurum tarafından atanan Sekreter ve diğer 5
Genel Kurul üyesinden olmak üzere toplam 11 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu her 4 yılda bir olağan
Genel Kurul toplantısında yeniden belirlenir. Yürütme Kurulu üyeleri 4 yıllık süre için seçilir. Bilgi
akışındaki sürekliliğin sağlanması amacıyla dönem bitimine iki yıl kala TUJBB Genel Kurulu tarafından
sonraki dönemin Yürütme Kurulu Başkanı seçilir.
Dönemin sona ermesinden önce, seçilmiş bir üyenin istifası ya da vefatı gibi durumlarda, yerine
Yürütme Kurulunun belirlediği ve Temsilci Kurum Başkanının onayladığı yeni bir üye göreve başlar.
Yeni üyenin görev süresi eski üyenin kalan görev süresi kadardır. Temsilci Kurumu temsilen katılan
üyelerin görevlerinin sona ermesi durumunda, yerlerine yeni atananlar Yürütme Kurulu Üyesi olarak
göreve başlar.
Toplantı kararları oy çokluğuna göre alınır.

YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 17- Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:
17.1. Bu yönetmeliğin amaç ve hedeflerine uygun olarak çalışmaların tam ve düzenli olarak yerine
getirilmesini sağlamak,
17.2. IUGS tarafından alınan kararların Türkiye’de duyurulmasına ve uygulanmasına önayak
olmak,
17.3. Birliğin IUGS bünyesindeki Komisyonlar ve Çalışma Grupları paralelinde örgütlenmesini
sağlamak, bu alt grupların düzenli olarak çalışmasını denetlemek,
17.4. TUJBB Komisyonları ve Çalışma Grupları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
17.5. Birliğin yıllık çalışma raporlarını hazırlamak ve IUGS’e sunmak,
17.6. TUJBB faaliyetleri ve Komisyonları ile ilgili her türlü kararları almak ve yaymak, gerekli
tercümelerin ve yayınların yapılması için Temsilci Kurum Başkanlığına öneride bulunmak,
17.7. Temsilci Kurum olarak IUGS’den alınan yayınların ilgili Komisyon Başkanlarına ulaşmasını
sağlamak,
17.8. IUGS toplantılarına gönderilecek TUJBB Komisyonları tarafından hazırlanmış münferit
raporlar için ön değerlendirmeler yapmak,
17.9. IUGS Konsey, Genel Kurul ve Kuruluş toplantılarının gündemlerini yaymak, toplantıya
katılacak delegelerin adlarını Temsilci Kurumun bilgisine sunmak ve IUGS’e bildirmek, bu
toplantılardan önce üyelerle ön hazırlık toplantısı düzenlemek,
17.11. Temsilci Kuruma ve diğer ilgili ulusal kuruluşlara bu yönetmelik kapsamındaki konularda
danışmanlık yapmak,
17.12. IUGS kurullarına aday belirlemek,

17.13. Temsilci Kurum ve TUJBB Komisyonları tarafından teklif edilecek bilimsel projelerin
incelenmesi, sıralanması, organizasyonu ve uygulamaları ile ilgili karar almak,
17.14. IUGS tarafından TUJBB ile ilgili alınmış kararları görüşmek, uygulamaya konması için
önlemler almak veya bunların yürütülmesi için yönergeler hazırlamak,
17.15. TUJBB Komisyonlarına ait iç tüzükleri incelemek ve onaylamak,
17.16. TUJBB Komisyonlarının bireysel veya ortak yapacakları toplantı ve/veya seminerler için
önerileri incelemek ve karara bağlamak,
17.17. Uluslararası toplantılara TUJBB’ni temsilen katılacak delegelerle ilgili görüş bildirmek,
uluslararası toplantılara katılacak heyeti seçmek,
17.18. TUJBB Yönetmelik değişikliklerini görüşmek ve Genel Kurulun onayına sunmak,
17.19. Genel Kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

TUJBB YÜRÜTME KURULU BAŞKANI:
Madde 18- TUJBB Yürütme Kurulu Başkanı, Yürütme Kurulu Üyeleri arasından Yürütme Kurulu içinde
yapılacak kapalı oylama sonucunda seçilir ve Temsilci Kurum tarafından görevlendirilir. Başkanın
görevleri şunlardır:
18.1. Birliğin Yürütme Kuruluna bu yönetmelikte öngörülen görevler ve yükümlülüklerin
gerektirdiği biçimde başkanlık etmek,
18.2. Yürütme Kurulunu yılda en az üç kez toplantıya çağırmak, çalışmaların düzenli şekilde
yürütülmesini sağlamak,
18.3. Temsilci Kurum Başkanlığına danışmanlık yapmak.

Madde 19- TUJBB Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı, Yürütme Kurulu üyeleri arasından Yürütme
Kurulunca seçilir. Başkan Yardımcısının görevleri şunlardır:
19.1. Yürütme Kurulu görevlerinin yürütülmesinde Yürütme Kurulu Başkanına yardımcı olmak,
19.2. Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan’a ait tüm görev, yetki ve sorumlulukları üstlenmek.

Madde 20- TUJBB Sekreteri aynı zamanda TUJBB Yürütme Kurulu Sekreteridir. Temsilci Kurum
görevlileri arasından Temsilci Kurumca görevlendirilir. Sekreterin görevleri şunlardır:
20.1. Temsilci Kurum bünyesinde kurulacak bir büroyu yöneterek Birlik ile ilgili her türlü
yazışmayı yürütmek,
20.2. Birlik Yürütme Kurulu ve Genel Kurul toplantılarını organize etmek.

TUJBB KOMİSYONLARI
Madde 21- IUGS Yönetmeliğinde öngörülen ve bu birliğin organları olan kuruluşlara (association)
paralel ve ulusal ihtiyaçlar için kurulan Komisyonlardır.

21.1. TUJBB Komisyonları Başkanı, Komisyon Başkan Yardımcısı, Komisyon Sekreteri, Çalışma
Grupları ve üyelerden oluşur. Komisyonlar Genel Kurul üyelerinin önerisi ve onayıyla oluşturulur,
21.2. TUJBB‘nin Komisyonları Birlik Yönetmeliğinin genel hükümleri çerçevesinde kendi
Yönergelerini, Yönetim Birimlerini ve gereken Çalışma Gruplarını oluştururlar,
21.3. Birliğin Komisyonları yıllık faaliyetlerini ve bir sonraki yıl için öngörülerini Ekim ayı başına
kadar TUJBB Yürütme Kuruluna rapor ederler. Bu faaliyet raporları TUJBB Genel Kurulunun her
bir yılın Nisan ayında yapılacak olağan toplantısında görüşülerek değerlendirilir,
21.4. TUJBB Komisyonlarının Başkanları TUJBB Genel Kurulunun doğal üyesidirler.

Madde 22.- TUJBB, bu yönetmeliğin “15.5” maddesine göre komisyonlar oluşturabilir.

TUJBB KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ
Madde 23 –TUJBB Komisyonlarının görevleri şunlardır:
23.1. Kendi alanlarına giren konularda, bilimsel çalışmalar yapmak, geliştirmek, teşvik etmek,
tavsiye kararları almak ve bunların sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Kurula sunmak,
23.2. İlgili IUGS organları ile bilimsel ilişkiler kurmak,
23.3. Kendi çalışma alanlarındaki yayınlardan, diğer ilgili TUJBB organlarına bilgi vermek,
23.4. Gerektiğinde, olağan temasların dışında diğer TUJBB organları ile işbirliğinde bulunmak,
23.5. Alınan kararlara uygun olarak, Temsilci Kurum ile idari ve bilimsel işbirliği yapmak,
23.6. TUJBB Genel Kurulu toplantılarına götürülecek konular hakkında teklifler hazırlamak,
23.7. Kamu Kuruluşları, özel ya da tüzel kişilerden kendilerine intikal ettirilen konularda görüş
bildirmek,
23.8. Jeoloji Bilimi ile ilgili bilgi, belge, doküman ve değerlerinden Ulusal güvenlik yönünden
korunması gerekli görülenler için teklif ve tavsiyelerde bulunmak,
23.9. Komisyon içinde çalışmaların koordineli bir şekilde yürümesi için gerekli toplantıları
yapmak,
23.10. Komisyonun çalışma usullerini belirleyen İç Tüzüğü hazırlamak ve Genel Kurulun onayına
sunmak,
23.11. Uluslararası benzer kuruluşlara paralel olarak çalışma grupları kurmak,
23.12. Çalışma alanlarına giren diğer bütün konularda gerekli işlemleri yapmak,
23.13. Komisyonların yıllık faaliyetlerini her bir yılın Ekim ayı başına kadar TUJBB Genel
kuruluna rapor etmek. Bu faaliyet raporları, TUJBB Genel Kurulunun olağan toplantısında
görüşülerek değerlendirilir.

TUJBB KOMİSYON BAŞKANLARININ GÖREVLERİ
Madde 24 - TUJBB Komisyon Başkanlarının görevleri şunlardır:

24.1. Komisyonun görevlerini yerine getirebilmesi için ilgili idari işlemleri yürütmek,
24.2. TUJBB Genel Kurulu toplantılarına katılmak,
24.3. TUJBB’nin diğer organları ile ilişki ve işbirliği sağlamak,
24.4. Komisyon üyelikleri için Genel Kurula mütalaa vermek,
24.5. Komisyonun IUGS Birlikleri çalışmalarına paralel çalışmalar yapabilmesi için olanakları
araştırıp geliştirmek,
24.6. Komisyonu ve bağlı Çalışma Gruplarını toplantılara çağırmak, bu toplantılara başkanlık
etmek,
24.7. IUGS’in ilgili organlarının toplantılarına bizzat katılmak genel prensibi yanında, toplantılara
katılacak üyeler için Genel kurula teklifte bulunmak,
24.8. Temsilci Kurum Başkanına Komisyonu ile ilgili Bilimsel konularda müşavirlik yapmak,
24.9. Konusu ile ilgili araştırma ve çalışma projelerini hazırlayarak uygulanması yönünde Genel
Kurula takdim etmek,
24.10. Komisyonun Ulusal ve Uluslararası toplantılara götüreceği, ulusal rapor, tebliğ, bildiri vb.
gibi dokümanların hazırlanmasını sağlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.

TUJBB KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
Madde 25 – Komisyon Üyelerinin görevleri şunlardır:
25.1.
Mensup bulundukları alanlardaki çalışmaların gelişmesini teşvik etmek, çalışmalara
katılmak veya bu çalışmalara yardımda bulunmak,
25.2.
TUJBB Komisyonlarının ilgili çalışma kurulu toplantılarına iştirak etmek,
25.3. Çalışmalarıyla ilgili konularda TUJBB’nin ilgili organlarına bilgi vermek, teklif ve tavsiyelerde
bulunmak,
25.4. Komisyonunca kendisine verilen, çalışma konularına ilişkin inceleme ve araştırma
görevlerini belirlenen süre içerisinde yerine getirmek,
25.5. Mensup olduğu kuruluş ile TUJBB arasında gerekli iletişimi sağlamaktır.

TUJBB KOMİSYON ÇALIŞMA GRUPLARI
Madde 26 - TUJBB Komisyonları gerektiğinde Çalışma Grupları oluşturabilirler. Çalışma Gruplarının
oluşturulması, adlarının değiştirilmesi, kaldırılması veya yeni çalışma gruplarının oluşturulması ulusal
ihtiyaçlara göre Genel Kurul kararıyla yapılır.

TUJBB KOMİSYON VE ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE ÜYELİĞİN DÜŞMESİ
Madde 27 –
27.1. TUJBB Komisyon ve Çalışma Grubu Üyelerinin Seçimi :

27.1. 1. İlgili Öğretim Kurumlarından resmi kanalla aday gösterilen kişiler ve bağımsız olarak
TUJBB’nin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve üyelik için TUJBB Komisyon Başkanlarına
başvuranlardan,
27. 1.2. Jeoloji alanında çalışmalar yapan kamu kurumları, meslek örgütleri ile diğer jeoloji
birliklerinin kamu kuruluşlarınca kendi mensupları arasında TUJBB konularına giren
sahalarda çalışma ve araştırmalar yapan kişilerden seçilen, TUJBB Genel Kurulunca
üyeliklerine karar verilenlerden meydana gelir.
27.2. TUJBB Komisyon ve Çalışma Grubu Üyeliğinin Düşmesi
27.2.1.TUJBB Komisyonu veya Çalışma Grubu çalışmalarına üst üste en çok iki defa geçerli
mazereti olmadan katılmayan ve kendilerinden yararlanmanın mümkün olmadığı ilgili
çalışma grubu ve TUJBB Komisyonu Kararı ile kesinleşen üyelerin bu durumları, ilgili TUJBB
Komisyon Başkanı tarafından TUJBB Genel Kuruluna bildirilir. Bu durum Genel Kurul kararı
olarak üyenin mensup olduğu kuruluşa bildirilir ve üyeliği düşürülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
MALİ HÜKÜMLER
Madde 28- TUJBB’nin yıllık aidatı Temsilci Kurum tarafından ödenir.
Madde 29- Temsilci Kurum Birliğin IUGS yıllık ödeneğini kendi yıllık bütçesi içinde ayrı bir

kalem olarak bütçelendirir.
Madde 30- Faaliyetlerin yerine getirilmesi Temsilci Kurumun ilgili mevzuatı kapsamında
gerçekleştirilir.

TOPLANTILAR
Madde 31- TUJBB Genel Kurulu Toplantıları :
31.1. TUJBB Genel Kurulu her bir yılın Nisan ayı içinde Temsilci Kuruluş Başkanının yazılı olarak
yapacağı daveti ile olağan olarak toplanır. Olağanüstü hallerde, Temsilci Kurum Başkanı kendi
inisiyatifi, TUJBB Yürütme Kurulunun talebi veya üç Komisyon Başkanının Genel Kurul
Başkanlığına yazılı müracaatı üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırmaya yetkilidir.
31.2. TUJBB Yürütme Kurulu gereken olağan konuları görüşmek üzere her yıl içinde en az üç kez
toplanır. Olağanüstü hallerde, Yürütme Kurulu Başkanı kendi inisiyatifi veya en az üç Yürütme
Kurulu üyesinin talebi üzerine Kurulu toplantıya çağırmaya yetkilidir.
31.3. TUJBB Komisyonlarının toplantı düzenleri kendi yönergelerinde belirlendiği biçimde
gerçekleştirilir.

TUJBB KOMİSYONU VE ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI
Madde 3232.1. TUJBB Komisyonları gerektiğinde Komisyon Başkanının istemesi veya en az iki Çalışma
Grubu Başkanının Komisyon Başkanına yazılı müracaatları üzerine olağanüstü toplanabilir.
Toplantı Tutanakları, Komisyon Başkanlarınca toplantıyı izleyen on gün içerisinde Yürütme
Kuruluna iletilir.
32.2. Çalışma grupları, Komisyon toplantıları dışında kendi konularındaki teknik çalışmaların
gerektirmesi halinde, ilgili Komisyon veya Çalışma Grubu Başkanının saptadığı yer ve zamanda
ihtiyaç sayısınca toplanır. Toplantı sonuçları bir rapor halinde Komisyon Başkanına bildirilir.
ONUR ÜYELERİ, DAVETLİ ÜYELER :
Madde 33- Genel Kurul toplantılarına, Yerbilimleri konusundaki çalışmaları ile öne çıkmış bilim
insanları Temsilci Kuruluş Başkanının ve Birliğin Yürütme Kurulunun önerisi ve Genel Kurul onayı ile
Onur Üyesi veya Davetli olarak oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

TUJBB GENEL KURUL, YÜRÜTME KURULU VE KOMİSYON TOPLANTILARINDA ALINAN KARARLAR
Madde 34- TUJBB Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu kararları oy çokluğu esasına bağlı olarak alınır.
Oyların eşit olması halinde Başkanın katıldığı görüş geçerlidir. Birliğin Komisyonları da aynı ilkeyi
uygularlar.
Madde 35- Toplantılarda alınan kararlar Birliğin Yürütme Kurulu tarafından ilgili taraflara yazılı olarak
bildirilir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarını ilgilendiren kararların takipçisi mevcut mevzuat dahilinde
Temsilci Kurum Başkanlığıdır.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TOPLANTILARIN DÜZENLENMESİ:
Madde 36- TUJBB’nin ilgili Komisyonları, ilgi alanları çerçevesindeki konularda ulusal ve uluslararası
toplantılar düzenleyebilirler. Bu toplantıların programı ve olası parasal desteği koordinasyon
açısından en az bir yıl önceden ilgili Komisyon tarafından Birlik Yürütme Kuruluna ve Genel Kurula
sunulur. Toplantı sonuçları Komisyonların yıllık raporunda yer alır.

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TOPLANTILARINA KATILIM
Madde 3737.1. TUJBB ile ilgili uluslararası kuruluşların düzenleyeceği toplantılara katılımda, Türkiye’nin en
iyi şekilde temsil edilmesi esastır. TUJBB üyesi olmayanlar hiçbir şekilde Türkiye’yi temsil
edemezler.
37.2. Uluslararası Bilimsel Kuruluşların, Genel Kurul toplantılarına katılacak Delegasyonun
Başkanı, Temsilci Kurum Başkanıdır. Başkan gerektiğinde vekil tayin edebilir. TUJBB Komisyon
Başkanları ile TUJBB Sekreteri ve konu ile ilgili yeteri kadar uzman bu delegasyona Temsilci
Kurum Başkanının danışmanları olarak katılabilirler.

37.3. Bu katılmalar ve temaslar Temsilci Kurumun onayı ve kendi mevzuatı dahilinde yapılır.
37.4. Masrafları Uluslararası Kuruluşlarca karşılanmak üzere toplantılara katılma söz konusu
olduğunda, kontenjanların tahsisi TUJBB Yürütme Kurulunca yapılır.
37.5. Toplantılara katılması saptanan delegelerin, toplantı tarihinden yeterli zaman önce Temsilci
Kurum Başkanlığınca düzenlenecek koordinasyon toplantısına katılmaları zorunludur. Bu
toplantıda ulusal hareket tarzı da belirlenerek kesin hale getirilir.

RAPORLARIN VERİLMESİ
Madde 38- Hazırlanacak raporlar ve rapor verme yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:
38.1. Türkiye içinde yayınlanacak raporlar, bildiri ve yayınlar :
Bunların kapsamı ve şekli ilgili TUJBB Komisyonu tarafından belirlenir. TUJBB Genel Kurulu
tarafından incelendikten sonra yayınlanmasına karar verilenler Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü’nce basılarak yayınlanabilir. Telif haklarının alınmış olması halinde, yayınlar belli bir
ücret karşılığı satışa çıkarılabilir.
38.2. Uluslararası toplantılara verilecek Ulusal Raporlar :
Uluslararası bilimsel kuruluşların Genel Kurul Toplantıları ile ilgili kuruluşların toplantılarına
verilecek Ulusal Rapor, yukarıdaki esaslara göre ilgili TUJBB Komisyonlarınca hazırlanır ve TUJBB
Genel Kurulunun onayından ve gizlilik yönünden Temsilci Kurumca gerekli işlemlerin
uygulanmasından sonra uluslararası toplantılara gönderilir.
Ulusal Raporlar Temsilci Kurumca bastırılır.
38.3. Bildiriler :
TUJBB üyelerince uluslararası toplantılara verilecek bireysel bildiriler üyenin mensup olduğu
kuruluşça bastırılır.
38.4. Toplantı Sonu Raporları :
Uluslararası toplantılara katılan birlik üyeleri düzenleyecekleri toplantı sonu raporlarını,
toplantıyı takiben en geç otuz gün içinde bağlı bulundukları TUJBB Komisyon Başkanlarına
verirler. Raporların Komisyon toplantılarında ve TUJBB Genel Kurulunca incelenmesinden sonra
yayınlanması uygun görülenler ilgili Komisyonun mensup olduğu kurum ya da kuruluş tarafından
yeteri kadar bastırılır.
Toplantılarda varılan kararlar uyarınca alınması gereken önlemler ve yapılması gereken işlemler,
Genel Kurulca görüşülmek üzere ilgililer tarafından Temsilci Kuruma intikal ettirilir.
38.5. IGCP projelerine ülkemizden katılan araştırıcılar, her yılın en geç Ekim ayı sonuna kadar o
yıla ait ilgili proje kapsamındaki faaliyet raporlarını Yürütme Kuruluna iletmekle yükümlüdür.
İNCELEME-ARAŞTIRMA VE ÖDÜLLENDİRME:
Madde 39–
39.1. Birlik kendi üyelerine TUJBB’ye ilişkin konularda araştırma ve inceleme görevi verebilir.
39.2. Yerbilimleri alanında değerli çalışmaları olan ve birliğe hizmet verenlere Komisyonların
ve/veya Yürütme Kurulunun önerisi, Genel Kurulun onayı ile şilt ve benzeri ödüller verilebilir.

YÜRÜRLÜK
Madde 40– İş bu yönetmelik Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yönetim Encümeninin
18.02.2016 tarihli ve 10921 sayılı kararı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA :
Madde 41- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte; 26 Ocak 2015 tarih ve 10782 Sayılı Yönetim
Encümeni Kararı ile onaylanmış “Türkiye Ulusal Jeoloji Bilimleri Birliği Yönetmeliği” yürürlükten
kalkar.

