TÜRKİYE STRATİGRAFİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ
AMAÇ
Madde 1. Türkiye’de stratigrafi çalışmalarında uygulanacak ilkeleri ve standartları saptayarak
bu çalışmalarda birlikteliği sağlamak amacıyla kurulan “Türkiye Stratigrafi Komitesi”nin
çalışma usul ve esasları bu yönetmelikle belirlenmiştir.
KAPSAM VE DAYANAK
Madde 2. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü bünyesinde 15 Şubat 1965
tarihinde kurulmuş olan “Türkiye Stratigrafi Komitesi”, tamamen bilimsel amaçlı bir
organizasyon olup, kuruluş amacını gerçekleştirebilmek için çağdaş bilimsel stratigrafi kavram
ve terimlerinin Türkiye çapında ortak şekilde anlaşılıp benimsenmesini kolaylaştıracak bir
ortamın gelişmesi için çaba gösterir, bu konuda tüm kuruluşlarla işbirliği, karşılıklı yardımlaşma
ve fikir alışverişi yapar.
ORGANLAR
Madde 3. Türkiye Stratigrafi Komitesinin başlıca üç organı vardır.
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Alt Komisyonlar
ORGANLARIN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI
GENEL KURUL
Madde 4. Genel Kurulun Oluşumu ve Toplanması
a) Genel Kurul, stratigrafi bilgilerini üreten kuruluşların stratigrafi çalışmalarına yayın
ve/veya raporlarla katkıda bulunan yerbilimci elemanlar veya bu kuruluşlarda daha
önce çalışmış olup da stratigrafi çalışmalarını sürdüren yerbilimciler arasından seçilen
üyelerden oluşur.
b) Üyeler üç yıl için seçilir. Aynı üye tekrar seçilebilir.
c) Genel Kurul’da temsil edilecek kuruluşların adları ve verebilecekleri üye sayılarının üst
sınırı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
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Jeoloji Mühendisleri Odası (BTK üyesi)
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d) Genel Kurul’a üniversie temsilcisi olarak üye olmak isteyen kimse doğrudan doğruya
Yönetim Kurulu’na başvurabileceği gibi Yönetim Kurulu tarafından da üniversitelerden
temsilci adayları önerilebilir. Yönetim Kurulu’nda yönetmeliğe uygun nitelikte oldukları
saptanarak önerilen bu adayların üyeliği Genel Kurul kararı ile kesinleşir. Kurumlar
kendi Genel Kurul üyelerini kendileri belirler.
e) Genel Kurul her yıl Şubat ayında Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile toplanır.
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Madde 5. Genel Kurulun Görevleri
a) Her yıl yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantılarında toplantıyı yönetecek bir başkan ve
iki sekreterden oluşan başkanlık divanını seçmek,
b) Her üç yılda bir, ilgili 8. Maddeye göre kendi içinden bir Yönetim Kurulu seçmek,
c) Yönetim Kuruluna görev vermek ve bu kurulu denetlemek,
d) Stratigrafi Adlaması ve Sınıflaması kapsamında kuralları, tanımları, adlamaları ve
sınıflamaları belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak ve gerekli görülen değişikliklerle
ilgili önerileri tartışıp karara varmak.
Madde 6. Genel Kurul Kararları
Genel Kurul Toplantılarında çoğunluk aranmaz. Genel Kurulda seçimlerin yapılmasında ve
kararların alınmasında mevcut üyelerin oy çokluğu esası uygulanır. Her üyenin bir oyu vardır.
Oyların eşit olması halinde başkanın oyu 2 oy sayılır.
YÖNETİM KURULU
Madde 7. Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Toplanması
Genel Kurul üyeleri içinden seçilecek olan Yönetim Kurulu: başkan, başkan yardımcısı,
genel sekreter ve iki üye olmak üzere toplan beş kişiden oluşur.
Başkan, Yönetim Kurulu’nu temsil eder. Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır ve
toplantıyı yönetir. Zamanı geldiğinde Genel Kurulun toplanmasını sağlar. Başkan yardımcısı,
başkanın bulunmadığı zaman başkanlık görevini yürütür.
Yönetim Kurulu, ayrıca, çalışmaların yürütülmesi için alt komiteler kurar. Genel
Sekreter, her Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararların bir özetini Genel Kurul üyelerine
gönderir. Üyeler başkanın vereceği görevleri yaparlar.
Yönetim Kurulu, üç ayda bir ve gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantı
için çoğunluk aranmaz. Kararlar mevcudun çoğunluğu esasına göre alınır.
Madde 8. Yönetim Kurulunun Görevleri
a) Daha önceden verilmiş ve kullanılmakta olan stratigrafi birimlerinin adlarını çeşitli
kaynaklardan tarayarak bir envanter çalışması yapmak, yaptırmak, bu adlar hakkında
bütün bilgileri içeren bir arşiv kurmak; bunları inceleyerek kurallara ve yönetmeliğe
tam uyanları ve eksiklikleri olanları saptamak,
b) Yeniden adlandırılan stratigrafi birimlerinin kurallara uygunluğunu saptamak,
c) Stratigrafi adlamalarında güçlükleri olanlara yardım etmek, başvuranların sözlü ve
yazılı sorularını cevaplandırmak,
d) Gerek yeni adlardan, gerekse eskiden verilmiş ve kullanılmakta olan adlardan kurallara
uygunlukları saptanmış olanları yayın yoluyla duyurmak,
e) Komite tarafından kurallarda yapılan değişiklikleri duyurmak,
f) Türkiye Stratigrafi Adlama Sözlüğü’nün hazırlanmasını organize etmek ve bunun için
gerekli olanakları sağlamak,
g) Dünyadaki ilgili kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve sürdürmek,
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h) Genel Kurul’u toplantıya çağırmak
i) Alt komiteleri oluşturmak,
j) Alt komite çalışmalarını denetlemek ve her yıl Genel Kurula çalışma raporu sunmak.
ALT KOMİTELER
Madde 9. Komitelerin Oluşumu
Alt komiteler, çalışmalara katılmak isteyen ve konu ile ilgili kişilerden oluşur. Bunlar Genel
Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarında çalışmaları ile ilgili bilgi verirler.
Madde 10. Alt Komitelerin Görevleri
Alt komiteler Yönetim Kurulu’nun vereceği görevlerin yürütülmesinden sorumludur.
DEĞİŞİKLİK
Madde 11. Bu yönetmeliğin değiştirilmesi, Genel Kurul’un önerisi ve MTA Genel
Müdürlüğü’nün onayı ile gerçekleşir.
YÜRÜRLÜK
Madde 12. 1975 tarihli eski yönetmelik 8 Haziran 2001 gününden itibaren kaldırılmıştır.
Madde 13. Yeni yönetmelik 8 Haziran 2001 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
YÜRÜTME
Madde 14. MTA Genel Müdürlüğü, bu yönetmelik hükümlerinin yürütülmesi konusunda
yetkilidir.
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