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TÜRKIYE ULUSAL JEODEZI-JEOFIZIK
BIRLIGI (TUJJB) KURULUS, GÖREV VE YETKI
YÖNETMELIGI

TUJJB Kurulus, Görev ve Yetki Yönetmeligi; Bakanlar Kurulu’nun 14 Kasim 1983 tarih ve 83/7396
sayili karari ile onaylanarak 27 Aralik 1983 tarih ve 18264 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak
yürürlüge girmis, Yönetmelik’te yapilan degisiklikler ise Bakanlar Kurulu’nun 15 Haziran 2001 gün
ve 2001/2700 sayili karari ile onaylanarak 19 Temmuz 2001 tarih ve 24467 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanmistir.
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TÜRKIYE ULUSAL JEODEZI-JEOFIZIK BIRLIGI (TUJJB)
KURULUS, GÖREV VE YETKI YÖNETMELIGI
BIRINCI BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Kisaltmalar ve Hedefler

AMAÇ :
Madde 1 - Bu yönetmeligin amaci, Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliginin,s Uluslararasi JeodeziJeofizik Birligi (IUGG) statüsüne paralel olarak teskilât, görev ve yetkilerini belirlemek, yurtiçi ve
yurtdisi benzeri kuruluslarla isbirligi ve koordinasyon esaslarini saptamaktir.
KAPSAM :
Madde 2 - Bu yönetmeligin konu, kurum ve kisiler yönünden kapsami asagida gösterilmistir.
1) Konu Yönünden :
A. Jeodezi-Jeofizik, bu bilimlerle sebep sonuç iliskileri olan, bunlarin ürün ve bulgularini
kullanan yer bilimleri ile ilgili diger disiplinlerde Arastirma Gelistirme ve Uygulamalari,
B. Türkiye’nin üye oldugu ve temsil yetkisini Millî Savunma Bakanligi Harita Genel
Komutanligina verdigi, uluslararasi ilgili bilimsel kuruluslarin (IUGG, vb.) faaliyetleri,
2) Kurum ve Kisiler Yönünden :
A. Jeodezi-Jeofizik ve konu yönüyle ilgili yer bilimlerinin diger disiplinlerinde ögretim ve
arastirma yapan ögretim kurumlari,
B. Jeodezi-Jeofizik ve konu yönüyle ilgili yer bilimlerinin diger disiplinlerinde arastirma,
uygulama bu konularda çalismalar yapan kurumlar,
C. Bu yönetmelikte ön görülen esaslar dahilinde bu konularda çalismalar yapan diger gerçek
ve tüzel kisiler.
KISALTMALAR :
Madde 3 - Bu yönetmelikte kullanilan kisaltmalar sunlardir :
ÇODOÇAG

: Çok Disiplinli Ortak Çalisma Grubu

DDYK

: Danisma, Degerlendirme ve Yönlendirme Kurulu

IUGG (UGGI) : Uluslararasi Jeodezi ve Jeofizik Birligi
TUJJB

: Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birligi

TUJK

: Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu

TUSAK

: Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arz Içi Fizigi Komisyonu

TUMAK

: Türkiye Ulusal Meteoroloji ve Atmosfer Fizigi Komisyonu

TUJAK

: Türkiye Ulusal Jeomagnetizm ve Aeronomi Komisyonu

TUOK

: Türkiye Ulusal Osinografi Komisyonu

TUVAK

: Türkiye Ulusal Volkanoloji ve Arz Içi Kimyasi Komisyonu

TUHK

: Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu
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HEDEFLER :
Madde 4 – Yönetmelikte konulan usullerle varilmak istenilen hedefler sunlardir :
1) Türkiye’deki Jeodezi-Jeofizik ve yer bilimleri ile ilgili diger disiplinlerde, arastirma, inceleme ve
çalismalari tesvik etmek; bu Yönetmeligin ilgi alanina giren ve birden fazla disiplini ilgilendiren konularda
mükerrer çalismalarin önlenmesi ve koordinasyonun saglanmasi amaciyla Ülke kaynaklarinin verimli
kullanilmasini, konuyla ilgili programlarin ve buna bagli olarak projeler hazirlanmasini saglamak, ihtiyaç
duyulan finansal kaynagin temini için gerekli islemleri yürütmek, projeleri takip ve kontrol etmek,
gelistirilmesi için önlemler almak ve tavsiyelerde bulunmak,
2) Türkiye’nin IUGG vb. Uluslararasi Bilimsel Kuruluslarin faaliyetlerine katilmasini saglamak,
bu kuruluslarin çalismalarina katilmak için ön hazirlik ve ara çalismalari yürütmek,
3) Türkiye’nin üye oldugu ve bu yönetmeligin kapsamina giren Uluslararasi Kuruluslarin
faaliyetlerinde saptanan direktiflere göre görev almak ve Türkiye’yi temsil etmek,
4) Bu yönetmeligin kapsamina giren konularda ülkemizde, kisisel veya Ulusal Kuruluslarla
yabanci kisi veya kuruluslar araciligi ile yapilan çalismalarin; ulusal çikarlara uygun olmasi yönünden
gerekli tedbirleri almak, bu gibi faaliyetler hakkinda, istendiginde yetkili kuruluslara mütalâa vermek
ve sonuçlari takip etmek,
5) Türkiye’nin Jeodezi-Jeofizik bilgi ve belgelerinin ulusal güvenlik ve çikarlarimiz yönünden
korunmasini saglamak ve resmi makamlarin basvurmasi üzerine mütalaâda bulunmak,
6) Uluslararasi ilgili kuruluslarda alinacak, dolayli ve dolaysiz Türkiye’yi ilgilendiren kararlarin
Ulusal çikarlarimiza uygun olmasini saglamaya çalismak, bu kararlari yaymak ve uygulanmasi
gerekenleri takip etmek,
7) Konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdisi yayinlari izlemek, ilgilileri bunlardan haberdar etmek, gerekli
görülen makale, kitap, vb. gibi iç yayinlarin yapilmasini ve dis kaynakli yayinlarin Türkçe’ye
çevrilerek basim ve dagitimlarini saglamaktir.
IKINCI BÖLÜM
Kurulus ve Görevler

TUJJB ORGANLARI :
Madde 5 – TUJJB asagidaki organlardan kuruludur.
1) Temsilci Kurum
2) TUJJB Konseyi
3) TUJJB Komisyonlari
4) ÇODOÇAG
5) DDYK
TEMSILCI KURUM :
Madde 6 - Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birligi Temsilci Kurumu Millî Savunma Bakanligi
Harita Genel Komutanligidir.
TEMSILCI KURUM BASKANI :
Madde 7 - Temsilci Kurum Baskani Harita Genel Komutani, Temsilci Kurum Baskani Yardimcisi
Harita Genel Komutan Yardimcisidir.
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TUJJB SEKRETERLIGI :
Madde 8 - Temsilci Kurum, bu yönetmelikte yükümlendigi görevleri yerine getirebilmek için bir
büro olusturur. Ve bu büro TUJJB Sekreteri Baskanliginda görevini yürütecek sekilde Harita Genel
Komutanliginca teskilatlandirilir.
TEMSILCI KURUMUN GÖREVLERI :
Madde 9 – Temsilci Kurumun Görevleri Sunlardir :
1) TUJJB’nin bu yönetmelikte ön görülen görev yükümlülüklerinin gerektirdigi mali kaynaklari
yönetmeligin mali hükümler bölümündeki esaslara göre saglamak ve harcamalarin TUJJB Konseyince
alinmis kararlar dogrultusunda yapilmasini izlemek,
2) IUGG’de Türkiye’yi temsil etmek,
3) TUJJB aidatinin ödenmesini saglamak,
4) IUGG ile gerekli muhaberati yürütmek,
5) IUGG’de alinmis dolayli ve dolaysiz Türkiye ile ilgili kararlari yaymak, gerekirse bu konularda
TUJJB Konseyince görüsmeler açilmasini saglamak,
6) Temsilci Kurum olarak IUGG’den alinan yayinlarin ilgili komisyon Baskanlarina ulasmasini
saglamak,
7) IUGG’ye
ulastirmak,

verilecek

rapor

ve

tebligleri

toplayip

birlestirerek

ilgili

birlik

makamlarina

8) IUGG Kuruluslari toplantilarina gönderilecek TUJJB Komisyonlarinca hazirlanmis münferit
raporlar için güvenlik yönünden gerekli islemleri yapmak,
9) IUGG Konsey, Genel Kurul ve kurulus toplantilari gündemlerini yaymak, toplantiya katilacak
delegelerin adlarini IUGG’ye bildirmek ve bu toplantidan önce bu üyelerle bir ön hazirlik toplantisi
düzenlemek,
10) IUGG Konseyi ve Genel Kurulu toplantilari esnasinda ortaya çikacak konularda, Türkiye
delegelerinin ulusal bir görüste birlesmelerini saglamak,
11) Ulusal ve Uluslararasi kongre, toplanti ve sempozyumlar düzenlemek,
12) TUJJB Konseyini toplantilara çagirmak, bu toplantilarin idari düzenini saglamak ve alinan
kararlari yaymak,
13) Jeodezik ve Jeofizik degerlerin korunmasi konusunda ilgili makamlara teklif ve tavsiyelerde
bulunmak ve gerekli teklifleri almak,
14) Kurulusundaki büro araciligi ile TUJJB’nin yazismalarini yürütmek,
15) Temsilcilik görevinin gerektirdigi diger bütün islemleri yapmak,
16) Hazirlanacak programlar kapsaminda yürütülecek projelerin finansmani amaciyla fonlar
nezdinde olusturulan TUJJB kaynaklarini, projelere tahsis edilen ödenekler dogrultusunda, yürüten
kurumlar ile imzalanacak protokoller çerçevesinde kullanmaktir.
TEMSILCI KURUM BASKANININ GÖREVLERI :
Madde 10 - Temsilci Kurum Baskaninin Görevleri Sunlardir :
1) Bu Yönetmeligin amaç ve hedeflerine uygun olarak çalismalarin tam ve düzenli sekilde yerine
getirilmesini saglamak,
2) TUJJB Komisyonlari arasinda koordinasyon ve isbirligi saglamak,
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3) TUJJB Konseyine Baskanlik etmek, toplantiya çagirmak ve konseyin çalismalarinin düzenli
sekilde yürütülmesini saglamak,
4) TUJJB’yi Türkiye adina uluslararasi benzer kuruluslarda temsil etmek ve temsil görevinin
gerektirdigi islemleri yapmak,
5) TUJJB’nin uluslararasi toplantilarda koordineli bir Ulusal Görüs ve Raporla temsilini saglamak,
6) TUJK Baskani, TUJJB Sekreteri ve büro için gerekli personeli atamak,
7) Temsilci Kurum Baskanina ve TUJJB Konseyine kendi konularinda bilimsel danismanlik
yapmak üzere, TUJJB Komisyonlarinda görevli üniversite ögretim üyeleri arasindan TUJJB Konsey
Üyesi üniversite temsilcilerini seçmek,
8) TUJJB’nin bu yönetmelikte öngörülen görev ve yükümlülüklerinin gerektirdigi diger hususlari
yerine getirmek,
9) DDYK’da görev alacak bir üyeyi atamaktir.
TEMSILCI KURUM BASKANI YARDIMCISININ GÖREVLERI :
Madde 11 - Temsilci Kurum Baskani Yardimcisinin Görevleri Sunlardir :
1) Temsilci Kurum görevlerinin yürütülmesinde Temsilci Kurum Baskanina yardimci olmak,
2) Temsilci Kurum Baskaninin danismanligini yapmak,
3) Temsilci Kurum Baskaninin bulunmadigi hallerde veya Temsilci Kurum Baskaninin
görevlendirdigi durumlarda Temsilci Kurum Baskanina ait tüm görev, yetki ve sorumluluklari
üstlenmektir.
TUJJB SEKRETERININ GÖREVLERI :
Madde 12 - TUJJB Sekreterinin Görevleri Sunlardir :
1) TUJJB ile ilgili faaliyetlerde Temsilci Kurum Baskanina yardim etmek,
2) Temsilci Kurum Baskani tarafindan verilen görevleri yapmak,
3) Büronun çalismalarini düzenleyerek her türlü yazismayi yürütmek,
4) TUJJB toplantilarini organize etmek,
5) Birlige istirak edecek kuruluslarin bütçelerinde gerekli ödeneklerin yer almasina iliskin öneri
taslaklarini hazirlamak,
6) Konseyce öngörülen ödeneklerin, her malî yilda kuruluslar bütçelerine konulmasini saglamak
için gerekli yazismalari yürütmek,
7) TUJJB Komisyonlari tarafindan verilen, uluslararasi kuruluslara gönderilecek ulusal raporlari
birlestirerek Temsilci Kurum Baskani onayi ile basilmasini saglamak ve ilgili yerlere iletmek,
8) TUJJB’nin periyodik yayinlarini düzenlemek, basim ve yayinini saglamak,
9) Tercüme islerini saglamak,
10) Üye kayitlarini tutmak,
11) Harcamalarla ilgili kayitlari tutmak,
12) Birligin uluslararasi üyelik vecibesinden dogan üyelik aidatini ve benzerî yükümlülükleri takip etmek,
13) TUJJB Komisyonlarina ait iç tüzük degisikliklerini hazirlatmak, inceletmek ve Temsilci Kurum
Baskanina onaylatmak,
14) Görevinin gerektirdigi diger hizmetleri yerine getirmektir.
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TUJJB KONSEYI :
Madde 13 - TUJJB Konseyi; Temsilci Kurum Baskani, Temsilci Kurum Baskan Yardimcisi,
TUJJB Sekreteri, TUJJB Komisyon Baskanlari ve her TUJJB komisyonu için birer üniversite
temsilcisinden olusur. Toplanti yeter sayisi dokuzdur. Kararlar, toplantiya katilanlarin oy çoklugu ile
alinir. Esitlik halinde baskanin oyu, iki oy sayilir.
TUJJB KONSEYININ GÖREVLERI :
Madde 14 - TUJJB Konseyinin Görevleri Sunlardir :
1) TUJJB Sekreterligince hazirlanmis, birlige istirak edecek kuruluslarin bütçelerinde gerekli
ödeneklerin yer almasina iliskin öneri taslaklarini incelemek ve bunlarin kamu ve ögretim
kuruluslarina dagilimini saptamak,
2) Birligin sekreterlikçe hazirlanan, yillik olagan ve olaganüstü faaliyetleri ile ilgili program ve
önerilerini incelemek ve sonuca baglamak,
3) TUJJB Komisyonlari, ÇODOÇAG veya Temsilci Kurum Baskanligi tarafindan teklif edilecek
bilimsel projelerin incelenmesi, siralanmasi, organizasyonu ve uygulamalari ile ilgili karar almak,
4) Temsilci Kurum ve TUJJB Komisyon Baskanlari tarafindan gelen öneriler üzerine
Türkiye’deki Jeodezi-Jeofizik ve yer bilimlerinin ilgili diger alanlarindaki faaliyetlerde ulusal ve
uluslararasi standartlari saglamak, yinelemeyi önlemek için ilgili ve yetkili kisi ve kuruluslari ikaz ve
sonuçlarini takip etmek,
5) Birligin IUGG’deki yillik aidati ile ilgili kategorisinin gerektiginde, yeniden düzenlenmesi
konusunda gelen önerileri inceleyerek karara baglamak,
6) TUJJB Komisyonlari tarafindan verilen, uluslararasi kuruluslara gönderilecek ulusal raporlari,
Temsilci Kurum Baskaninin teklifi ile ulusal güvenlik ve içerik açisindan incelemek,
7) Uluslararasi Jeodezi ve Jeofizik Birligine paralel olarak veya ulusal ihtiyaçlar dikkate alinarak; yeni
TUJJB Komisyonlari, Çok Disiplinli Ortak Çalisma Gruplari veya Komisyonlar bünyesinde Çalisma
Gruplari kurmak, fonksiyonlari bitenleri fesh etmek veya faaliyet konularinin degistirilmesi için karar almak,
8) Birligin bu yönetmeligin amaç ve hedefleri dogrultusunda gayesine ulasmasini saglamak üzere
idarî kararlar almak veya teknik tavsiyelerde bulunmak,
9) IUGG’ce TUJJB ile ilgili alinmis kararlari müzakere etmek, uygulamaya konmasi için önlemler
almak veya bunlarin yürütülmesi için yönergeler hazirlamak,
10) TUJJB Komisyonlarina ait iç tüzükleri incelemek ve onaylamak,
11) Yönetmelik degisikliklerini müzakere etmek ve karara baglamak,
12) Birligin, birden fazla TUJJB Komisyonunun yapacagi ortak toplanti ve seminerler konusunda
öneride bulunmak veya gelecek teklifleri inceleyerek karara baglamak,
13) TUJJB Komisyonlari ile ilgili her türlü kararlari yaymak, tercümelerin yayinlarin yapilmasi için
Temsilci Kurum Baskanligina öneride bulunmak,
14) TUJJB Komisyon Baskanlari ve üyeleri ile ilgili karar almak,
15) Uluslararasi toplantilara TUJJB’yi temsilen
uluslararasi toplantilara katilacak heyeti seçmek,

katilacak

delegelerle

ilgili

görüs

bildirmek,

16) Jeodezi,Jeofizik ve yer bilimlerinin birden fazla disiplinini ilgilendiren konularda yapilacak
çalismalari düzenlemek üzere program veya programlarin hazirlanmasini saglamak, bu amaçla yeteri
sayida uzman üyeden olusan Program Hazirlama Grubu olusturmak ve ihtiyaç duyulacak finansman
kaynaginin tahsisi için gerekli islemleri yürütmek,
17) Program Hazirlama Grubu tarafindan hazirlanan programin yürütülmesi amaciyla Danisma,
Degerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (DDYK) olusturmaktir.
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TUJJB KOMISYONLARI :
Madde 15 – IUGG Yönetmeliginde öngörülen ve bu birligin organlari olan kuruluslara (association)
paralel ve ulusal ihtiyaçlar için kurulan komisyonlardir. TUJJB Komisyonlari birer Komisyon Baskani,
Komisyon Sekreteri, Çalisma Gruplari ve üyelerden olusur.
TUJJB KOMISYONLARININ OLUSTURULMASI VE YÜRÜTÜLMESI :
Madde 16 - 1) Bu yönetmelik maddelerine göre TUJJB Komisyonlarinin kurucu ve yürütücülük
görevi asagidaki kamu kuruluslarina verilmistir.
TUJJB KOMISYONLARI KURUCU VE YÜRÜTÜCÜ KAMU KURULUSLARI :
TUJK

: Harita Genel Komutanligi

TUSAK : Afet Isleri Genel Müdürlügü
TUMAK : Devlet Meteoroloji Isleri Genel Müdürlügü
TUJAK

: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlügü

TUOK

: Seyir-Hidrografi ve Osinografi Dairesi Baskanligi

TUVAK : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlügü
TUHK

: Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü

2) Kurucu ve yürütücülük görevi almis yukaridaki kamu kuruluslari, yönetmeligin yürürlüge giris
tarihini takibeden bir ay içinde, üstlendikleri Komisyonun Baskanini Temsilci Kuruma bildirir. Bu
kisinin sözü edilen faaliyetleri kurulusu adina yürütecek yetkide olmasi gerekir.
3) Kurucu ve yürütücülük görevi almis yukaridaki kamu kuruluslari, üstlendikleri Komisyon
Baskanina, yönetmelikte gösterilen çalismalarini yürütebilmesi için bünyelerinde olusturacaklari bir
sekreter baskanligindaki büro ile gerekli her türlü idarî ve malî imkânlari saglarlar.
4) Bu kurumlar, TUJJB Konseyi, Komisyonu ve Çalisma Gruplari toplantilarina
kuruluslarindaki üyelerin katilmasini saglar ve bu yönde gerekli malî olanaklari temin ederler.

kendi

TUJJB KOMISYON ÇALISMA GRUPLARI :
Madde 17 - TUJJB Komisyonlari Çalisma Gruplarindan olusur. Çalisma Gruplarinin teskili,
adlarinin degistirilmesi, kaldirilmasi veya yeni çalisma gruplarinin olusturulmasi IUGG’nin ilgili
kuruluslarindaki düzenlemelere ve ulusal ihtiyaçlara göre yapilir. Bu hususlar TUJJB Komisyonlari iç
tüzüklerinde gösterilir.
ÇALISMA GRUBU BASKANLARININ SEÇIMI :
Madde 18 – Çalisma Grubu Baskanlari, Yüksek Ögretim Kurumlarindan veya TUJJB Komisyonu
çalisma sahasinda tercihen arastirmaci kariyeri olan ve ilgili Kamu Kuruluslarinda görevli TUJJB
üyeleri arasindan, görev almak istemeleri gözönünde bulundurularak Komisyon Baskaninin teklifi ve
Komisyonun kuruculuk ve yürütücülügünü üstlenen Kamu Kurulusunun Baskaninin onayi ile seçilir.
Bu sekilde seçilen Çalisma Grubu Baskanlarinin isimleri, seçilen Baskanlarin “Kabul” yazisiyla
birlikte Komisyon Baskanlarinca Temsilci Kurum Baskanligina bildirilir.
TUJJB KOMISYON ÜYELERININ SEÇIMI VE ÜYELIGIN DÜSMESI :
Madde 19 - 1) TUJJB Komisyonu Üyeleri :
A. Ilgili Ögretim Kurumlarindan resmi kanalla aday gösterilenler ile ve bagimsiz olarak
TUJJB’nin çalisma alanlarindaki faaliyet gösteren ve üyelik için TUJJB Komisyon Baskanlarina
basvuranlardan,
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B. Jeodezi-Jeofizik alanlarinda çalismalar yapan kamu kuruluslarinca kendi mensuplari
arasinda TUJJB konularina giren sahalarda çalisma ve arastirmalar yapan kisilerden seçilen, TUJJB
Konseyince üyeliklerine karar verilenlerden meydana gelir.
2) TUJJB Komisyonu veya Çalisma Grubu çalismalarina üst üste en çok iki defa geçerli mazereti
olmadan katilmayan ve kendilerinden yararlanmanin mümkün olmadigi ilgili çalisma grubu ve TUJJB
Komisyonu Karari ile kesinlesin üyelerin bu durumlari, ilgili TUJJB Komisyon Baskani tarafindan
TUJJB Konseyine bildirilir. Bu durum Konsey Karari olarak üyenin mensup oldugu kurulusa bildirilir.
TUJJB KOMISYONLARININ GÖREVLERI :
Madde 20 - 1) Kendi alanlarina giren konularda bilimsel çalismalar yapmak, gelistirmek, tesvik
etmek ve tavsiye kararlari almak bunlarin sonuçlarini degerlendirmek üzere konseye sunmak,
2) Ilgili IUGG organlari ile bilimsel iliskiler kurmak,
3) Kendi çalisma alanlarindaki yayinlardan diger ilgili TUJJB organlarina bilgi vermek,
4) Gerektiginde, olagan temaslarin disinda diger TUJJB organlari ile isbirliginde bulunmak,
5) Alinan kararlara uygun olarak, Temsilci Kurum ile idarî ve bilimsel irtibati saglamak,
6) TUJJB Konseyi toplantilarina götürülecek konular hakkinda teklifler hazirlamak,
7) Kamu kuruluslari tarafindan, kendilerine intikal ettirilen konularda görüs bildirmek,
8) Jeodezi-Jeofizik degerlerinden, ulusal güvenlik yönünden korunmasi gerekli görülenler için
teklif ve tavsiyelerde bulunmak,
9) Komisyon içinde çalismalarin koordineli bir sekilde yürümesi için gerekli toplantilari yapmak,
10) Komisyonun çalisma usullerini belirleyen iç tüzük hazirlamak ve Konseyin onayina sunmak,
11) Uluslararasi benzer kuruluslara paralel olarak çalisma gruplari kurmak,
12) Çalisma alanlarina giren diger bütün konularda gereken tüm islemleri yapmaktir.
TUJJB KOMISYON BASKANININ GÖREVLERI :
Madde 21 – TUJJB Komisyon Baskanlarinin Görevleri Sunlardir :
1) Komisyonun görevlerini yerine getirebilmesi için ilgili idarî islemleri yürütmek,
2) TUJJB Konsey Toplantilarina katilmak,
3) TUJJB’nin diger organlari ile iliski ve isbirligi saglamak,
4) Komisyon üyelikleri için Konseye mütalâa vermek,
5) Komisyonun IUGG birlikleri çalismalarina paralel çalismalar yapabilmesi için olanaklari
arastirip gelistirmek,
6) Komisyonu ve bagli çalisma gruplarini toplantilarina çagirmak, toplantilara baskanlik etmek,
7) IUGG Toplantilarina bizzat katilmak genel prensibi tahtinda, IUGG Toplantilarina istirak
edecek üyeler için Konseye teklifte bulunmak,
8) Temsilci Kurum Baskanina Komisyonu ile ilgili bilimsel konularda müsavirlik yapmak,
9) Konusuyla ilgili arastirma ve çalisma projelerini hazirlayarak, uygulanmasi yönünden Konseye
takdimde bulunmak,
10) Ulusal ve uluslararasi toplantilara komisyonunca götürülecek ulusal rapor, teblig ve benzerî
çalismalarin hazirlanmasini saglayarak Konseyin onayina sunmaktir.
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ÇALISMA GRUBU BASKAN VE SEKRETERLERIN GÖREVLERI :
Madde 22 – Çalisma Grubu Baskan ve Sekreterinin Görevleri Sunlardir :
Çalisma Grubu Baskanlari, bu yönetmeligin amaç ve hedeflerine uygun olarak çalisma gruplarinin
teknik çalismalarini yürütür ve çalisma grubunun görevini yapmasi için gerekli islemleri yerine
getirirler.
Çalisma Grubu Sekreterleri, Çalisma Grubu Baskani tarafindan, kendisine yardimci olmak üzere,
kendi kuruluslarina mensup TUJJB komisyonu üyeleri arasindan seçilirler.
TUJJB KOMISYON ÜYELERININ GÖREVLERI :
Madde 23 – Komisyon Üyelerinin Görevleri Sunlardir :
1) Mensup bulunduklari alanlardaki çalismalarin gelismesini tesvik etmek, çalismalara katilmak
veya bu çalismalara yardimda bulunmak,
2) TUJJB Komisyonlarinin ilgili çalisma grubu toplantilarina istirak etmek,
3) Çalismalariyla ilgili konularda TUJJB’nin ilgili organlarina bilgi vermek, teklif ve tavsiyelerde
bulunmak,
4) Komisyonunca kendisine verilen, çalisma konularina iliskin inceleme ve arastirma görevlerini
belirlenen süre içerisinde yerine getirmek,
5) Mensup oldugu kurulus ile TUJJB arasinda gerekli iletisimi saglamaktir.
ÇOK DISIPLINLI ORTAK ÇALISMA GRUBU :
Madde 23/A – ÇODOÇAG; Jeodezi-Jeofizik ve yer bilimlerinin ilgili diger disiplinlerinde, birden
fazla komisyon veya disiplini ilgilendiren konularda, TUJJB semsiyesi altinda yapilacak çalismalari veya
hazirlanmis bir program dahilindeki güdümlü projeleri yürütmek üzere olusturulan bir çalisma grubudur.
Baskan, Sekreter ve Çalisma Grubu üyelerinden olusan ÇODOÇAG’nun görevleri :
1) TUJJB Konseyince belirlenecek çok disiplinli arastirma ve inceleme çalismalarini veya
hazirlanmis bir program dahilinde yürütülecek güdümlü projeleri hazirlamak,
2) TUJJB konseyince verilen yetkiler dogrultusunda ulusal düzeyde koordinasyon ve isbirligini
gerçeklestirmek,
3) Projelerin zaman plânina uygun olarak yürütülmesini ve sonuçlandirilmasini saglamaktir.
ÇODOÇAG; yukarida belirtilen görevlerini, Jeodezi-Jeofizik ve yer bilimlerinin ilgili diger
disiplinlerinde, Uluslararasi Jeodezi ve Jeofizik Birligi olusumlarina paralel olarak veya ulusal
ihtiyaçlari dikkate alarak yerine getirir.
Çok Disiplinli Ortak Çalisma Grubunun Baskani; TUJJB Konseyi tarafindan belirlenen projeler için
TUJJB konsey üyelerinden biri veya birkaçinin önerisi ile, Ortak Çalisma Grubunun ilgi alanindaki
arastirmaci kariyeri ve görev almak istemeleri göz önünde bulundurularak veya güdümlü projeler için
DDYK’nun gösterecegi adaylar arasindan, TUJJB Konseyi tarafindan toplantiya katilanlarin oy
çoklugu ile seçilir ve toplantiya katilanlarin oy çoklugu ile degistirilir.
ÇODOÇAG Baskani, Çalisma Grubu üyeleri ve Sekreterini, görev almak istemelerini göz önünde
bulundurarak belirler ve TUJJB konseyinin onayina sunar.
ÇODOÇAG Baskan ve Sekreteri, bu yönetmeligin amaç ve hedeflerine uygun olarak Çok Disiplinli
Ortak Çalisma Grubunun teknik çalismalarinin, hazirlanacak projeler kapsaminda, yürütülmesini
saglamaktan sorumludur.
ÇODOÇAG; TUJJB Konseyince belirlenen projeler için dogrudan TUJJB Konseyine; güdümlü
projeler için dogrudan DDYK’ya, dolayli olarak TUJJB Konseyine karsi sorumludur.
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DANISMA, DEGERLENDIRME VE YÖNLENDIRME KURULU :
Madde 23/B – Danisma, Degerlendirme ve Yönlendirme Kurulu; Program Hazirlama Grubu
tarafindan hazirlanan programin yürütülmesi amaciyla, TUJJB Konseyi tarafindan seçilen en çok yedi
üyeden olusur ve programin tamamlanmasini takiben kendiliginden dagilir. DDYK üyelerinden biri,
TUJJB Temsilci Kurum Baskaninca atanir; diger üyeler, TUJJB Konseyi tarafindan yer bilimleri
konusunda uzman kisilerden gösterilecek adaylar arasindan toplantiya katilanlarin oy çoklugu ile
seçilir ve toplantiya katilanlarin oy çoklugu ile degistirilir. Ilgili ÇODOÇAG Baskani veya Proje
Grubu Baskani, Kurulun toplantilarina istirak eder ancak oy kullanamaz. DDYK, faaliyetlerinden
TUJJB Konseyine karsi sorumludur.
DDYK ’nin temel görevi; hazirlanan program kapsaminda yapilacak her türlü projelendirme,
bütçeleme, projeleri uygulamaya koyma, gelismeleri izleme faaliyetlerini TUJJB Konseyi adina
yürütmektir. Bu genel çerçevede;
1) Ilgili ÇODOÇAG tarafindan yürütülen güdümlü projeler ile program çerçevesinde diger gerçek
ve tüzel kisiler tarafindan hazirlanan proje veya yürütülen güdümlü projelerin; içerik, zaman plâni,
ihtiyaçlar, finansman ihtiyaci ve benzeri yönleri ile programa uygunlugunu kontrol eder veya
ettirilmesini saglar. Uyumsuzluklarin bulundugu sonucuna varmasi durumunda, bu konudaki
degisiklik önerilerini ÇODOÇAG’a veya Proje Grubuna iletir.
2) Ilgili ÇODOÇAG ve Proje Grubu Baskanligi tarafindan her alti ayda bir hazirlanacak proje
gelisim raporlarini degerlendirerek, projelerin programa ve zaman plânina uygun olarak yürüyüp
yürümedigini denetler. Görüslerini, ÇODOÇAG ve Proje Grubu Baskanligina iletir ve projelerin
öngörülen plân ve programa göre yürütülmesini saglar. Projelerin gelisme durumlarini, program ve
zaman plânina uygun yürüyüp yürümedigini, projenin devami veya iptali yönündeki önerileri ile
birlikte, nihaî karar için TUJJB Konseyine bildirir.
3) Sonuçlanan her proje veya güdümlü projeyi, programda öngörülmüs olan hedefler açisindan
degerlendirir. Ek arastirmalarin gerekmesi durumunda, bu konudaki önerisini Konseye sunar.
4) Yürütülen projeler kapsamindaki bilimsel çalismalar, malî konular ve diger faaliyetlerle ilgili
olarak TUJJB Konseyini bilgilendirir.
5) Talep edilmesi durumunda, Bakanlar Kuruluna faaliyet alani ile ilgili konularda danismanlik yapar.
YÜRÜTÜLECEK PROJE VE GÜDÜMLÜ PROJELER :
Madde 23/C - Program kapsaminda yapilacak çalismalar, proje veya güdümlü projeler seklinde
yürütülebilir.
DDYK güdümlü projeleri, ÇODOÇAG’a yaptirabilecegi gibi konuyla ilgili diger özel ve tüzel
kisilere de yaptirabilir.
Program kapsaminda proje veya güdümlü proje yapmak isteyen gerçek ve tüzel kisiler, proje
tekliflerini TUJJB tarafindan belirlenecek formata uygun olarak DDYK’ya sunarlar.
DDYK tarafindan uygun bulunan proje teklifleri, TUJJB Konseyinin onayi ile; finansman ihtiyaci
olanlar için esaslari malî bölümde belirtilen sekilde bütçelendirilmesi ile yürürlüge konulur.
TUJJB Konseyince belirlenen çok disiplinli arastirma ve inceleme projeleri ile ÇODOÇAG
tarafindan proje formatina uygun olarak hazirlanan proje teklifleri, TUJJB Konseyinin onayi ile;
finansman ihtiyaci olanlar için esaslari malî bölümde belirtilen sekilde bütçelendirilmesi ile yürürlüge
konulur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çesitli Hükümler

MALÎ HÜKÜMLER :
Madde 24 – Mali hükümler asagida belirtilmistir:
1) Danisma, Degerlendirme ve Yönlendirme Kurulu, yeni veya devam eden projelerin ödenek
ihtiyaçlarina ait önerilerini, her yilin Subat ayi basina kadar Temsilci Kurum Baskanligina gönderir.
2) TUJJB Temsilci Kurumu, bu önerileri inceleyerek bir sonraki yilda uygulanacak veya geçmis
yillardan devam eden projelere ait ödenek ihtiyaci önerisini hazirlar ve görüsülmek üzere TUJJB
Konseyinin Subat ayindaki olagan toplantisina getirir.
3) TUJJB Konseyi, önceki yillardan devam eden veya bir sonraki yilda yürütülecek projeleri göz
önüne alarak gerekli ödenek miktarini belirler ve her yil bütçe teklifi ile birlikte Afetler Fonunun bagli
oldugu Bakanliga bildirir.
4) Projeler için kullanilacak ödenege Afetler Fonu Bütçesinde yer verilir.
5) Bütçelenen ödenek, DDYK tarafindan hazirlanan ve TUJJB Konseyince kesinlestirilen her bir
proje bütçesinin detayli olarak belirtildigi harcama plânina uygun olarak Afet Isleri Genel
Müdürlügünce kullanilir. Bu husus TUJJB Konseyince belirlenecek esaslar dogrultusunda; TUJJB
Temsilci Kurumu ile Afet Isleri Genel Müdürlügü arasinda yapilacak bir protokol ile düzenlenir.
6) Hizmetin yerine getirilmesi
yönetmelik hükümleri uygulanir.

sirasindaki

harcamalarda,

Bütçe

Kanunu,

ilgili

kanun

ve

7) Bütçelenen ödenekten yil içerisinde yapilan kesin harcama miktari, mali yilin bitiminden
sonraki bir ay içerisinde Afet Isleri Genel Müdürlügünce Temsilci Kurum Baskanligina bildirilir.
TOPLANTILAR :
Madde 25 – TUJJB Konseyi Toplantilari :
1) TUJJB Konseyi, SUBAT, MAYIS ve EYLÜL aylarinda Temsilci Kurum Baskaninin yazili
olarak bildirecegi yer ve zamanda yillik üç olagan toplantisini yapar. Temsilci Kurum Baskani,
konularin dagilim ve önemini gözönünde tutarak toplanti sayisini azaltabilir.
2) Konsey, gerektiginde Temsilci Kurum Baskaninin veya üç Komisyon Baskaninin Konsey
Baskanligina yazili müracaati üzerine olaganüstü toplanabilir.
TUJJB KOMISYONU ÇALISMA GRUBU VE GENEL KURUL TOPLANTILARI :
Madde 26 - 1) TUJJB Konseyi toplantisina paralel olarak, TUJJB Komisyonlari ve çalisma
gruplari, her yilin tercihen MAYIS ayinda, Temsilci Kurum Baskanliginca belirlenen gün ve yerde
yillik olagan toplantilarini yaparlar. Bu toplantilarin organizasyonu Temsilci Kurum Sekreterligince
saglanir. Bu toplantilarin duyurulari toplantilara dinleyici ve konusmaci katilimi saglamak için, ilgili
kurulus ve sahislara toplantilarin yapilacagi tarihten en az iki ay önce TUJJB Sekreterligince
gönderilir.
2) TUJJB Komisyonlari gerektiginde Komisyon Baskaninin istemesi veya en az iki Çalisma
Grubu Baskanini Komisyon Baskanina yazili müracaatlari üzerine olaganüstü toplanabilir. Toplanti
Tutanaklari, Komisyon Baskanlarinca toplantiyi izleyen on gün içerisinde Temsilci kuruma iletilir.
3) Çalisma gruplari, komisyon toplantilari disinda kendi konularindaki teknik çalismalarin
gerektirmesi halinde, ilgili komisyon veya Çalisma Grubu Baskaninin saptadigi yer ve zamanda
ihtiyaç sayisinca toplanir. Toplanti sonuçlari bir rapor halinde Komisyon Baskanina bildirilir.
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4) Bilimsel veya idarî bir ihtiyaç sonucu, TUJJB Konseyinin karar almasi halinde, toplantilar
Genel Kurul olarak düzenlenebilir. Bu toplantilara, Birlik Üyeleri disinda Temsilci Kurum Baskaninin
davet etmesi halinde onur üyeleri ve davetli üyelerde katilirlar. Genel Kurula Temsilci Kurum Baskani
Baskanlik eder.
ONUR ÜYELERI, DAVETLI ÜYELER :
Madde 27 - 1) Onur Üyeleri, Jeodezi ve Jeofizik konularina idarî ve bilimsel çalismalari ile
katkida bulunmus ya da mümtaz durumu nedeni ile Konseyce üyeligi kabul edilmis kisilerdir.
2) Davetli Üyeler, özel kisiler, kuruluslar veya birligin konulari ile ilgili alet ya da donanim
üretenler, pazarlayanlar, bunlara bakim hizmeti verenler ve birlige maddi, manevi katkida
bulunanlardir.
TUJJB KONSEY VE KOMISYON TOPLANTILARINDA ALINAN KARARLAR :
Madde 28 - Madde 25 ve 26’da konu edilen toplantilarda bütün kararlar toplantiya katilanlarin oy
çoklugu ile alinir. Oylarin esitligi halinde Baskanin oyunun bulundugu görüs geçerlidir.
ULUSLARARASI TOPLANTILAR DÜZENLEME :
Madde 29 - TUJJB gerektiginde uluslararasi mahiyette toplantilar düzenleyebilir. Bu toplantilar
teknik ve idari yönden TUJJB Konseyi sorumlulugunda yürütülür.
KARARLARIN ILETILMESI :
Madde 30 - Toplantilarda alinan kararlar, sekreterlik araciligi ile ilgili makamlara iletilir. Ilgili
makamlar, mevcut mevzuatlarina göre kararlar hakkinda yaptiklari islemlerden, Temsilci Kurum
Baskanligina bilgi verirler.
ULUSLARARASI KURULUSLARIN TOPLANTILARINA KATILMA :
Madde 31 - 1) TUJJB ile ilgili uluslararasi kuruluslarin düzenleyecegi toplantilara katilmada,
Türkiye’nin en iyi sekilde temsil edilmesi esastir. TUJJB üyesi olmayan ve ayni zamanda TUJJB
Konseyince yetki verilmemis olanlar hiçbir sekilde Türkiye’yi temsil edemezler. Toplantilara temsil
yetkisi ile katilacak kisi veya kisilerden olusacak Türk Delegasyonu Konseyce belirlenir.
2) Uluslararasi Bilimsel Kuruluslarin, Genel Kurul toplantilarina katilacak Delegasyonun Baskani,
Temsilci Kurum Baskanidir. Baskan gerektiginde vekil tayin edebilir. TUJJB komisyon Baskanlari ile
TUJJB Sekreteri ve konu ile ilgili yeterli kadar uzman bu delegasyona Temsilci Kurum Baskaninin
Müsaviri olarak katilirlar.
Bu katilmalar ve temaslar 05 MAYIS 1969 Tarih ve 1173 Sayili “Milletlerarasi Münasebetlerin
Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkinda Kanun”un 1 nci Maddesi hükümleri uyarinca Disisleri
Bakanligi ve diger Bakanliklarla isbirligi dahilinde sorumlu bakanlik veya merci eliyle yapilir.
3) Masraflari Uluslararasi Kuruluslarca karsilanmak üzere toplantilara katilma söz konusu
oldugunda, kontenjanlarin tahsisi TUJJB Konseyince yapilir.
4) Toplantilara katilmasi saptanan delegelerin, toplanti tarihinden yeterli zaman önce Temsilci
Kurum Baskanliginca düzenlenecek koordinasyon toplantisina katilmalari zorunludur. Bu toplantida
ulusal hareket tarzi da belirlenerek kesin hale getirilir.
5) Uluslararasi Bilimsel Kuruluslarin
toplantilarin bütün gereklerini yerine getirirler.

toplantilarina
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katilmalari

uygun

bulunanlar,

gittikleri

RAPORLARIN VERILMESI :
Madde 32 – Hazirlanacak raporlar ve rapor verme yöntemleri asagida gösterilmistir :
1) Türkiye içinde yayinlanacak raporlar, bildiri ve yayinlar :
Bunlarin kapsami ve sekli ilgili TUJJB Komisyonlari tarafindan saptanir, intikal ettirilir ve TUJJB
Konseyi tarafindan incelenir. Yayinlanmasina karar verilenler ilgili Komisyon Baskanlarinin mensup
oldugu kuruluslarca basilarak yayinlanir. Telif ücreti veya basim ücretinin ödenmesi halinde, yayinlar
belli bir ücret karsiligi satisa çikarilir. Bu durumda yapilacak islemler Maliye Bakanligi görüsü
alinarak Temsilci Kurum Baskanliginca hazirlanacak yayin yönergesinde belirtilir.
2) Uluslararasi toplantilara verilecek Ulusal Raporlar :
Uluslararasi bilimsel kuruluslarin Genel Kurul Toplantilari ile ait kuruluslarin toplantilarina
verilecek Ulusal Rapor, yukaridaki esaslara göre ilgili TUJJB Komisyonunca hazirlanir ve TUJJB
Konseyinin
tasvibinden
sonra
gizlilik
yönünden
Temsilci
Kurumca
gerekli
islemlerin
uygulanmasindan sonra uluslararasi toplantilara gönderilir.
Ulusal Raporlar Temsilci Kurumca bastirilir.
3) Bildiriler :
TUJJB üyelerince uluslararasi toplantilara verilecek bireysel bildiriler üyenin mensup oldugu
kurulusça bastirilir.
4) Toplanti Sonu Raporlari :
Uluslararasi toplantilara katilan birlik üyeleri düzenleyecekleri toplanti sonu raporlarini, toplantiyi
takiben en geç otuz gün içinde bagli bulunduklari TUJJB Komisyon Baskanlarina verirler. Raporlarin
komisyon toplantilarinda ve TUJJB Konseyince incelenmesinden sonra yayinlanmasi uygun görülenler
ilgili komisyonun mensup oldugu kurum tarafindan yeteri kadar bastirilir.
Toplantilarda varilan kararlar uyarinca alinmasi gereken önlemler ve yapilmasi gereken islemler,
Konseyce görüsülmek üzere ilgililer tarafindan Temsilci Kuruma intikal ettirilir.
INCELEME-ARASTIRMA VE ÖDÜLLENDIRME :
Madde 33 - 1) Birlik kendi üyelerine TUJJB’ye iliskin konularda arastirma ve inceleme görevi
verebilir.
2) Jeodezi ve jeofizik alanlarindaki degerli çalismalari olan ve birlige hizmet verenlere TUJJB
Konseyinin önerisi üzerine, TUJJB Komisyonlarinin olusturan kurucu ve yürütücü kurumlar silt ve
benzeri ödüller verebilirler.
SORUMLULUK :
Madde 34 - Bu yönetmelikten dogan görevlerin yürütülmesinden TUJJB Temsilci Kurum Baskani
Basbakana karsi sorumludur.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA :
Madde 35 - Bu yönetmeligin yürürlüge girmesi ile birlikte; Bakanlar Kurulunun 16 Agustos 1977
gün ve 7/13806 sayili Karari ile onaylanmis “Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birligi Yönetmeligi”
yürürlükten kalkar.
YÜRÜRLÜK :
Madde 36 - Sayistay’in görüsleri alinarak hazirlanan bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer.
YÜRÜTME :
Madde 37 - Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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