TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİ VE
ARZİÇİ FİZİĞİ KOMİSYONU
İÇ TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ , KAPSAM, KISALTMALAR VE HEDEFLER
AMAÇ
: Bu iç tüzüğün amacı, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Kuruluş, Görev ve
Yetki Yönetmeliği uyarınca Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu’nda
çalışma düzenini belirlemek, sismoloji ve arziçi fiziği konularıyla ilgili resmi, özel
kurum ve kişiler ile işbirliği ve koordinasyon esaslarını tespit etmektir.
KAPSAM
Madde 2 : Bu iç tüzüğün konu, kurum ve kişiler yönünden kapsamı aşağıda belirtilmiştir.
a. Konu yönünden;
(1) Sismoloji ve Arziçi Fiziği alanlarındaki araştırma, geliştirme ve uygulama
çalışmaları,
(2) Türkiye’nin üye olduğu uluslararası bilimsel kuruluşların ilgili faaliyet alanları,
b. Kurum ve kişiler yönünden;
(1) Sismoloji ve Arziçi Fiziği konularında öğretim ve araştırma yapan yüksek
öğretim kurumları,
(2) Sismoloji ve Arziçi Fiziği konularında araştırma-geliştirme ve uygulama
çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar,
(3) Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği yönetmeliğinde öngörülen esaslar
dahilinde bu konuda çalışmalar yapan diğer gerçek ve tüzel kişiler,
KISALTMALAR
Madde 3 : Bu İç Tüzükte kullanılan kısaltmalar ve anlamları şunlardır:
IUGG
: Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği
(International Union of Geodesy and Geophysics)
TUJJB
: Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği
TUSAK
: Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu
IASPEI
: Uluslararası Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu (International
Association of Seismology and Earth’s Interior)
TUSAK-KDK :Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu Koordinasyon
ve Danışma Kurulu
HEDEFLER
Madde 4 : Bu İç Tüzük ile varılmak istenen hedefler aşağıda verilmiştir;
a. Sismoloji ve Arziçi Fiziği (jeofizik) biliminin ilgili diğer meslek disiplinleri (jeoloji,
inşaat) ile işbirliğini sağlayarak bilim camiasındaki saygın yerini almasını ve özellikle
ülkemizdeki deprem araştırmalarında işbirliği ortamını oluşturmak,
b. TUSAK çalışmalarının gerçekleştirilmesinde katılımcı bir idari ve bilimsel yapı
oluşturmak,
c. TUSAK’nu ulusal ve uluslararası düzeyde aktif duruma getirmek ve tanıtmak,
d. Ülkemizde araştırma projelerine finans desteği sağlayan kurumlardan çok disiplinli/
disiplinler arası deprem araştırma projelerine finans desteği sağlamak için girişimde
bulunmak, birden fazla disiplini ilgilendiren konularda mükerrer çalışmaların
önlenmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla konuyla ilgili programların ve
buna bağlı olarak projelerin hazırlanmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan finansal
kaynağın temini için gerekli işlemleri yürütmek,
e. Sismoloji projeleri için ulusal ve uluslararası merkezlerden veri temin edilmesinde
yardımcı olmak,
f. Ülkemizde jeofizik (sismoloji) eğitimini geliştirmek için gerekli girişimlerde bulunmak.
g. TUSAK üyeleri arasında bilgi iletişimini sağlamak için düzenlemeler yapmak
(bilimsel toplantı, yayın,vb.),
h. Uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerini izlemek, bu faaliyetlere katılarak
ülkemizi temsil etmek,
i. Uluslararası ilgili bilimsel kuruluşlarda dolaylı veya dolaysız Türkiye’yi ilgilendirecek
kararların ulusal çıkarlara uygun olması için çalışmak, bu kararları duyurmak ve
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uygulanması gerekenleri izlemek,
j. Türkiye’de Sismoloji ve Arz Fiziği alanındaki araştırma-geliştirme, inceleme ve
uygulama çalışmalarını teşvik ve koordine etmek ve tavsiyelerde bulunmak.
k. TUSAK faaliyetleri ile ilgili araştırmacıların TUSAK Kurucu ve Yürütücü Kuruluşu
bütçesi imkanları dâhilinde uluslararası bilimsel toplantılara katılımını sağlamak.
l. Konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı yayınları izlemek, ilgilileri bunlardan haberdar etmek,
gerekli görülen makale, kitap, bülten vb., gibi yayınların yapılması, basım ve
dağıtımlarını sağlamak.
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE GÖREVLER
Madde

Madde
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: Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu, Türkiye Ulusal Jeodezi ve
Jeofizik Birliğinin bir komisyonu olarak TUJJB Yönetmeliği hükümlerine göre
kurulmuştur.
a. TUSAK Başkanı,
b. TUSAK Sekreteri,
c. TUSAK Üniversite Temsilcisi,
d. TUSAK Koordinasyon ve Danışma Kurulu
6 : TUSAK Başkanı
a. TUSAK Başkanı, TUJJB Yönetmeliği uyarınca TUSAK Kurucu ve Yürütücü
Kuruluşu Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca
görevlendirilir. Bu kişinin, kuruluş adına karar verilebilecek ve alınan kararları
yürütebilecek yetkide olması gerekir.
b.
TUSAK Başkanı’nın görevleri;
(1) Komisyonun görevlerini yerine getirebilmesi için ilgili idari işlemleri
yürütmek,
(2) TUJJB Konsey toplantılarına katılmak,
(3) TUJJB’nin diğer organları ile koordinasyon ve işbirliği sağlamak,
(4) TUSAK KDK’na başkanlık etmek,
(5) TUSAK KDK tarafından seçilen TUSAK Üniversite Temsilcisini
onaylamak .
(6) Komisyonun IUGG Birlikleri çalışmalarına paralel çalışmalar
yapabilmesi için olanakları araştırıp geliştirmek,
(7) TUSAK organlarını toplantılara çağırmak, toplantılara başkanlık etmek,
(8) Temsilci Kurum Başkanına TUSAK ile ilgili bilimsel konularda
danışmanlık yapmak,
(9) Sismoloji ve Arz Fiziği ile ilgili araştırma projelerini uygulanması
yönünden TUJJB Konseyine takdim etmek,
(10) Ulusal ve Uluslararası toplantılarda sunulacak ulusal rapor, bildiri ve
benzeri çalışmaların hazırlanmasını sağlamak.
7 : TUSAK Sekreteri
a. TUSAK Sekreteri TUJJB Yönetmeliği uyarınca TUSAK Kurucu ve Yürütücü
Kuruluşu Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından
görevlendirilir.
b.
TUSAK Sekreteri’nin görevleri şunlardır;
(1) Komisyonun görevlerini yerine getirebilmesi için idari işlemleri yürütmek
üzere TUSAK Kurucu ve Yürütücü Kuruluşu tarafından oluşturulacak
İdari Büro’nun yöneticisidir.
(2) TUSAK KDK üyesidir.
(3) TUSAK’nun idari işlerini yürütür, yazışmaları yapar.
(4) Gerekli bilgilerin TUSAK içerisinde yayınlanmasını sağlar.
8 : TUSAK Üniversite Temsilcisi
a. Üniversite Öğretim Üyesi olan yetkili temsilciler arasından TUSAK-KDK
tarafından seçilir, TUSAK Başkanı’nın onayı ile bir dönem için dört yıl
görevlendirilir.
b. TUSAK Üniversite Temsilcisinin görevleri;
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(1) TUJJB Konsey toplantılarına katılır.
(2) TUSAK KDK üyesidir.
(3) TUSAK Başkanı’na danışmanlık yapar.
(4) Program ve proje hazırlanması çalışmalarını yönlendirir.
(5) Ulusal üniversiteler arası koordinasyonu sağlar.
TUSAK Koordinasyon ve Danışma Kurulu
TUSAK KDK aşağıda yazılı makamların yetkili temsilcilerinden oluşur
1-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
2-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
3-Jeofizik Mühendisleri Odası
4-Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
5-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
6-Harita Genel Komutanlığı
7-TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi
8-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
9-Ankara Üniversitesi
10-Gazi Üniversitesi
11-Anadolu Üniversitesi
12-Atatürk Üniversitesi
13-Cumhuriyet Üniversitesi
14-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
15-Dokuz Eylül Üniversitesi
16-Hacettepe Üniversitesi
17-İstanbul Üniversitesi
18-İstanbul Teknik Üniversitesi
19-Karadeniz Teknik Üniversitesi
20-Kocaeli Üniversitesi
21-Süleyman Demirel Üniversitesi
22-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
23-Sakarya Üniversitesi
24-Fırat Üniversitesi
25-Yıldız Teknik Üniversitesi
26-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
28-TUSAK KDK tarafından katılması gerekli görülen diğer kamu, özel kurum ve
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri.
9. maddenin (a) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşların temsilcileri TUJJB
Konseyinin onayından sonra KDK üyesi olarak görev yapabilirler.
TUSAK KDK Başkanı TUSAK Başkanıdır, Kurul toplantılarında Başkanlık görevi
TUSAK Başkanı’nca yapılır. Başkanlık Divanı; Başkan, Başkan Yardımcısı ve
İki yazmandan oluşur. Başkan yardımcısı ve yazmanlar, Kurul üyeleri arasından
seçilir. Bu üyelerin temsil ettikleri kuruluş adına oy hakları saklıdır.
TUSAK KDK olağan toplantısı yılda bir kez TUJJB Konsey toplantısından önce
TUSAK Başkanlığınca belirlenen gün ve yerde yapılır. Toplantının gündemi ve
varsa açıklayıcı bilgiler TUSAK Sekreteri tarafından toplantıdan en az bir ay
önce Kurul üyelerine duyurulur.
TUSAK Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü ya da 9. maddenin (a) bendinde
belirtilen kurum ve kuruluşların en az 10 üyesi tarafından yapılan ortaklaşa öneri
doğrultusunda Başkanlık tarafından yapılacak çağrı üzerine TUSAK KDK
olağanüstü toplanabilir.
TUSAK KDK kararlarının geçerli olması için üye sayısının yarısından bir fazlası
ile toplanması gereklidir. Kararlar toplantıya katılan yetkili temsilcilerin oy
çokluğu ile alınır. 9. maddenin (a) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşların
toplantılara birden fazla temsilciyle katılmaları halinde tek oy hakları vardır.
Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır. KDK
toplantı sonuçları üyelere TUSAK Sekreteri tarafından duyurulur.
TUSAK KDK’nun görevleri şunlardır;
1-TUSAK’nun bilimsel hedeflerine ulaşması için; genel politika belirlemek,
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gerekli idari ve bilimsel kararlar almak, uygulamak ve TUSAK çalışmalarını
yönlendirmek,
2-TUSAK Üniversite Temsilcisi, Çalışma Grup Başkanları ve gerekli görülen
diğer görevler için aday belirlemek ve önerilen adaylar arasından seçim
yapmak,
3-IASPEI paralelinde ve ulusal gereksinimler doğrultusunda Çalışma
Gruplarını oluşturmak, kapatmak ve faaliyet alanlarında düzenlemeler
yapmak,
4- Çalışma grupları kurul üyeleri arasından kurulabileceği gibi TUSAK
faaliyetleri doğrultusunda kurul dışından da ilgili kişilerin de
görevlendirmesiyle oluşturulabilir.
5-Uzun dönemli ve birden fazla Çalışma Grubu faaliyet alanına giren
konularda TUSAK programları oluşturmak ve bu programlar kapsamında
projeler oluşturup yürütülmesini sağlamak,
6-Çalışma Gruplarının çalışma yöntem ve kurallarını belirlemek,
8-TUJJB bünyesinde oluşturulacak Danışma, Değerlendirme ve Yönlendirme
Kurulu, Proje Hazırlama Grubu, Çok Disiplinli Ortak Çalışma Grubu ve
benzeri komisyonlarda TUSAK ’nu temsil etmek üzere TUJJB tarafından
istenen üyeleri belirlemek,
9-TUSAK Genel Bilimsel Toplantısı ve daha dar kapsamlı Bilimsel Toplantı,
Çalışma Toplantısı ve benzeri toplantılar düzenlemek, bu konuda karar
almak,
10-TUSAK faaliyet alanlarında seçkin çalışmalar gerçekleştirmiş bilim
adamlarına ödül verilmesi ile ilgili karar almak,
TUSAK ’nu oluşturan organlarda görev süreleri ve koşulları ile ilgili konular
aşağıda belirtilmiştir;
Bir dönem, IASPEI dönem başlangıcı ile aynı zamanda başlar ve süresi dört
yıldır.
TUSAK Üniversite Temsilcisi, Çalışma Grup Başkanları, bir dönem görev
yapabilir. Takip eden dönemde aynı görevi almamak koşulu ile en çok bir
dönem için yeniden seçilebilir.
TUSAK Başkanı, TUSAK Sekreteri, TUSAK Üniversite Temsilcisi, Çalışma Grup
Başkanları bu maddede sayılan görevlerin yalnızca bir tanesini aynı anda
taşıyabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
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TOPLANTILAR, YAYINLAR, YÜRÜTME VE SORUMLULUKLAR
11 : TUSAK ihtiyaçlar doğrultusunda değişik kapsam ve ölçekte toplantı, kurs, konferans
vb. etkinlikler düzenleyebilir.
12 : TUSAK Duyuruları
a. TUSAK bünyesinde yapılacak duyurular e-posta (e-mail) aracılığı ile yapılabilir.
Üyelerin e-posta adresleri her yıl güncelleştirilerek duyurulur.
b. TUSAK tarafından yapılacak duyurular TUSAK WEB sayfasında yapılır. TUSAK WEB
sayfası Kurucu ve Yürütücü Kuruluş olanakları kullanılarak TUSAK Sekreteri tarafından
yürütülür. WEB sayfasının içeriği TUSAK Sekreteri tarafından belirlenir.
c. TUSAK KDK tarafından belirlenen aralıklarla Sismoloji Bülteni yayınlanabilir. Bülten
basılarak dağıtılabileceği gibi WEB sayfasında da yayınlanabilir veya e-posta aracılığı
ile dağıtılabilir. TUSAK Bülteni içeriği KDK tarafından belirlenir.
13 : TUSAK Yayınları
a. Yıllık Çalışma Raporu
TUSAK KDK tarafından yıl içerisinde gerçekleştirilen idari faaliyetlerle birlikte Çalışma
Grupları tarafından gerçekleştirilen bilimsel faaliyetler hakkında açıklayıcı bilgiler içeren
bir rapor yayınlanır.
b. TUSAK Raporu
Her türlü başvuru ve öneri üzerine Danışma ve koordinasyon Kurulu’nun kararı ile;
(1) TUSAK KDK’nda temsilcisi bulunan kuruluş ve üniversiteler tarafından
gerçekleştirilmiş çalışmalar,
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(2) Yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilmiş lisansüstü tezlerinden seçilenler
ile seçkin çalışmalar,
(3) IASPEI ve/veya IUGG ‘ye gönderilmek üzere hazırlanan TUSAK raporları,
TUSAK Raporu olarak yayınlanır.
TUSAK yayınları ile ilgili her türlü düzenleme Koordinasyon ve Danışma Kurulu
tarafından gerçekleştirilir.
Kararların alınması
TUSAK bünyesinde gerçekleştirilen her türlü toplantıda kararlar oy çokluğu ile alınır.
Toplantı üye tam sayısının yarısından en az bir fazlasıyla çoğunluklu olarak yapılır. İlk
toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı en geç iki hafta
içinde çoğunluksuz olarak yapılır.
Yürürlük
Bu İç Tüzük TUJJB Konseyi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Bu İç Tüzüğü TUSAK Başkanı yürütür.
Sorumluluk
Bu İç Tüzük hükümlerinin uygulanmasından TUSAK bünyesinde görev alan her üye
sorumludur.
Bu İç Tüzük’te yapılacak değişiklik önerileri TUSAK-KDK üyelerinden en az 10 (on)
üyenin ortak başvurusuyla TUSAK Başkanlığı’na yazılı olarak bildirilir. TUSAK Başkanı
tarafından değerlendirilmesi uygun görülen değişiklik teklifleri TUSAK-KDK’ da
oylandıktan sonra TUJJB Konseyinin onayına sunulur. TUJJB Konseyi tarafından
onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Bu iç tüzükte yer almayan hususlarda TUJJB Yönetmeliği esas alınacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici
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Bu İç Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle; ilk dönem başlar ve 2015 yılında yapılacak IASPEI
Genel Bilimsel Toplantısı ile sona erer.
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