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Geology and problems of dating1 of neogene basins in Gedte and
southern Emet
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NECATÎ AKDENİZ
ERDOĞBU GÜNAY

Jeoloji Mühendisliği, TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası ya-
yınıdır. Yılda üç kez yayınla-
nır. Dergi Öda'nm anmç, ilke
ve yayım koşullarına uyan her
yazıya açıktır.

Hakkari - Çukurca - Taşbaşı fosil plaser zuhuru ve içinde g özlenen
prekambriyen yaşta uLtrabazik kayaç izleri

Fosslliferous plaser occurences and relicts of ultrabasic rocks of pre-
cambrlan age near Tagbap - Çukurca - Hakkari
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öğrencilere
Yıllık abone

100 TL,
50 TLr,

300 TL,
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Han tarifesi (TL#)

Tek sayı Üe Sayı
Arka dı§ 5,000 12,000
Arka iç 4,000 10,000
Tam sayfa 3,000 8,000
Yarım sayfa 1,500 4.000
Çeyrek sayfa 750 2,000

Gazla dolgulu yeraltı boşluklarının Laser ve stereofötoğraflajla ince-
lenmesi

ÖZCAN ÖZMUMCU

Nikel yatakları ve Türkiye nikel olanaklarına toplu ve yeni bir bakış

MUSTAFA ASLANER

Uşak Eşme - örencik kaplıcasının Jeoloji - hidrojeoloji etüdü

Geological » hydrogeolofleal investigation of Uşak E|me - Örencik
hotspı Jng
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Kaya şevlerinin durayMık analizi
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jeoloji mühendisleri odası
(JMÜ)

6235 (7303) sayılı Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Bir-
iif 1 (TMMOB') Yasasına göre
İS Mayıs 1974 yılında kurulan
TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Odası, mühendislik unvanına
sahip ve jeoloji megiefi ile il-
gili bütün uygulamaları yap-
maya yasal olarak yetkili bu-
lunan tüm jeoloji mühendisle-
rinin tek yasal meslek örgütü
olup TC* Anayasaaı'nra 122,
maddesinde belirtildiği üssere
kamu kurumu nitelif inde bir
meslek kurulu§udur*
Oda; yeraltı ve yerüstü dof al
kaynaklarımızın ülkemin ve
halkımızın çıkarları dof rultu-
sunda değerlendirilmesine kat-
kıda bulunmak, Maden Jeoloji-
si, Petrol Jeolojisi, Yeraltısuları
Jeolojisi, Deniz Jeolojisi» în-
§aat Jeolojisi, Çevre Jeolo-
jisi, Kentleşme, Sondajeılık*
Temel Jeoloji Hikmetleri ve çe-
t^tli mühendislik uygulaınala«
tında meslef in etklnle§tirilme~
sine ve üyelerin yetW ve so-
rumluluklarının saptanması ve
geliitirilmesl yönünde çalın-
malar yapmak, jeoloji mühen-
disliği efitiminin gelişmesine
katkıda bulunmak, ilk dört
yıllık temel jeoloji mühen-
disliği eğitiminde birHktelû
fin saflanması görevini üst»
lemnek, meslefin geligmesî ve
tanıtılması ile ilgili teknik
kongre, seminer, simpo^yüm,
konferans ve sergiler düzenle-
mek, jeoloji mühendislerinin
êkonomik-demokratïk hakları-
nı savunmak amacıyla çali|-
maîar yapmaktadır.

Bitlis - Yukarı Ölek Köyü - Süllap dere yöresi şistlerinin (Gonditler)
mineralojik incelemesi ve kökenleri üzerine düşünceler

The mineraloglcal studies of schistose rocks (Gondites) occurring in
the Bitiis - Yukarı ölek köyü - Süllap dere area with a view about
their origin
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