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Jeoloji Mtiheiidflriqp, TMMOB
Jeoloji MflhendUtari Odası ya-
yımdır. Yılda dört kez yayınla-
nır. Dergi Odanın amaç, ilke ve
yayım koşullarına uyan her ya-
aıya açıktır. Yayınlanan yazı-
lardaki fikir ve teknik soramlu«
!uk yasarlarına ait olup, Jeolo-
ji Mühendisleri Odasını ve Der-
giyi bağlamaz.

TesciEi bürolar Jeoloji Mühen-
dişleri Odası'nın yaym organla«*
nna verecekleri ilan ücretleri-
nin %2«yinden muaf olurlar.

Deveci (Heklmlıan - Malatya) Siderît örneklerinde Yapılan Bir
t

An electron microscope investigation study on siderîte samples from
Deveci (Hekimhan-Malataya)

Taner ÜNLÜ

- Çaoıariı (Niğdo) ^Tolkaıiitlerinin Bazı Petrolojik ve
Jeokimyasal ÖaselUJderî

Some pctroiogîcal and geochemıcal cîıarac eıistics cf tho Ulukışla -
Çamardı (Niğde) volcanics.
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Reflekaiyon Ölçümleri Yardımıyla Kömürleşme Derecesinin Saptajunası ve
Metodun Beğirmemtaşı (Artvin) Astrasit Yatağına Uygulanması.

Determination of degree of coalıficatlon by reflec ion ni e as üremen t to the
Değiraıentaşı (Artvin) antraeite deposit. ^

Gürkan YERSEL

Sıvı KapaıumlafiHHi İM Farklı Yöntemle Kimya sal Aîîaîialeri.

Chemical asalysls of the Fluid inclusions by two dıffeıea" methods,
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JEOLOJİ
MÜHENDİSLİĞİ
tmmob Jeoloji mühendisleri odası yayin organı
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HÜİİHÜV

jeoloji mtteatifelefi odası

(JUO)

8285 (73ÖS) sayılı TCtrîc Mtt-
he&dis ve Mimar Odaları Bîr«
lift (TMMOB) Yasasına ger©
18 Mayın 1974 yılında kurulan
'TMMOB Jeoloji Mtthencllsleri
Odası» mühendislik tavanına
sahip ve jeoloji mesleği île İl-
gili bittin uygulamaları yap-
maya yasal olarak yetkili bu-
lunan tim jeoloji mühendisle-
rinim anayasal tek meslek ör-
gütü olup T.C. Aııayasası'nıiî
135. maddesinde belirtildiği ü-
mte kamu kurumu niteliğinde
bîr meslek kuruluşudur.

Oda, yeraltı ve yerüstü doğa!
kaynaklarımızın ülkemiz ya-
rarlan doğrul tuşunda değerlen.
dirilmesine katkıda bulunmak
Maden Jeolojisi, Petrol Jeolo-
jisi, Yeraltısulan Jeolojisi, De»
nte Jeolojisi, MUhendisllk Jeolo-
jisi, Çevre Jeolojisi, Kentleşme
Sondajcıîüc Temel Jeoloji Hiz-
metleri ¥e çe§itli mühendislik
uygulamalarında mesleğin et-
klnlegtirllmeslııe ve üyelerin
yetki ve sorumluluklarının
saptanması ve geliştirilmesi yö-
nünde sahşjnıala^ yapmak, im-
loji mühendisliği eğitiminin ge-
liiinestoe katkıda bulunmak,
•lk dört yıllık temel jeoloji mü-
hcndldiğl eğitiminde birlikteli-
ğin »aëîanmasi girevini üst-
lenmek, mesleğin gelişmesi ve
tanıtılması ile ilgili teknik
kongre, seminer, simpozyum,
konferans, sergiler düzenle-
mek» iyelerinin birbirleri île
ve halk île olan İlişkilerinde
dflsrtîstltpi ve güveni hakim
kılmak üzere meslek disiplini
ve ahlakını konıınak amacıyla
çalıgmalar yapmaktadır.

Kırıntılı Kayaçların Dokusal Pars metreleri Yardımıyla Taşiîiıııa Mekaniz.
ması ve Çëkeîiw Ortanılannın. Saptanması.

Determination of depositional environment and ti'anspor 'alion mechanism
the clastic sequesces by means of textural parameters.
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