
Cevherin yapısı» dokusu, yapı ve doku elemanları-
nın büyüklükleri İle mineral tanelerinin hudud ilifkîle»
ri, bazı ayrıntılar dikkate almdıjrı taktirde, cevher zen-
ginleştirme işlemlerinde zorluk çıkarmayacak nitelik*
tedir,

Doktora çalışması 1980^1984 arasında Prof, Dr,
Güner GÖYMEN Yönetiminde Gazi Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsünde tamamlanmıştır,

136 Sayfa, 42 Şekil, 38 Foto, 20 Tablo, 3 Ek

T.Af.nf.O.Bt OLAĞAN GENEL KURULU

TeM.M,04B, Olaf an Genel Kurulu 30 Mart.l Nisan
1984 günlerinde D,B,Î, Konferans Salonunda yapıldı. Se-
çimler sonucunda Birlik Yönetim Kurulu saptandı,

T.M.M.O.B, Başkanlığına Teoman ALPTÜRK, II
Ba§kanhfa Mustafa GÜLENÇ, J.M.O, nun Birlik Yöne-
tim Kurulu adaylarından birinci Üye, İsmail KULAK«
SIZOĞLU'da Birlik Yönetim Kurulu Sayman Üyelifine
getirildi, T.M.M.O.B.'nin Mayıs 1986'ya kadar görev
yapacak yönetim kurulu üyeleri §unlardır;

Elektrik M,O«
Fizik M.O,
Gemi M,O.
Gemi Mak, îsîm, M.Oé

Harita M,ö,
ÎQ Mimarlar O.
tn§aat M.O,
Jeoloji M,O,
Kimya. M.O,
Maden M,O ,
Makina M.O,
Metalürji M.O.
Meteoroloji M.O.
Mimarlar Ö,
Orman M,Ö,
Petrol M,O,
gehir Pl. MSM,O,
Ziraat M.O.

Teoman ALPTÜRK
Mustafa GÜLENÇ
Levent GÜLMEN
Atilla ALPERGİN
Andaç KAYNAK
Orhan ESEN
Erda İBÎNGÖL
İsmail KULAKSIZOOLU
Süleyman ÖZKAPLAN
Osman DEMÎRAĞ
Kaya GÜVENÇ
Melih T Ö R E L I
Seyfettin AYDIN
Güven BÎRKAN
Hasan TURAN
Suavi DURUSU
Kemal SARP
Sami DOÖAN

Yapılan seçimler sonucunda, Rüftü ÖZAL, Ahmet
VAROL, Nejat ERSM, Ömer KÜLELÎ ve Arif DELİ.
KANLI, Yüksek Onur Kurulu üyeliklerine; Bekir
ÖZGÎRGÎN, Yücel ÖZEL ve Ekrem ÖZSÜZ Denetleme
Kurulu üyeliklerine getirtlmi§lerdirt

TÜBKÎYB JEOLOJİ KURUMU J5İLİMSKL ve
TEKNÖC KURULTA«

TSJ,K, Bilimsel ve Teknik Kurultayı 20,24 Şubat
1984 tarihleri arasında M.T.A. Genel MÜdÜrlÜfÜ Kül-
tür Sitesi Salonlarında yapıldı.

20 Şubat Pazartesi günü yapılan açılıg oturumunda
T4 J,K, başkanı ve konuk konuşmacıların konuşmaların-
dan sonra, 1984 yılı Hamit Nafi PAMÎR Yerbilimleri
Hizmet Ödülü" Prof, Dr, Atife DİZERE verildi. Ardın-
dan Onur ve Altm Çekîg Belgeleri verildi.

Kurultayda, İhsan KETÎN Simpogyumunda TÜrki-
yenin daha çok jeodinamik evrimini konu alan 15 bildi-
ri sunuldu, İMeyen günlerde* Pontİd Kuşafı, Toros Ku-
lafı, Hidrojeoloji, Jeokimya, Paleontoloji, Maden Ya-
taklan, Karma Jeoloji ve Batı Anadolu Oturumlarında
44 bildiri sunularak tartışıldı« Ayrıca çeşitli ilayt ve
film gösterileri yapıldı ve sergi düzenlendi

TÜBKÎYK JEOLOJİ KURUMU GENML KURULU

T,J,K, Olafan Genel Kurulu 24,2,1984 tarihinde
MTÂ Genel Müdürlütünde yapıldı. Genel Kurulda Yöne.
tim Kurulunun aklanmasından sonra yeni dernekler
yasası geregİnce gerekli tüzük deflfiklîkleri yapıldı.
Seçimler sonucunda yeni yönetim kurulu aşağıdaki §e«
Wide belirlendi.

Odamız üyelerinden Dr, Yusuf Ziya Ö^CÂN "Petro*
lojik bir katılaima termo^namigi sorunu: Magmatik
katmanlanmanm olufumu" konulu konferansı MTA
Genel Müdürlüğü konferans salonunda 11.4. 19S4 tari,
hinde sunulmuştur. Konferansın özeti aşağıda verilmi|^
tir,

Mağtnatik katmanlanmanm (layering) oluşumunu
açıklaınak savıyla öne sürülmüı görüfler, ba|lica gu
iki süreçten birime dayanır:

1) Krista} çökelimi (crystal settling) sürecine
baflı ayrımsal (^fferential) çökelme (mekanik seg»
regaşyon),

2) Sofuma^ yüzeylerinden içe doğru ilerleyen ka-
tılapna cephesinde yerinde (in situ) kristalleşme sıra-
smdş, katılaşma termodinamiği tarafından denetlenen
salmımlı krlstaUeıme (oscillatory crystallization),

Qünümüze defin, ana çtefileriyle ba iki temel sü^
recten birine dayanan, çok' sayıda, görüş ortaya atılmış-
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BaıkûA i Prof, Dr, Mehmet AYAN
U, Ba§kan : Dr, Ne§at KONAK
Yazman Üy« : Dr. Rifat YOLDAŞ
Sayman Üye : Halil TÜRKMEN
Yayın Üyesi : km Taner ÎBKEÇ
Kttapük Üyesi : Esat M, ÖZTÜEK
Sosy^, Ilifkiler Üyesi : Selçuk BAYRAKTAR
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tır. Konferansta bunlar eleştirel olarak gözden geçirîl-
miş ve katmanlanmamn kökeni sorunu, bugün ulaşıl-
mış, bilimsel düzeye göre ortaya konmaya çalışılmıştır.
Ayrıca, kuramsal ve deneysel bilgiler ışığında, derin-
lere yerleşmiş bazik magmaların katılaşmasını yönlen-
diren fizikokimyasal olgular üzerinde ayrıntılı durula
rak, eleştirilen ve savanulan görüşler temellendirilmek
istenmiştir. Sonuçta, magmatik katmanlanmamn olu-
şumundan katılaşma termodinamiğinin sorumlu oldu-
ğu görüşü benimsenmiştir.

4-14 Âfustos 1984 tarihlerinde Sovyetler Birlijfi
jbaşkenti Moskova'da yapılacaktır. Kongre Düzenlenme
Kurulu-na MTA'lı jeoloji mühendisleri tarafmijan 17
bildin gönderilmiştir, l* * ' (i l

Kongreye DBÜ'den y. Doç, Dr, Cahit HEL.VACI,
ÎÜfden Y. Dog. Dra Mehmet ÖNALAN/ İTÜ'den Dr,
Celâl ŞENGÖR, MTA'dan Erdofan DEMtRTAŞH Dr,
Evren YAZGAN, Burhan KÖRKMAZER katılacaklar«
dır#

ONUNCU YEL
TÜRKİYE JpÖOLÛJÎ KUBUMTAYI .

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasınca düzenlenen
"Onuncu Yıl Türkiye Jeoloji Kurultayı-1984" 6-10 gubat
tarihleri arasında DSÎ VB MTA salonlarında gerçek-
leştirildi, 6 Şubat günü Kurultay Ba§kanı Prof, Dr,
Melih T okay bafkanîıgmda bir heyetin Anıtkabir'i ziya.
re tinden sonra yapılan açılış oturumu Kurultay Ba§-
kanînın' açıîı§ koriuşriiasiyle başiaaı. Balkandan sonra
ilk konu§mayı JMO, Başkam ismail Kulaksızofİu yaptı:

Günümüzde ülke ekonomilerinin gelişiminde temel
etkenler arasında doğal kaynakların ağırlıklı yeri bu-
lunmaktadır. Yerüstü ve yeraljkı doğal Jmynakjarim
planlı programlı bir biçimde değerlendirmeyi • bakarmış
uluslar, diğerlerine oranla daha gelişmiş ülkelerdir.

Doğal kaynakların planlanmasında Önemli etken-
lerden biride, p t e jeolojisinin çözülmesi ve temel jeo-
loji hizmetlerinin tamamlanmasıdır. Jeoloji hizmetleri,
ekonominin geligme sürecinde ortaya çıkan gereksinim-
lere koşut oisrak ,kuramsal düzeyden uygulamaya geç.
mig, bu olgu ile birlikte jeoloji kendi içinde uzmanlık
dallarına ayrılmaya başlamış veçeşitli üretim alanlarına
girdi sağlayan araştırma ve uygulmalarda temel unsur
olma niteliğine kavuf muştur.

Ülkemiz özelinde ise, yaşanmakta olan hızn nüfus
satışı yamsıra kentlegme ve sanayileıme olgularının,
enerji ve hammadde kaynaklarına duyulan gereksmm-è-
yi giderek arttırdığı bîr gerçektir.

Bu gereksinmenin nereden ve nasıl karşılaİıafcaği
sorusu^ yalnız gèli§mekte olan ülkemiz Igfn değil, ge-
lîgmiş tilkeïer için bile, şimdiden af ırlık kazanan, yalcın
gelşcekte dahada afırlafacak bir sorun niteliğindedir.

Bu nedenle, ülkemi», kendi yerüstü ve yeraltı doğal
kaynaklarını en verimli bîgîmde def erlëndirij^ bu kay-
naklan ekonomi kkalkınmaşma etkin olarak katmak
aurumundadîr,

Bu gerçevede düşünülecek madenlerin, aranıp bu-
lunması ve deferlericlîrilmesîni àuiênleyen 6309 sayılı
rhaclëii yasasında .ülkemiz gerçeKleri igifindà, goinûmüz
koşullarına uygun defi§ikliklere gidilmesinde zorunlu-
luk bulunduğu ^sadece bize ait bîr görüş dëpfàuv u

Bu defi|îklîklerin, bîr daha yerine konması müm-
kün olmayan madenlerin, en akılcı biçimde değerlendiril-
mesine olanak verecek, hızlı etkin ve verimli bir işleyi-
|i sağlayacak^ madencilik sektöründe özlemi çekilen atı-
lımları gerçekleştirecek nitelikte olmaları önem "taşı-
maktadır."

Günümüz teknolojisinin Önemi yaraşıra, doğal kay-
naklarm deferlendirilmelerine yön vérêcelc yaklafimlàr»
daki tutarlılığın göz ardı edilmemesi koşuluyla, yeraltı
ve yerüstü doğal kaynaklarımızın, ülkemiz ekonomi-
sine olan katkılarını çoğaltmada, jeolojik hizmetlerdin
yararlanma düzeyinin yükseltilmesinin çok olumlu et-
kileri olacafı açıktır,

Bu şnlamda madenlerin önarama, aranda ve iş ĵt*
me aşamalarında, gimümüz >uy^ujamalarında .eksikliği
duyulan jeoloji hizmetlerinin yeni maden yasasında ye-
lini bulması, madencilik sektöründe verimliliği saflayat
cak yasal düzenlemelerin bütünü içinde önemli bir yer
tutacaktır.

Çünkü, yeterli ayrıntı ve duyarlılıkta arama ça-
lışmaları yapılmadan, bir maden jeolojisi haritası bile
hazırlanmadan ,i§letmeye alinrm§ bir çok maden ya«
tafında, bugün rezerv ve teftör yönünden büyük sıkıldı,
larla karşılaşıldığı, kurulan tesislerin projelerinde önge^
rülen kapasite ve verimliliğe erişemediği, böylece gî-
derilmesî olanaksız olan bir Jcavnak istafina yol açıldıf ı
konu ile ilgili tüm çevrelerce de bilinmektedir.

Ayrıca, Madencilik söktöründe, jeolojik hizmetler-
den gereken aûmyûş yararlanılması 'halinde, maSençi-
lifin döğasınâa varolan yüksek risk oranı, kabul eài*
lëbilîr bir düzeye indirilebilecek, böylece madencilik
yatırımlarım özendiren bir ortamda yaratılmış, olacak-
tır,
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