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Eldivan - Şabanözü (Çankırı) dolayında ofiyolit yerleşnıestoıe illşMn
bulgular
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kırı) area
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Bogn Anadolu'da ofiyoEt yerleşimi üzerine

On the ophiolite emplacement in eastern Anatolia
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Eğik açılan kuyulardan jeolojik profllerin çizimi

Delineation of the geological profiles in the inclined wells
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Batı Anadolu, Trakya ve Ege atWarmdaki genozoyik volkanizinasi

Oenozoic volcanism to western Anatolia, Thrace and the Aegean islands
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Batı Anadolu'daki bizi antimonit - arsenopirit, zînober, şeelit yatak ve
zuhurlarının mineralojisi, incelemeleri ve elde edilen jenetik bulgular

On the mineralogical and brief geological investigations, and genetie
data of some antimomt - arseno pyrite, cinnabar, scheellte deposits
and oeeurenr.es to Western Anatolia
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tmmoh
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6235 (7303) sayılı Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Bir-
liği (TMMOB) Yasasına göre
18 Mayıs 1974 yılında kurulan
TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Odası, mühendislik unvanına
sahip ve jeoloji mesleği ile il-
gili bütün uygulamaları yap-
maya yasal olarak yetiçiU bu-
lunan tüm jeoloji mühendisle-
rinin tek yasal meslek örgütü
olup TO* Anayasası'nm 122*
maddesinde belirtildiği üzere
kamu kurumu niteliğinde bir
meslek kuruluşudur.
Oda; yeraltı ve yerüstü doğal
kaynaklarımızın ülkemiz ve
halkımızın çıkarları doğrultu-
sunda def erlendîrilmesine kat-
kıda bulunmak» Maden Jeoloji-
ai,* Petrol Jeolojisi, ¥eraltısuları
Jeolojisi* Deniz Jeolojisi* în«
§aat Jeolojisi, Çevre Jeolo-
jisi, Kentleşme, Sondajeüık,
Temel Jeoloji Hizmetleri ve çe*
§it!i mühendislik uygulamala-
rında mesleğin etkinleıtirilme«
sine ve üyelerin yetki ve so
rumluluklarmın saptanması ve
geliştirilmesi yönünde §alı#»
malar yapmak, jeoloji mtthOT-
dislifi eğitiminin gelişmesine
katkıda bulunmak, ilk dört
yıllık temel jeoloji mühen-
disliği eğitiminde birlikteli-
ğin sağlanması görevini Üât-
lenmek, mesleğin gelişmesi va
tanıtılması İle ilgili teknik
kongre» seminer, simpozyum,
konferans ve sergiler düzenle-
mek, jeoloji mühendislerinin
ekonomik-demokratik hakları-
nı savunmak amacıyla galı§-
malar yapmaktadır.

Levha sınırlarında mineralleşme

A, H. MITCHELL
M. S. GARSON
Çeviren : HALUK AYAROĞLU

Gemlik güneyindeki tersiyer kırıntılı kayaların strittig raf isi

Stratigraphy of the tertiary de trial rocks south of Gemlik (Bursa)

UĞUR mot

Yayınlar

Toplantılar

Haberler

Sİ

63

19

m

8!)


