


IMMöB JEOLOJİ MCfflBNDlSEJEBt ODASI

YÖNETİM KURULU

îmaall KULAKİIZOÖLU, irfan GENÇER, Cumhur BAT
Halil TÜRKMEN, Ayhan KÖSBBAJUABAN

Mustafa AKPINAR, Ortan BBBÎZ

BİLİMSEL VE TEKNİK KURUL

Mehmet AYAN, Kaler SÜMBRMAN, Selguk BAYRAKTAR
Ergüzer BİNGÖL, Necati TURHAN, Ünal ARTAN

Azl? BRTUNÇ, Rıfat YOLDAŞ, Aydın BALTA
Erman ŞAMÜMÎL, A, Kemal AKIN, Hltanat TÜMİB

NÜM ATÜK, Aykat 1|ÇAN

yAÏIN KOMİSYONU

A. Kemal AKIN
Yusuf Ziya ÖZKAN, Yunus ÜYE



J'i'yın yazımını

Yusuf Ziya İYs.kun

f<-knili yiiuptiru'ii

A. FOmal Akin

JEOLOJİ
MÜHENDİSLİĞİ
tmmob jeoloji mUhencteteri odası yayın organı
SAYI IB 198»

.Willi I İMİ VIT!

ı. Min- :-..ı. ,ı \.. i :-,
l\ . il i - * ıı!ı M i

! -i.-i .-i i 1 ı ; r . ı

Okurlarımıza

Neojen sökelleri (Köprübaşı . Gördes) İçindeki uranyum yataklmmııı
'oluşumu

Genesis of uranium deposits İn neogene sedimentary rocka, menderes
metamorphio massif, Turkey

Hüseyin YILMAK

.tı-ııiı ji UıiİH-ı.<!Miı:i. 'I M M i ı l ;

.lı-oi- |ı Milin . •!' I' :• (• . ı ı /.•!
;. ıı.ı-lıı '• ılıl . I P ' • ., ı> ılı! mı
1>"|. ı ' " I ı'ı i'. ı1 ı , ı i ! -• v. _, ı
•.•i ı I. • ni \ ı, '•• r \ ı •.
ı ı it i l.l ı ı

Yeraltnulan acmndam jeolojik ortamlar ve aJdferlerin sınıflanması

The geological media in terms of groundwater and the classification of
aquifers

Turgut ÖZTAŞ 21

Folonyada'M kontinental teraiyer'iıı kümürlü formasyonları ve kömür
yatağı tipleri

, > Ertem TUHCAtıI

29

37

43

sahihi vo yayım xoruiiilusn

İHiıı.-ıll KuJak.sızuftlu

yayın kiHiiisyniu ba^Kam

A. Kemal Akın

\.i/isiis:k ; U I I C M

I1.".' '.UT i:ı.-ıl .. \ril •• i

,iln»ni' • ı-ııil,ırı

I » >_ı i < i n ::• !• i

• v •• i i .11

"l l l l l l I • !••• '»IH

I '•.• I. •• i|i |. ' • .1 i i

il:ui diri l isi (Tl, )
'lr!vs:ıjı l'j; s:ı\ı

i >ıı !• !. -ii il. :'•• m i-1 i',u nun

\rl .ii !. ii ı1, | .nun i . ılım

\ i l . . i> I \ | ' i'. |ii nun ::• i •••••>

d- . i-.l i I i i .. mi l l l . i Him

ICtir yaylan (Şebiıı karalı i sar) fluorit zutaunmnn minoralojisi ve oluşuıuu-
nıııı sıvı kapamm yöntemi ile incelenmesi

Mineralogy of Btîr Plain, Şebinkarahisar fluorlte mineralization and
Investigation It by fluid inclusion method

Faruk ÇALAPKULU ,
Zeynep AYAN

Ilantlı demir formasyonu .

Banded iron formation

Ahmet ÇAĞÂTIA.Y •

İ

S



51

m

B7

68

tıuınob
jeoloji mühendisleri odası

(JA1O)

623.J 1730r; > «ayılı Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Bir-
Ii£i (TMMOFÎ) Yasasına pörı1

IS ıVTnyiH t!)74 yılınd;ı kurııhın
TMAIOIJ .Ic-uloji Mühı-ndİHİı:ri
(.)d ısı, mühendislik unvanına
sahip ve jpolujî mfîKİê i ile il-
r-ili bütün uygulamaları yap-
ınrıya y.'ı.s:ıl <ıl:ır:ik yplkili bu-
lunan tüm jeoloji mühendİKİe-
nnin ıtn>ı.y;ıaal tı-k meslek ör.
Kiıtü olup T.fî. A-nayıirtası'nın
13.; maddesinde lielirtildijîi ü-
•s.fvu kamu km umu nitelisinde
bir nıe.slık kumluyudur.
Od:ı, yeraltı ve yı.-rüsiü doğal
k.iynnklni'imiKin ülkemi« ya.
i Milan ılo^ıultusund.'ı dnjjprlpn.
(ÜLilnıcHİne katkıd.ı bıılunn-ıak.
Milden Jcolnjisl, Fetnıl .II-OİD-
jisi, Yı-rnltısııları Jeolnjisi, Fie-
n'vA .TeolujjKi, tns;a.it Jp.olojisi,
(.'ı:vn" .Ti'dliıjisi, Kentleşme,
Kr.ndiijı-ılık. Temel .Tcnluji Hiz-
i'ietleri ve ı;ıv,itli iııühı-ndihlik
uy^,ul;ımalarınd:ı ıııeslepiıı ot-
Uinl.'.«liıilm>'Kine ve üyelerin
yel ki ve Koııımlııluklannın
•saptiiuııiiiRi ve, peli^liriluiPHi y«i..
nündı1 cjah.çın.ıliir yapmak, je.d-
luji mühendisliği e&itiminin pe-
li<jiııcKiııc katkidn bulunmak,
ilk dört yıllık temel jeoloji mü.
hPmlIMIği o^ltiıııindı1 l.irlikleli
jîin snjtliinma.sı görevini ÜHI-
lenmek, ıncslefjiıı gPİİjjiıtcMi vi1

lurulılmnsı ile ilgili teknik
kunjfn1. »-minör, simpuzyııın,
kunft-ruııs. Herdiler düKcnh—
iıu-k, iiyı-leıinin birbirleri ile.
VP halk ile olan ilişkilerimi':
düıüstlümü ve. Cfüveni hakini
kılmak iizı-ro meslek disiplini
ve ahl.ıkmı korumak amacıyla
ı;îiliKınnl.'ır yapmakladır.

Ayyıldız Matbaası A.Ş., Ankara . 1988
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