
İncelenen yataklarda, elementlerden; altm, gümüş,
ilektrum, bizmut, bakır, grafit, aelenidïerdenj nelen»
yumlu galenit» telluridlerden tetaadtaıiVteUurobizmu-
tin,-heflitf ffümüf sulfotuzlardan; prustlt, pirarjirlt, po-
lİbasiVpearseit, Pb-Sb-As sulfo tuzlardan; bulanjerit,
seligmanit; gratonit, jeokronit/ Bi^sulfotuzlardan; aifcU
ait, emplektit, vittişenit, sülf idlerden; pirit, markagilt,
pirotia, kalkopirit, sfalerit, wurtzit, galenit, tennantit,

•tetraôdrit, frayberjit, Bl-fahlens, enarjit, luzunit, bor-
îüt, idait, neodijenit, kalkosin fkovellin burnonit, mo^
libdenit, betektinit ,bizmutin, arjantit, realgar, kârolit,
oksit ve hidroksitlerden; manyetik, hematit, kromit

ratll anatas, ilmenit, Ümenomanyetit pirolusit, poliyanit,
psilomelan, hausmanit, bixbyit, bravm% manganît götit,
lepidotoosit .karbonat-sülfat.stlikat ve fosfatlardan;"
malakit, azurit, «imitsonlt, serüsit, rodokrosit, slderit-
ankerit „kalalt, dolomit .anglesit, barit kuvars, zirkon,
sériait, kil mineralleri seladonit^ klorit, zeolit» apatit
saptanmı§tır, ,

Masif sülfid yatakları 200 metreden daha az derin
denizel ortamlarda oluşmuşlardır, Oluşum sıcaklığı, ma,
sif cevherde 83 sO ile 228°O arasında, ağsal-saçımmli
cevherde ise S20°O den daha düşüktür,

109 sayfa, 9 Şekil ,24 levha

1, Çevre değerlendirmesi ve gelişimi mühendislik
jeolojisi çalıımaları,

2, Tüneleilikte mühendislik jeolojisi sonmları,
3, Yapı malzemesi olarak toprak ve kayalar ,
4, Dofal ve simin göllerin mühendislik jeolojisi so»

runları,
ö, Deniz kıyısı ve deniş tabanı alanların mühendislik

jeolojisi soranları*
6, Mühendislik projelerinin sismik ve sismo« tektonik

araftırmaları,
7, Mühendislik jeolojisi tarihçesi ve gelifimi

LEVHA TEKTÖHÎĞt (Derm Motİarı >

NerfM Gamtem E#tÖ£ ve atadenıik yönattei)
1988,
im sayf% Ème topaklï,

TÜBİTAK - Î.T.Ü. Made» Fâ&illtemi .

Bu kitap, Tübitak Bilim Adamı Yetiştirme Grubu
ile TTÜ Maden Fakültesinin übirlif iyi© gerçekle§tirllen
ve ilk olarak "levha tektoniği" kuramının W alındığı
Jeoloji-Jeofizik Yaz Okulunun bir ürünü olarak ortaya
gıkmı§tır4 ilk bölüm, "levha tektonifme nereden, nasıl
ve hangi evrelerden geçerek gelindifini tartıgmayı
amaçlamiitır. Bu bölümde Levha Tektoniti kuramının
benimsenmesinden çok öncelerlde bazı prensiplerin
pekçok araftırmaeı tarafından dûfünülebüdiginl, ancak

teknolojik yetersizliklerin olumsuz etkileriyle kanıtla-
yıcı gözlemlerin yapüamadıgını, Ueri teknolojinin deni2
Jeolojisi ve jeofiEifine uygulanmasıyla zincirin halkala-
rının nasıl hızla tamamlandığını..." anlatmaktadır. Kî,
tabın ikinci bölümünde yeryuvannin dinamizmini sağ-
layan yeriçinın ısıl yapısı, litosferde ısı iletimi ve litos-
ferin ısınma ve soğumasının sonuçları tartışılmakta-
dır, levhaların bağıl hareketleri ve genel olarak kine-
matik özellikleri ügüneü bölümde, levha sınırlarında elde
edilen jeolojik ve jeofizik bulgulara dördüncü bölümde
değinilmektedir. Levha içi tektoniğine ayrılan beıincl
bölümden sonra son bölümde levha tektinif inin bazı uy.
fulamalanna yer verilmiştir .

tf ADtE TOPRAK ELEMENT JEOKİMYASI

(Bare Mmth Element
P. Henderson (Editor)
İ08S,
fffl + 510 »ayfa,
S4J5 Dolay, Elsevieı*.

Bu kitap, hızla gelişmekte olan nadir toprak ele,
ment (NTE) jeokimyasıyla ilgilenen herkese hitap eden,
son 10-20 yıl boyunca gerçekleştirilen geşitli araştırma,
lan gözden geçiren, jeokimyasal sorunlara HTE analizi
uygulamalarının günümüzdeki sentezini sunar bir çalış-
madır.

Kendilifinden olu|an maddelerin • NTE ve izotopları
iğin geliştirilen analiz metodlanndaki en son gelişmeler,
temel NTE jeokimyası bilgisinin ve NTE dağılım şe.
killerinin petrojenik problemlere uygulamasının hızh
şekilde büyümesine yol açmıştır. Bu çalışmanın büyük
bir kesimi magmatik petrojenez ağırlıklıdır ve bu olgu
kitabın igerifine yansıtılmaktadır, NTKB verileri aynı
zamanda meteoritlerin orijini ve yerkabuf unun element
hareketlilifi üzerine olan çalışmaların önemli bir kıs-
mı oluşturmaktadır.

13 bölümden oluşan kitabın her bîr bölümü kendi
alanındaki uzmanı tarafından yazılmış olup, nicel bir
yaklaşımın benimsendiği, NTE nin genel jeokimyasal
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YENİ YAYINLAR

MÜHENDİSLİK JEOLOJÎSl. ULUSARABA&I
BALÎGt, 4. ULUSLABABASI KONGBE

TÜTANAKLABI, BCÎNBtSTÂM, 1982,

( I ^ o e ^ ^ g s é m tateraattaMİ congress fiıteraat^nal
A ĉMrfa,tt©n ol Engineering Geology, India, 1082)
108%
İS x 21 em, bez ciltli
8Ä0O sayto, 10 cilt, MO maJcaJef 6»M Wvmasmm, g«rf«î
tngmzee)f

Mü Dolay, Balkema,
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12, NTS in ©konomik önemi,
13, Analitik kimya.
PLATFORM KENARI V© DEÄIH SU KÄBBONÄT-
LABI

TMMOB JEOLOJİ MÜfflEMDÎSLERt
ODASI 10. YIL »ÖNÜMÜ (1914-1984)

18 Mayıs ÎÔ74 de kurulan Odamı« 18 Maps İ984
de onuncu hiismet yılını tamamlamif öldü, Bu anlamda
düzenlenen "Onuncu Tu Etkinlikleri" 16 MayısâS Mâ
yıs 1984 tarihleri arasında M.T,A4 Genel Müdürlüğü
S&drettin Alpan Konferans Salonunda gerçekleştirildi,

Etkinlikler 16 Mayıs günü saat 10.30 daM "Deniz
Jeolojisine Girlf" filmiyle başladı, Aynı gün saat 14,80
da E.Î.E. .Genel Müdürlüfü çalifanlarmdan DOQ4 Dr. Aziz
Brtımç; ( "Baraj yerlerinde yapılan basınçlı su ve sız,
ma deneyleri île enjeksiyon bağlantısı'1 konulu bir kon.
forana verdi Bu konferansı "Bir heyelanın anında gö-
rüntülenmesi'1 konulu bir film izledi. İkinci gün saat
İO.SO'da M.T.A. Genel Müdürlüğü çalışanlarından Dr.
Mustafa ÖzçeUk'ta; <fPoîu§afı toleyitik adayayi
magmatizm-aaııun- kökenine ilişkin jeokimyasal bir yak-
laşım" konulu bir konferansı ve "Alaska'nın Kuzey
ievi" filmi sunuldu, Öfleden sonra saat 14.00'de ( f i u ,
ratapıjiilaı* gtottoüze Jeoloji MtUıendlsleri Oûmı ve
Jeotoji Mtilieüdlsllp" konulu bir söyleşi yer aldı. Söyle-
şiye BehÎQ ÇONGAR, M, Sıtkı SANCAR, Selçuk BAY-
EAKTAB, Dog, Dr, Süleyman TÜRKÜNAL ve îsmaiî
KtJLAKSIZOĞLU k<musmacı olarak katıldı. Bu söyle-
İinin ardından M.T.A. Türk Halk Müzifi Korosu bir
konser verdi, Son gün saat 10,30fda D.S.Î. galıganJarın-
daıı Dr, Erol ÖNHON ve Mustafa TURDAGÜL'ün ha-
zırtadığı; Uzun süreM pompa deneylerine ilişkin bîr

örnek konferansı ve bir film yeraldı. Saat léJO'daki
"Kıvrım eksenlerinin konumlarının grafik yöntemle be«
ürîenmesi" konulu konferans Karadeni» Üniversitesi
M#M.F. Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim görevlile.
rinden Y, Doç, Dr, Salim GENÇ tarafından sunuldu.
EJtklnlikler bir flim gösterisi ile son buldu.

JEOLOJİ MÜHEMBÎSLEBt OBASI BAŞKANİ
SÀÏTN BEHÎÇ ÇONGAB'IH KONUŞMASİ

Sayın Jeoloji Mühendisleri, Değerli Meslektaşla-
rım. Hepinizi saygı İle selamlarım. Öncelikle Odamızın
kuruluğunun 10. yılı nedeniyle düzenleditimiB bu top-
lantılara, ilginç bildirileri ile katılan def erli arkadaş*
ianma, bu toplantıların gerçekleşmesinde» her zaman
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HABERLER

ÖjgelîlMerinm bir kritigiyle banlamaktadır, Bundan son,
ra MTB njto k^moWmyaial Öıeüüderi ele atamakta«
dır. Sonraki 5 bölüm iıe pötrojOTİk môdelleme ve NOT
vertlerüün bu gibi çalıımalarda kullanılı§ v© kıssıtla.
m^lanyla ilfilidir. Bu bölümlorden sonra hicü'c^ferdeM
Wim, izotop jeokimyası, ekonomik önem ve analitik
kimya konularıyla ilgili bölümler yer almaktadır.

tÇŒRtK M

•1, Genel jeokimyasal özellikler ve NTB nüı yaygınlığı,
2, NTB mineralojisi ,
5, îTOB koımo kimyası; Meteorit çalışmaları,
4, Petrojenik modelleme-NTE kullanımı,
5» Üât Manto kayaçlarında NTE yaygmlığı,
6, Kıtosal kabuğun mağmatik kay açlarında NTKfi :

Ba§lıoa bazik ve ultrabazik kayaçlar,
7, Okyanus havzalarmda mafmatik kayaçların NTE

ÖzellİMeri,
8, Kıtasa İkabufun mağmatik kayaçlarmda NTE :

Ortaç ve silisik kayaçlar, cevher petrojeneBİsi,

9, Kabukta NTE hareketliliği ,
10, NTE'in sulu (aqueous) ve çökel jeokimyası,
Il è Radyojenik iı^toplar-bazı jeolojik uygulamalar,

(MâttOfm Mwfgto emü Deep Water OwboHttte»)

(SEFM En» Kurs Notları)

Han-y E, Oookj Hena^ T, MuUtes ve Albert O# Hine
1084,

578 sayfa^ yronıifak ditil,

SttPM/AAPG tiyeleftoıe %%, dtğerteriıiıe %% Dolar, mTM.

Bu sayı; modern ve eski fasiyes geçişleri, karbonat
çökelimi ve platform kenarı, yokuş» yokuş önü tabanın
da, denizaltı yelpazesinde ve havzasal ortamlarda çökel
ve diyajenetik modeller konuların da yoğunlaşmıştır.
Ana tema desimentolojik kriterlerin, kuralların ve mo-
dellerin platform kenarı ve bitişik derin su ortaıniarm.
daki karbonat dizisi ortamsal yorumuna ve petrol
arama ve üretimine uygulanmasıdır.

Bu ders notları araştırma ve üretim safhalarında
jeolog ve jeofizikçiler ve ayrıca öğretmen ve öğrenciler
i§in faydalıdır.




