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Recep ;KDLIÇ (Dofcfim Test, 1984)

Gazi Üniversitesi Fen. Bilimleri Enstitüsünde Doç.
Dr. Şuayip Ü§enmez yönetimimde yapılan bu dok-
tora çalışmasında Ankara'nın, 12 km. kuzeyinde yer-
alan. Çubuk I Baraj Gölü beslenme havzasında aşırı
sedimantasyonun sebepleri araştırılmış, 'havzanın top-
lam sediment verimi ve Türkiye'nin önemli havzaları
ile 'karşılaştırması yapılmış, sedimantasyonla gelen
malzemenin mineralojik, tortul ve mühendislik ezellik-
leri incelenerek malzeme olarak, kullanılabilirliligi araş-
tırılmıştır.

Beslenme havzasında kayaçların aşınabilirüliği
gözönüne alınarak Jeoloji haritası, stratigrafi kesiti
ve Jeoloji kesiti hazırlanmıştır.

Çubuk' çayı ve: kollarına en fazla 'materyal veren
formasyonlar ;K.uvaterne:r alüvyon ve yamaç molozu.
le Pliyosen'in gevşek çîmentolu ve çimentosuz olan
çakıl, kum, silt ve kil birimleri havzanın yaklaşık
%50'sini kaplamaktadır,.,

İkinci derecede aşınmaya, uğrayan Miyosen yaşlı
aglomera, andezit, tüf, kumtaşı, siittaşı, kil, marn ve
bazalt, birimleri, Paleosen yaşlı konglomera kumtaşı,
kumlu kil» siltli kil,, marn ve: şeyi, Üst. Kretase yaşlı
ofiyo.litik melanj ile fliş karakterli birimler havzanın
yaklaşık %<2ö sinde yayılım gösterir,.. En az aşınma-
ya uğrayanlar ise; Triyas ve Jura yaşlı formasyonlar
olup- ^yaklaşık %W 'Oranında yayılım gösterirler, Çu-
buk. Ovası bir grabenlesgme sonucu oluşmuş, havzadaki
faylar .genellikle NE - SW ve TW-SE âogrultuludur.

Beslenme havzasının toplam sedimant verimi 372
ton/yıl/km? ve aşınma miktarı ise 0,143 mm/yıl olarak
hesaplanmıştır. Çubuk I havzası •• ülkemizde Kelkit,
Yeşilırmak. ve'Fırat havzalarından sonra yıllık sedi-
ment veriminde dördüncü sırada yeraldığı belirlen-
miştir,,.

Sedimantasyon ile 1936- -1983 yıllan arasında top-
lam. 5, 7.2 x 10* m3 sediment depolanmış, baraj gö-
lünde % 42,4'lük hacim azalmasına neden olmuştur.
Malzeme göl girişinde delta oluşturmuş ve 6,5 km...
olan. orijinal göl uzunluğu 3,5 km/ye düşmüştür.

Baraj gölünde depolanan sedimentlerden 10 adet
istasyondan alınan numunelerin tane boyu Tylor .seri-
sinden elekler ve Atterberg çöktürme silindiri ile
belirlenmiştir., Sonuçlar histogram ve frekans eğrileri
ile gösterilmiş olup, istatistik prametreler yardımı ile
dokusal parametreleri hesabedilmiştir.

Sedimentin mineralojik tayinleri, yapılmış hafif
minerallerden; kuvars, feldspat- ve kalsit, ağır mine-
rallerden, zirkon rutil, epidot, glokofan, hornblend,
egirinojik, apatit ve. granat belirlenmigtir. Kil mine-
ralleri 'XRÜ ve: DTA metodları ile tayin edilerek mont-
morillonit, klorit ve iilit, grubu mineraller olduğu, toe-
Urlenmiştir.

Depolanan malzemenin mühendislik ezelliklerin-
- den; permeaMlitesi 2, 9- x 10-*—10-«, porozitesl %46-

50 arasında,, M* %71-90f P3L %30L3&, PI I *4S-52 I ÖZ.-
gül ağırlığı 2, 35 gr/cm* -olarak belirlenmiştir,

Sedimentlery bileşimlerine göre. (Folk, 1054) kal-
kerli kumlu kil ve kalkerli kil, tane boyuna göre
(Weatworth, 1922) killi süt ve silt, mühendislik özel-
tiklerine göre (Casagran.de) yüksek plasiteii inorfanik
kil (C3H) grubundan olduğu belirlenmigpür.

BOÖU AKDKNİZ YEBBÎIİMCfiPEİlt GECESİ YA-
FDLDI

Odamız Adana îl Tem.ßilciligi ile M.T.A, îş Yeri
Temsilciliği 5 Nisan 1985 -günü Divan Otelinde "Do-
ğu Akdeniz Yerbilimcileri Gecesi" düzenlenmiş1 ve bü-
yük ilgi görmüştür.

Geceye Adana Vali muavini,, Belediye Başkanı,
Ç..Ü..M..M. Fakültesi Jeoloji Bolümü öğretim .üyeleri,
kamu ve: özel sektörde çalışan jeoloji mühendisleri
katılmıştır.

Meslektaşlarımız .arasındaki sosyal ilişlnleıin ge-
lişmesine ve dayanışmanın, artmasına yardım eden 'bu
örnek etkinliği düzenleyen üyelerimizi kutlar» benzer
etkinliklerin daha sık ve yaygın biçimde yinelenme-
sini dileriz.

H. UIıUSAL BdÖL StMPQZTOMD YAPDLDÏ

-24-27 Eylül 1985 tarihleri arasında Ankara'da
Hacettepe. Üniversitesi tarafından "H. Ulusal Kil Sim-
pozyumu" düzenlendi,. Rektör' yardımcısı Prof. Dr..
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Mümin. K5ksoy*un açılış konuşmasını yaptığı sirnpoz-
yumda. Toprakta Kil Mineralleri, Killerin Mühendislik
özellikleri, Kil Minerallerinin Fizikökimyasal özellik-
leri. Kil Yatakları, Kil Mineralojisi ve Jeolojisi, Kil-
lerin Endüstriyel Kullanımı konularında toplam 50
bildiri, sunulmuştur«.

Simpozyum 2:7 Eylül Cuma günü "Türkiye Kil-
lerinin Endüstriyel Kullanım Alanları ve İlgili Saran-
lar" Konulu panel ile sona ermiştir.

HE.. Ulusal Kil Sim.pozyu.mu 2 yıl sonra. 1987'de
yapılacak.

fif/TAWIX 60. YH. StMFQZTUMD-

M.T.A, Genel Müdûrlüğü'nün 50. kurulug yılı .kut-
lama etkinlikleri 11-15 kasım 1985 tarihleri arasında
yapılması planlanan, 50. yıl SLspozyumu ile devam et-
mektedir, x

Doğal kaynakların aranmasının Ye değerlendiril-
mesinin en etkin, bigimde Jeoloji ilminin, kılavuzluğun-
da yapılabileceği gerçeğinden hareketle Türkiye Jeow
lojf sinin Çalışılması, .maden, yataklarının etüdü, ve
aranması amacıyla. M.T.A, Genel Müdürlüğü, maden,
yataklarının devlet eliyle işletilebilmesi amacıyla, da
fîtibank Genel Müdürlüğü 1935 yılında kurulmuşlardır.,

Ülkemizin maden, yataklarınm çeşitliliğinin Mr ne-
deni de karmaşık jeoloji konumları ve yapısal ilişki-

• terdir. Bu durum maden, yataklarının, aranmasında ve
isletilmesinde güçlüklere, neden olmaktadır.

Kuruluşundan bu yana 1C.T..À, Genel Müdürlüğü
Jeoloji, Jeokimya, Jeofizik. v,b. gibi Jeoloji ilminin çe-
şitli kollarının ' katkılarıyla maden yataklarının etüdü.,
ve aranması çalışmalarını sürdüregelmiştir. Yaptığı ça-
lışmalarla birçok yeni maden yatağını bulduğu gibi bi-
linen birçok maden yatağında yaptığı çalışmalarla
da ta yatakların üretimlerinin arttırılmasına neden
olan, ömürlerini uzatan rezerv katkıları sağlamıştır.

M.T.Â. Genel Müdürlüğü'nce sürdürülen bölgesel
jeoloji etüdleriyle bölgesel deneştirmelere imkan sağ-
layan, karmaşık jeoloji ilişkilerine anlam kazandıran
çerçeveleri oluşturmuştur. Bu bölgesel jeoloji et.udl.eri
modem aramacılığının dışında, eğitim, inşaat., ziraat,
ormancılık vb. gibi birçok disiplinlere de yer sağlayan,
kaynak durumundadır.

Düzenlenen 50. yıl simpozyumunda kuruluşundan
bu yana M.T.A./nın uğraşı ' konularında yapılan çalış-
malar bildiriler halinde sunulacaktır. Bildirilerde bil-
diri konusunu oluşturan maden veya madenlerin bu-
lunuşları ile ilgili jeoloji ortamları, M.T.A.'mn kurulu-
şundan önceki durum, bu -günkü durum, M.T.A.'mn
katkıları ile ilgili bolümde bulunan rezervlerle beraber
bunların işletilmesi sonucu gelişen, _ madenlere bağlı
endüstriler ve kurulan endüstri tesislerinden, de söz-
edilecektir.,

Bildirilere ayrılan süre 30 dakika olup her sunu-
nun sonunda. 10 dakika bir tartışma bölümü bulun-
maktadır,

•Bildiriler 8 oturumda sunulacaktır.,, Genel jeoloji,,
tektonik:, deprem,, mühendislik jeolojisi, sondaj, jeo-
fizik, uzatma algılama, laboratuvar çalışmalarının' in-
celendiği, 7 bildirinin iki karma oturumda, maden, ya-
lakaları konusunda 20 bildirinin 4 maden aramaları otu-

rumunda» Enerji Hammaddeleri konusunda-10 büdirt-
nin 2 Enerji Hammaddeleri aramacı oturumunda, olmak
üzre toplam 37 bildirinin, verilmesi planlanmıştır.

Simpozyum içinde M.T.A. eski Genel. Müdürlerin-
den, îhsan Ruhi Berent ve gadrettin Alp an birer 'kon-
ferans: vereceklerdir,

M.T.A. ile doğrudan iş ilişkisi. içinde bulunan ku-
ruluşlardan altısının temsilcisinin konuşmacı olarak,
katılacakları 'bir panel toplantısında *'MJT.A./nm Türk
Madencilerindekl Yer ve Ekonomiye Katkısı1" incelene-
cektir,

Demir, krom» bakır, bor, trona v.b. ,gibi herbiri
ülke ekonomisi için başlıbaşma bir defer olan maden-
lerle ilgili en son yeri ve değerlendirmeleri içeren bil-
dirilerin böyle bir simpozyum için sunuma, hazırlanma-
sı çeşitli çevrelerde geniş ilgi uyandırmıştır.

Bildiri özetlerini içeren kitapçılık bu haliyle .bile
çok kiymetli bilgi kaynağı durumundadır. Bildiri me-
tinlerini İçeren kitabın, her. .zaman elaltında bulun-
durulması, gereken, bir başvuru, kitabı niteliğinde ola-
cağı muhakkaktır.

Başarılı bir 50 yılı geride bırakan M.T.A. bu ge-
çen süre içinde bünyesi içinde bîlimsal çalışmalar ya-
pılan bilimsel çalışmalara. destek sağlayan, ülke için-
deki ve dışındaki bilimsel ve teknik gelişmeleri ya-
kımdan, izleyen, bu çalışmaların 'Sonuçlarını kendi bün-
yesine uygun olarak, kısa .zamanda uygulamaya kayan
Türkiye'nin en önde gelen kuruluşlarından birisi olarak
kendisini göstermiştir.

Değişen koşullara paralel olarak geçmişte olduğu
gibi büyük 'bilgi birikimi, 'bilimsel ve teknik gücü mo-
dem, laboratuvar •imkanları ve geniş makine parkı ile
M.T.A.'nın jeoloji ..ve madencilik .çalışmalarındaki et-
kinliği artarak devam edecektir.

HÎBBO'EI^STtBA ENERJİ SfiHPOZTONU ve
SERGİSİ

19-ÄB Kasım 1985 — Anka»

Eleküıik işleri Btttd îdare?î Genel Müdttrîüp'nlta
50. kuruluş yıl dönümü nedeni ile düzenlese kutlama
programı "çerçevesinde "Hidroelektirik 'Enerji Slmpos-'
yumu ve Sergisi"* düzenlenmiştir.

Simpozyumda, fcldroelektirlk enerji üretimime yö-
nelik mühendislik hizmetleri ilgili konulara yer veril.
miş olup, üniversite öğretim İyeleri, ve çeşitli kuruluş-
larda çalışan, uzmanlarca 30 tebliğ .sunulacaktır.

Simpozyum Milli Kütüphane Koferans ve Sergi
Salonunda yapılacak olup katılımı ücretsizdir.

0ÜNYA'DA ve Tt3mKlYK»BE MADENCİLİĞİN
SANAYİLEŞMEDEKİ ÖNEMİ

21-21 S A ı 1985 —Ankara

Etibank Genel HûdflrlflgQ'ntin 50. Kuruluş yıl dö-
nümü, münasebeti ile düzenlenen kutlama programı
çerçevesi içinde İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu
Araştırma Merkezi île müştereken "Dünya'da ve- Tür-
kiye'de Madenciliğin.. Sanayileşmedeki önenıi'1' .adlı
uluslar arası 'bir seminer düzenlenmiştir.

Seminer 1C.T..A., Genel Müdürlüğü Kültür Site-
sinde yapılacaktır.
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