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Kitap., maden aramasından, projelendirmeye kadar
oldukça geniş bir madencilik faaliyetini içeren konu-
larda çözülmüş 50 den fazla problemden oluşmaktadır.
Sözü geçen problemlerin pratik mühendislikte çok sık
karşılaş ilan problemler olmasına özel önem ve özen
gösterilmiştir,
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Bu kitapta maden arama ve araştırmalarında jeo-
lojik ölçülerin neler olacağı ve bu bilgilerden maden
aramalarında nasıl yararlanılacağı belirtilmiştir, Maden,
elik sektöründe, jeoojlk hizmetlerinin işlevlerin tanım-
lanması ve Önemi bu çalışmada belirtilmiştir.

Kitabın birinci bölümünde prospeksiyon (ÖN A»
RAMA) ve aramalar kavramları tanıtılmıştır, Maden
yataklarının ekonomik değerlendirilmesinde ve cevher
prospeksiyonunda kullanılacak kriterler çalışmanın
ikinci bölümünü oluşturmuştur. Üçüncü bölümde öna-
rama metodları tanıtılmış ve bu metodlarm irdelenme-
si yapılmıştır. Son bölümde ise önarama nietod ve kri-
terleri yardımıyla saptanan ümitli sahaların sınırlan-
dırılması ve ekonomik değerlendirilmesi ve bazı özel
hammadde grupları için uygulanacak arama metod-
ları anlatılmıştır,

ÎŞ GÜVENLİĞİ, İŞÇİ SAĞLIĞI ve SOSYAL POLİTİKA
SEMİNİ»!

Odamızca, meslektaşlarımızı işçi sağlığı, işgûvenüği
ve Sosyal politika konularında eğitmek ve bilgilendirmek
amacıyla 12-14 Ekim „ 1984 Tarihleri arasında konusun»
da uzman kişilerin katıldığı bir seminer düzenlendi,
Türk.tş salonlarında yapılan bu seminerde i§çi sapığı
ve i§ güvenliği konusunda; Türkiye*de işçi sağlığı, i§
kazaları, iş güvenliği ve meslek hastalıklarının Önlen-
mesi hakkında genel bilgiler, sosyal politika konusun-
da ise; If kanunları, çalışma bakanlığı kuruluşu ve go=
revleri, 506? 1479, 5432 sayılı yasalara göre kurulan
sosyal güvenlik kuruluşları ile işçi ve işveren ilişkileri
konusunda genel bilgiler verilmiştir. Semineri yüze ya-
kın üyemiz ilgi ile izlemiştir,

ULUSLARARASI KÄEST SU KAYNAKLARİ
S1MPOZYUMU

î-10 Temmuz İ985, Ankara/Antalya

Ülkemizin yaklaşık üçte biri eriyebilir kireçtaşları
(karstik) ile kaplıdır. Su kaynakları potansiyelinin
büyük bir kısmı bu alanlarda bulunmaktadır. Kalkın»
ma çabalarında başlıca olumsuz etken olan *'enerji
açığı" sorunu, büyük ölçüde bu kaynakları potansiye-
linin daha ekonomik bir şekilde değerlendirilebilmesi ile
giderilebilir. Ancak karstik alanlardaki su potansiye-
linden yararlanmada ve su yapılarının insansında
(örneğin May, Keban ve Apa barajlarında görüldüğü gi-
bi) ortaya çıkan sorunlar önemli boyutlara ulaşmak- *
tadır. Bu açıdan, "Karst Su Kaynakları" konulu ulus-
lararası bir simpozyumun Türkiye'de düzenlenmesinin
önemi ve ülkemizin bu Mmpozyumla eldè edecekleri

açıkça görülebilir, Simpozyum, dünyanın çeşitli ülke-
lerinden konuyla ilgili bilim adamı ve araştırıcıları
bir araya getirip karatik alanlarda ortaya çıkan, 'Su
Kaynaklarını Değerlendirme1 ve 'Su Yapılan înşaası'na
ilişkin sorunların tartışılmasını, karşılıklı bilgi ve dü-
ğünce alışverişini sağlamak amacındadır,

7-19 Temmuz 1985 tarihleri arasında düzenlene-
cek olan bu siıripozyum, H.Ü. Mühendislik Fakültesi
Dekanlığı, H.Ü, Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma
Merkezi, H.Ü. Karst Araştırma Merkezi Projesi, Bir,
ieşmig Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleş-
miş Milletler Teknik işbirliği Dairesi (UN-DTCD) ve
D.S.Î., M.T.A., E.t,E. Genel Müdürlükleri ve konu İle
ilgili Üniversiteleree desteklenmektedir Simpozyum
etkinlikler Ankara ve Antalya'da gerçekleştirilecektir,

Simpozyumda sunulacak tebliğler aşağıdaki konu-
ları kapsayacaktır; Hidrojeoloji, Jeokimya, Modelle,
me, Hidrojeoloji Laboratuvar Deney Yöntemleri, • İzle-
me Teknikleri, Karst Jeofizifi ve Karst ile İlgili Di-
ğer Araştırma Yöntemleri. Çökme Oluşukları, Uzak»
tan Algılama Yöntemleri, Yeraltı ve Yüzey Sulan
Hidroloji, Mühendislik Özellikleri ve Sorunları, Su Ge-
reksinimi Tahmin Yöntemleri, Sulama. Potansiyeli ve
Sulama Pratiği Yöntemleri,

Simpozyuma tebliğ sunarak veya dinleyici olarak
, katılma isteklerini Doç. Dr. Gültekin Günay (Hacette-
pe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühen-
disliği Bölümü, Bèytepe-Ankara)1 a'.iletilmesi gerek-
mektedir. Sunulması düşünülen tebliğ özetlerinin ya-
zım formatma uygun bir şekilde daktilo edilmiş iki
nüshasının en geç . Şubat 1985 tarihine kadar gönderil-
mesi gerekmektediar,

Simyozyum ve tebliğ özeti yazım formatma ilig-
kîn ayrıntılı bilgi yukarıdaki adresten sağlanabilir.
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