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Sayın MTA’lılar
Hepinizin bilgisi olduğu üzere giderek küreselleşen ve iletişim imkânlarının baş döndürücü
bir hızla geliştiği dünyada, bilimsel araştırmalar da aynı şekilde artarak devam etmektedir. Bitmek
bilmeyen bir yarış haline dönüşen bilimsel araştırmalara ayak uydurarak bu arenada var olma ve
ülke olarak yer bilimleri konusunda kendimizden söz ettirme çabası içindeyiz. Ana hedefi,
insanlığın refah düzeyini yükseltmek olan bilimsel çalışmaların sonuçlarının yayın veya rapor
haline dönüştürülerek kamuoyuna duyurulması durumunda, daha anlamlı hale gelirler.
1935 yılında kurulan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, bu bilinçle hareket ederek 1936
yılında, hali hazırda 137. sayısı basılan Maden Tetkik ve Arama Dergisini yayımlamaya
başlamıştır. Ülkemizde yer bilimleri dalında en eski süreli yayınlardan biri olan söz konusu
dergimizin ciddi, kaliteli ve güvenilir yayıncılık anlayışımızla basımı ve yayımı aksatılmadan
sürdürülmektedir. Nitekim, Thomson Reuters’in tüm indekslerindeki dergileri kapsayan Master
Journal List’de yer alan Türk Dergileri listesi (100 adet) başta olmak üzere, çeşitli saygın kurumlar
tarafından tarama listelerine alınması, gösterdiğimiz azami özenin ve hassasiyetin somut bir
sonucu olmalıdır. Bu gelişmelerden aldığımız güç ve duyduğumuz heyecanla belirlediğimiz yeni
hedefler doğrultusunda, en kısa zamanda SCI atıf indeksine girmeyi amaçlıyoruz. Şu anda
Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde ve yılda iki kez yayımlanmakta olan dergimizin yurt içi ve
yurt dışı dağıtımları aksatılmadan sürdürülmektedir.
Yeri gelmişken çalışmalarını yabancı dergilerde yayımlayarak Kurumumuzun ve dolayısı ile
ülkemizin adının duyurulmasına katkı sağlayan teknik elemanlarımızı, bu faaliyetlerinden dolayı
kutlamak isterim. Ancak makalelerin bir kısmını dergimizde yayınlamaları durumunda,
belirlediğimiz hedefe bir an önce ulaşmamıza önemli katkıları olacağını göz ardı etmemelidirler.
Bu önerimiz sadece MTA çalışanlarına değil, aynı zamanda ülkemizde yer bilimleri dalında
çalışma yapan tüm araştırmacılara yöneliktir.
Diğer yandan ülkemizde yer bilimleri dalında yazılmış Türkçe eserlerin azlığını ve
yetersizliğini hepimiz bilmekteyiz. Kuruluş amaçlarından biri, ülkemizdeki madencilik sektörüne de
eleman yetiştirmek olan Kurumumuz, bu görev anlayışıyla kuruluşundan itibaren değişik seriler
adı altında çok sayıda kitap ve harita yayımlamış ve bu konuda öncülük görevini üstlenmiştir.
Türkçe’nin bir bilim dili olabileceğine inanarak, yer bilimleri dalındaki Türkçe eserlerin sayısını
artırmak ve bu konuda eğitime destek vermek üzere yayınlarımızı günün ihtiyaçlarına göre
geliştirerek devam ettirmekteyiz. Bu amaç doğrultusunda Monografi, Özel Yayın, Eğitim,
Envanter ile Yerbilimleri ve Kültür serileri olmak üzere, çalışmalarımızı ve araştırmalarımızı beş
farklı seri adı altında yayımlamaktayız. Büyük bir beğeni ve takdir toplayan bu yayınlarımızla bir
yandan bilimsel faaliyetlerimizi yayın yoluyla ilgililere duyurmayı, diğer yandan yer bilimlerindeki
yeni gelişmeler konusunda yer bilimcileri haberdar etmeyi amaçlamaktayız. Bu seriler
kapsamında, geride bırakmak üzere olduğumuz 2008 yılı içinde “Güneş Tutulması Sırasında
Fiziksel Parametre Değişimlerinin Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi”, “Mineraller”, “17 Ağustos
İzmit Depremi Sonrası MTA’nın Kıyı Ötesi Araştırmaları” “Doğu Anadolu Fayı Atlası” ve “MTA
Yayınları Bibliyografyası (1934-2007) adlı kitaplar basılmış olup, “Mağaraların Araştırılması,
Korunması ve Kullanım İlkeleri”, “Anadolu Madenciliğinde İlk Adımlar” ile “Türkiye Yer Altı
Kaynakları (İllere Göre)” adlı eserlerin ise basım çalışmaları devam etmektedir.

Ülkemizin deprem, heyelan, sel vb doğal afetler yönüyle riskli bir coğrafyada yer aldığı
bilinmektedir (Önemli deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alan ülkemizde, yılda yaklaşık bir
yıkıcı deprem meydana gelmektedir). Deprem zararlarını en aza indirmek üzere gerekli önlemleri
zamanında almak için, Kurumumuz tarafından ilki 1992 yılında basılan Türkiye Diri Fay Haritasının güncelleştirilmiş ikinci baskısını gerçekleştirme çalışmaları sonuçlanma aşamasındadır. Diğer
yandan ülkemizin heyelan envanterini çıkarmak üzere sürdürdüğümüz çalışmalar tamamlanmıştır. 1/500 000 ölçekli paftalar halinde hazırlanan heyelan haritalarından İstanbul, Zonguldak,
Sinop, Samsun ve Trabzon paftaları basılmış, diğerleri ise basıma hazırlanmaktadır.
Maden Tetkik ve Arama Dergisi dışında bir diğer süreli yayınımız, MTA Doğal Kaynaklar
ve Ekonomi Bültenidir. Uzun sayılabilecek bir aradan sonra 2006 yılından itibaren yılda iki kez
olmak üzere yeniden yayımlanmaya başlatılan bu bültende; Kurumumuz tarafından sürdürülen
çeşitli araştırmalar, yer bilimlerindeki yeni bilimsel ve teknik gelişmeler, ülkemizde veya yurt
dışında gerçekleştirilen yer bilimleri ile ilgili kurultay, kongre, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel
faaliyetler, kütüphanemize kazandırılan yeni eserler ve arşivimize giren yeni raporlar hakkında
personelimiz ve ilgililer bilgilendirilmektedir.
Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren Melih Tokay Kütüphanesi sadece ülkemizin
değil, aynı zamanda Ortadoğu ve Balkanların köklü yer bilimleri kütüphanelerinden biridir. Kurum
içi veya kurum dışı her kesimin yararlanmasına açık olan kütüphanemizde halihazırda 46 172
adet eser bulunmaktadır. Bilindiği gibi kütüphaneleri değerli kılan esasların başında, eski eserleri
bulundurması ve aynı zamanda yeni eserlerle sürekli beslenmesi gelir. Yönetime geldiğimizden
beri bu konuya ayrı bir önem vererek elemanlarımızın istemleri doğrultusunda yeni çıkan eserleri
kütüphanemize kazandırmaya çalıştık. Bu anlayıştan hareketle bir kısmı hibe olmak üzere son
beş yılda 892 adet kitap ve 14 323 adet dergiyi kütüphanemize kazandırmayı başardık. Diğer
yandan 139 adet süreli yayınla aboneliğimiz devam etmektedir. Ancak dikkatimizi çeken önemli
eksikliklerden biri, 1980’li yılların başına kadar çeşitli üniversiteler veya kurumlarca yurt içi ve yurt
dışında yer bilimleri konusunda master ve doktora çalışması yapanlar, tezlerinin birer nüshasını
kütüphanemize hibe etmekteydiler. Ancak bilinmeyen nedenlerle son 15-20 yılda kütüphanemize
hibe edilen tezlerin sayısı hissedilir şekilde azalmıştır. Bu olumsuz gelişmenin önüne geçebilmek
üzere tezlerini kütüphanemize verecek araştırmacılara gerekli desteğin sağlanacağını belirtmek
isteriz. Bu şekilde eserinizden daha geniş bir kitlenin yararlanabileceği gibi kütüphanemiz de kitap
yönünden daha zenginleşecektir.
Bu vesile ile yeni yılınızı kutlar dergimizde veya çeşitli serilerimizde yayımlamak üzere
makalelerini ve eserlerini Kurumumuza gönderen yazarlar ile basım ve yayım sürecinde emeği
geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.

Mehmet ÜZER
Genel Müdür
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JEOLOJİK TERİMLERİN YAZILIŞINDA
BİRLİKTELİĞİN SAĞLANMASINA
YÖNELİK BİR ÖNERİ
Neşat KONAK*

Çeşitli dil bilimci, araştırmacı ve düşünürler tarafından Türkçe’nin yeni sözcük üretilmesine yatkınlığı ve aynı zamanda bir bilim
dili olma özellikleri taşıdığı savunulmaktadır.
Bulunduğumuz coğrafi konum ve kültürel ortaklıklar nedeniyle Arapça ve Farsça’nın etkisinde kalan Türkçe’ye bu dillerden fazlaca
sözcüğün girdiği, diğer yandan Tanzimat döneminden itibaren Fransızca kelimelerin de
Türkçe’de yer aldığı ve zaman içinde dilimizin bir parçası gibi algılandığı bilinmektedir.
Cumhuriyetin kurulmasıyla bizzat büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından,
bu gelişmeler dikkate alınarak Türkçe’nin
yabancı diller boyunduruğundan kurtulmasına yönelik ciddi çalışmalar başlatılmış ve bu
amaçla 1932 yılında Türk Dil Kurumu kurulmuştur.
Genç bir bilim dalı sayılan ve ülkemizde 1935 yılında MTA Enstitüsünün kurulmasıyla önemi anlaşılan jeoloji bilim dalına çok
sayıda yabancı kökenli teknik terim girmiştir.
Bu terimlerin pek çoğu Fransızca, bir kısmı
Almanca, az bir kısmı ise İngilizce kökenlidir.
Bunun önemli nedenlerinden biri de bu ekollerde yetişen uzmanların eğitim gördükleri
dillerdeki okunuş tarzlarını benimsemesidir.
Bunun sonucunda başta mineral ve kayaç
isimleri olmak üzere çeşitli teknik terimler değişik biçimde yazılmakta ve telaffuz edilmektedir. Örneğin serizit-serisit, plajiyoklas-plajioklas-plajiyoklaz+,ortoklas - ortaklaz+, fenjitfengit, harzburjit-harzburgit, kaolen-kaolin+,
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fluorit-florit gibi. Diğer yandan Türkçe’de iki
sesli harf arasına “y” kaynaştırma harfinin
konulması bir kuraldır. Yani bioloji değil de
biyoloji olarak yazılır ve okunur. Aynı kural
jeolojik teknik terimler içinde geçerli olmalıdır. Örneğin biotit-biyotit+, diopsit-diyopsit,
granitoid-granitoyid, Trias-Triyas+, Paleozoik-Paleozoyik+, Mesozoyik-Mesozoik-Mezozoik+ gibi. Benzer sorun jeolojik zamanlar içinde geçerlidir. Ancak 2003 yılında TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından belli
bir uzman kadronun danışmanlığında hazırlanarak basılan Jeolojik Zaman Çizelgesinde
özellikle katların yazılış ve okunuşunda bir
birlikteliğe gidilmesi hedeflenmiştir. Yine jeoloji literatüründe iki kelimeden oluşan trakiandezit, volkanosedimanter, volkanostratigrafi, tektonostratigrafi vb. bazı kavramlar, bazı yazarlarca traki-andezit, volkano-sedimanter, volkano-stratigrafi, tektono-stratigrafi şeklinde yazılarak sözcükler (-) işareti ile birbirlerinden ayrılmaktadır.
Bir diğer önemli sorun ise jeoloji literatüründe kumtaşı, silttaşı, kireçtaşı vb. kayaç
isimleri tek bir terimi ifade etmeleri nedeniyle
bitişik olarak yazılmaları benimsenmiştir.
Ancak Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan sözlük ve yazım kılavuzunda bu terimler
ayrık, yani kum taşı, silt taşı, kireç taşı
şeklinde yazılması kabul edilmiştir. Ayrıca
jeolojik devir, devre ve kat isimlerinin baş
harfleri büyük yazılmasına karşın, aynı kurum tarafından bunların küçük harfle yazılması benimsenmiştir.
Yukarıda belirtilen ve sayıları daha da
arttırılabilecek farklı yazım tarzları gelişi
güzel kullanılmaktadır. Özellikle yer bilimleri
ilgili periyodik yayınlarda, benzer sorunlarla

* Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Ankara
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sıkça karşılaşılmakta ve bazı kurallar konulmuş olsa da bunlar kişiden kişiye veya periyodik yayından periyodik yayına değişmekte,
bu farklı uygulamalar yazarların kararsızlığa
düşmesine neden olmaktadır.
Halbuki bir bilim dili olmayı hedefleyen
Türkçe’de, yazım dilindeki bu tür farklılıkların
olması arzulanmayan bir durumdur. Bu konuda birlikteliğin sağlanması için ileriye yönelik sağlıklı kararların alınması ve bu karar-
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lara uyulması gerekmektedir. Bunun için
Türk Dil Kurumunun bilgisi dahilinde ve MTA
Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde, Yer bilimleri konusunda eğitim veren üniversiteler
ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve ilgili oda ve dernekler gibi sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa oluşturacakları bir komisyon
kanalıyla tüm bu tartışmalı teknik terimler
uzmanlarca ele alınıp irdelenebilir ve sağlıklı
kararlar alınabilir. Amaçlanan hedefe ulaşılması dileğiyle.

BİLGİ DAĞARCIĞI

JEOLOJİK UNSURLAR VE HALK SAĞLIĞI, TIBBİ JEOLOJİNİN ÖNEMİ, TIBBİ
JEOLOJİK ARAŞTIRMALARDA MTA’NIN
YERİ
Eşref ATABEY*

GİRİŞ
Deprem, heyelan, sel, çığ, kaya düşmesi gibi felaketler hayatımızın birkaç saniyesinde veya bir kaç dakikasında etkili olurken, asbest, eriyonit, silis gibi mineral tozlarının solunum yoluyla alındığında olumsuz etkileri; arsenik, civa, kurşun, kadmiyum elementleri ile radon gazının zehirleyici özelliği
insan sağlığını doğumundan ölüme kadar
etkileyen birer doğal afet konumundadır.
Ülkemiz coğrafyası ve jeolojik yapısındaki çeşitlilik dikkate alındığında, belli yöre
ve bölgelerde, insanların kansere yakalanmaları, genç yaşta dişlerinin lekeli-hareli
olması, iskelet yapılarının bozulması, derilerinde fiziksel değişikliklerin ortaya çıkması,
boylarının cüce kalması vb. sebeplerle sağlıklarının bozulmasının temel nedenlerinin
başında toprak, su ve hava yoluyla yaşamımızı etkileyen element ve mineraller yani doğal jeolojik unsurlar ve süreçler rol oynamaktadır.
Ülkemizde 12 milyon kişinin asbest,
1 milyon kişinin eriyonit, 24 milyon kişinin kömür, kuvars vd. tozlarının, 2 milyon kişinin
radon gazı, 32 milyon kişinin limitin üstünde
arsenikli su ve 2 milyon kişinin florlu su, 35
milyon kişinin iyot yetersizliğinden sağlıkları
olumsuz etki altında olduğu tahmin edilmektedir.
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Sonuç olarak;
a- Anadolu’nun herhangi bir yerinde yaşayan
insanların, konutlarının zemininde, duvarlarında kullandıkları kayaçların bileşeninde bulunan asbest ve eriyonit gibi mineral
toz ve liflerinin solunum sırasında akciğerlere dolduğu ve akciğer kanserine yakalandıkları,
b- Kot ağartmada çalışan işçilerin ortamdaki
kuvars tozlarının akciğerlerine dolması ile
1-2 yıl gibi kısa bir sürede silikosis hastalığına yakalandıkları,
c- Oturulan mekânların temelinden giriş yapan radon gazını solumanın kanser nedeni olduğu,
d- Kayaçların içinden süzülerek yüzeyleyen
suyun bünyesinde var olan arseniğin zamanla kronik hastalıklara neden olduğu,
e- İçme suyunda kullanılabilme limitinin üstündeki flor mineralinin dişlerde lekelenmeye, iskeletlerde deformasyona yol
açtığı,
f- İyot yetersizliğinin önlenebilir zeka geriliğinin temel nedeni olduğu ve çocuklarda öğrenmeyi ve okul başarısını olumsuz etkilediği,
g- Anadolu’da bazı yerlerde insanların kiltaşı
ve toprak yeme alışkanlığı nedeninin bünyedeki demir ve çinko elementi eksikliğinden kaynaklandığı bunların tümünün kökeninde jeolojik unsurlar rol oynadığı bilim
insanları tarafından çok iyi bilinmektedir.

* Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Ankara
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TIBBİ JEOLOJİNİN TANIMI VE KONULARI
Elementlerin miktarı ya da konsantrasyonundaki bir artış, biyolojik işlevleri engelleyen ve sonunda ölüme götüren olumsuz biyolojik etkilerin çoğalmasına neden olur. Sağlığı etkileyen tüm elementler doğada bulunur
ve yaşayan canlılar olarak varlığımızın temelini oluşturur. Biyosferdeki elementlerin
oynadığı rolün bir göstergesi olan elementlerin periyodik tablosu doğayı anlamanın
temelidir. Diğer yandan Gezegenimizin temel yapı taşları olan kayaç ve mineraller doğada bulunan elementlerin çoğunu barındırırlar. İnsan vücuduna besinler, su ve hava
yoluyla giren bu elementlerin çoğu küçük
dozlarda bitki, hayvan ve insan sağlığı için
gereklidir. Besin zinciri yoluyla ve ayrıca
atmosferdeki toz ve gazların solunmasıyla
birlikte jeoloji, insan sağlığı ile doğrudan
ilgilidir.
Çevremizdeki kayaçlar, mineraller ve
elementler gibi jeolojik unsurlarla depremler
ve volkanlar gibi jeolojik süreçlerin insan
sağlığı üzerindeki olumlu ya da olumsuz
etkileri ve bu etkilerin coğrafik dağılımlarını
ortaya koyan, sorunların çözümüne çareler
arayan bilim dalına ‘’Tıbbi Jeoloji” adı verilmektedir.
Tıbbi Jeoloji olgusu “jeoloji ile jeokimya” ile yer altı suyu, toprak, bitki, hayvan ve
insan sürekliliği ile ilgili doğal kirlilik ve toksik
problemleri üzerine geniş bir bakış açısından
oluşmaktadır.
Tıbbi Jeoloji bilim dalı jeoloji mühendisler, tabipler, epidemiologlar, toksikologlar,
diş hekimleri, patologlar, veteriner hekimler,
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ziraat müh, ziraatçılar, biyologlar, hidrojeologlar, mineraloglar, kimyacılar, jeokimyacılar, biyojeokimyacılar, radyasyon fizikçilerini
vb meslek dallarını ortak ilgilendirmektedir.
İnsan kökenli (antropojenik) kaynaklardan maden çıkarma ve arıtma işlemleri, fosil
yakıtlar, jeotermal kaynaklar, nükleer santrallar ve etkileri, sanayi atıkları, taşıma, atmosfer ve kentsel ortam kirlilikleri, doğal jeolojik unsurlardan volkanik püskürmeler ve etkileri, içmesuyunda inorganik arsenik, flor,
selenyum, iyot, bor vd. elementlerin kaynağı
ve etkileri, doğal radyasyon kaynakları, radon ve etkisi, tütünde radyoaktivite, insanlarda demir ve çinko eksikliğine bağlı toprak ve
kil yeme alışkanlığı kökeni, toprakta taşınan
patojenler ve etkileri, yeraltı suyu jeokimyası
ve sağlık, asbest mineralleri ve etkileri, eriyonit minerali ve etkileri, silis, demir, alüminyum, manganez, talk, barit, berilyum ve kömür tozları, tıbbinin belli başlı konularını
oluşturmaktadır. Yeni bir bilim dalı olan Tıbbi
Jeoloji konusunda hızla ilerleme kat edilmektedir.
TIBBİ JEOLOJİNİN GELİŞİMİ
Romalı bir mimar olan Vitruvius MÖ.
Birinci yüzyılda madenlerin yakınındaki suyu
ve kirliliği gözleyerek madencilikle ilişkili
potansiyel sağlık tehlikelerini belirtmiştir.
Yunanlı hekim Gales, bakır çıkarılmasıyla
ilişkili asit dumanlarına dikkat çekerek
madencilik faaliyetlerinin yarattığı tehlikeyi
onaylamıştır. Marco Polo Kirman şehrinde
yaşayanların savaşma eksikliğini toprağın
doğasına bağlamıştır. Bölgede çadırda
yaşayan bu insanların çadırlarının önüne
güçlerini yeniden kazanmaları amacıyla
toprak yerleştirilmiştir.
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MÖ. üçüncü yüzyılda Song ve Ming
hanedanları döneminde kayaç ezilmesiyle
ilgili akciğer sorunları ve mesleki kurşun
zehirlenmesi belirtileri bilinmekteydi. Tang
Hanedanı döneminde bir simyacı, kurşun,
gümüş, bakır, antimuan, altın ve demirin
zehirli olduğunu belirtmiştir. Belirli hayvan
hastalıkları uzun zaman önce bilinmekteydi.
Yine MÖ üçüncü yüzyılda Çin’de tıbbi metinlerde neden ve sonuç ilişkileri bulunmuştu.
2400 yıl önce Hipokratlar ve Helenik
yazarlar, insan hastalıklarının coğrafik dağılımlarını, çevresel faktörlere bağlı olarak tanımlamışlardır. İ.Ö. 300 yılında ise Aristole,
madencilerde kurşun zehirlenmelerini not etmiştir. Yine tarihsel kayıtlardan anlaşıldığına
göre kayaçlar ve minerallerin binlerce yıldır
veba, çiçek, humma gibi hastalıkların tedavilerinde kullanılmış, eski Yunanlılar çeşitli mineral ve elementlerin zararlı etkilerini, eski
Çin eczacılığı sayısız mineralin sağlığa yararını tanımlamışlardır. 300 yıl önce bilim insanları çeşitli mineraller ile bunların insanlar
üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek için
incelemeler başlatmışlar ve dünyada bu konuda yer bilimciler, biyo tedaviciler ve halk
sağlığı araştırmacıları arasında tıbbi jeoloji
meselelerini çok geniş bir biçimde ele alan
bir çok ortak inceleme yapılmaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk
tıp okulu 14 Mart 1827 tarihinde II. Mahmut tarafından İstanbul'da, askeri hekim yetiştiren
Tıphane-i Amire veya ‘’Mekteb-i Tıbbiye-i
Şahane’’ ismiyle açılmıştır. Sivil tıp okulunun
açılması ise 1909 yılında gerçekleşmiştir.
Tıbbiye'de okutulan fizyoloji, kimya, anatomi,
botanik derslerinin yanında hazırlık döneminin 4. sınıfında’’ ‘’Tabakat-ül Arz’’ veya ‘’İlmül Arz’’ ya da ‘’L-ma'aden’’ adı altında jeoloji
dersleri veriliyordu. Bu dersi anlatan İbrahim
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Lütfü Paşa'nın çok zengin taş koleksiyonuna
sahip olduğu ve mineralojiyi çok iyi bildiği
için “Taşçı İbrahim Paşa” diye anıldığı
belirtilmiştir.
Türkiye’de tıp biliminin jeoloji ile ilgisi
safra kesesi, böbrek ve mesane taşlarının
incelenmesiyle başlamıştır. Eski dönemlerde
organlardaki taşı görüntüleme imkanı olmadığı için sadece klinik bulgulara bakarak taş
olabileceği düşünülüyordu; ender hallerde,
idrar ile taş düşürüldüğünde hastalığın sebebi anlaşılıyordu. Ülkemizde Jeoloji ile tıp arasındaki ilişki 1970’li yıllarda Prof. Dr. Y. İzzettin Barış’ın çevresel kökenli akciğer hastalıkları araştırmalarıyla ve 1980’li yıllarda
ise jeoloji bilim dalıyla ortak çalışmalar yapmasıyla hız kazanmıştır.
Bilim ilerledikçe önceleri bilinmeyen
ilişkiler anlaşılmaya başlamış ve Tıbbi Jeoloji
adıyla yeni bir bilim dalı gelişmiştir. Sağlığa
etki eden jeolojik etmenlerin öneminin farkına varılmasıyla 1996 yılında Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliğinin (IUGS), Çevre Planlaması Amaçlı Jeoloji Bilimleri Komisyonu;
birinci amacı bilim insanları, tıp uzmanları ve
kamuoyunu bu konunun giderek anlaşılması olan Uluslararsı Tıbbi Jeoloji Çalışma Grubu oluşturmuştur. 2000 yılında ise UNESCO,
454 nolu Tıbbi Jeoloji projesi adıyla yeni bir
Uluslar arası Jeolojik Korelasyon Programına (IGCP) öncülük etmiştir. Bu proje ile dünyanın diğer yerlerindeki meslektaşları ile gelişmiş ülkelerde çalışan bilim insanları bir araya gelerek insanların ve hayvanların sağlığını etkileyen yerbilimsel etmenlerin önemini vurgulamaktadır. 454 nolu Tıbbi Jeoloji Projesine katılımcı ülkeler arasında; Avusturya,
Avustralya, Brezilya, Bulgaristan, Kamerun,
Kanada, Şili, Çin, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Hindistan, Ken-
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ya, Meksika, Hollanda, Norveç, Polonya,
Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Slovakya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Sri Lanka,
İsveç, Tanzanya, Ukrayna, Birleşik Krallık,
Birleşik Amerika, Yugoslavya, Zambiya ve
Zimbabve bulunmaktadır.
2002 yılında Uluslararası Bilim Konseyi (ICSO) bu konuda İsveç Jeoloji Kurumu,
ABD Jeoloji Kurumu ve Washington DC’deki
ABD Silahlı Kuvvetler Patoloji Enstitüsü iş
birliğinde kısa kurslar düzenlemiştir. Tüm dünyaya sunulan bu kursların amacı metal iyonları ile eser elementlerin çevre ve halk sağlığını nasıl etkilediğine ilişkin son bilgileri paylaşmaktır. İsveç jeoloji Kurumu ülkesinin metal iyonlarını içeren jeokimya haritalarını hazırlamıştır. İran jeoloji Kurumu bünyelerinde
Tıbbi jeoloji alt birimi kurarak, değişik ölçekte
jeokimya haritaları üretimine başlamıştır. Ülkemizde ise ilk defa 2003 yılında Sağlık Bakanlığı, Kanserle Savaş Daire Başkanlığı
bünyesinde Ulusal Kanser Danışma Kurulu
altında Tıbbi Jeoloji Alt Kurulu oluşturulmuştur.
TIBBİ JEOLOJİNİN ÖNEMİ
12 Haziran 1991 yılında Filipinlerdeki
Pinatubo Yanardağının püskürmesi jeolojinin
dramatik etkileri açısından güzel bir örnektir.
İki gün boyunca Pinatubo, 10 milyar ton magma ve 20 milyon ton SO2 çıkarmıştır. Çıkan
gazlar dünya iklimini üç yıl süreyle etkilemiştir. Ortama 800.000 ton çinko, 600.000
ton bakır, 550.000 ton krom, 100.000 ton kurşun, 1000 ton kadmiyum, 10.000 ton arsenik, 800 ton civa, 30.000 ton nikel çıkmış
olduğu hesaplanmıştır (Garret, 2000). Volkanik püskürmeler arsenik, berilyum, kadmiyum, civa, kurşun, radon ve uranyum gibi çok
sayıda zararlı elementi dağıtmıştır. Bu olay
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doğal jeolojik süreçlerle çevreye yayılan volkanik malzemelerin, yeryüzünde canlı hayatını nasıl etkilediğinin ve bu bağlamda jeoloji
ile sağlık arasında nasıl bir bağ kurulduğunun kanıtıdır. Bu volkanik olayların benzeri
ülkemizde İç Anadolu Bölgesindeki Nevşehir
yöresinde milyonlarca yıl öncesinde vuku
bulmuş olup etkileri görülmektedir. Nevşehir
yöresinde bazı alanlarda yüzeyleyen volkanik tüfler içinde bulunan eriyonit mineralinin
akciğer kanserine neden olduğu ve volkanik
kayalardan dolayı yöredeki içme sularında
arsenik derişiminin fazla olduğu bilinmektedir. Nevşehir yöresinde kansere neden olan
eriyonitli tüflerin varlığı dolayısıyla zaman
zaman olayın anılması sırasında Kapadokya
adının geçiyor olması bile turizmi olumsuz
etkilediği ve bu bölgede bulunan bazı yerleşim birimlerinin taşınması için belli bir kaynağın harcandığı düşünüldüğünde, ülkemizde
rehabilite edilecek yüzlerce merkezin olduğu
ve yerleşime açılacak alanların durumu dikkate alındığında, Tıbbi Jeoloji çalışmalarının
ülke ekonomisine katkısı çok açıktır.
Bu bağlamda yerleşim alanlarının yaşam kalitesinin yükseltilmesi, afet güvenliğinin ve sağlığının korunması sürecinde “Tıbbi
Jeoloji” sorunlarının da doğal tehlikeler arasında bulunduğunun bilincinde davranılması;
ülke genelinde “Tıbbi Jeoloji Tehlike Haritasının” hazırlanması ve konuya ilişkin çalışmalarda eşgüdüm sağlanarak Tıbbi Jeoloji Risk
Yönetiminin geliştirilmesi; imar-afet-çevre ve
sağlık üzerine mevcut yasaların bu bilinç temelinde gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar temelinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Tıbbi Jeoloji bilimi sağlıklı yerleşimler
için yer seçiminden, tarımda toprak düzenleyicilerden, mezarlıkların yer seçimine kadar
geniş bir yelpazede rolü bulunmaktadır.
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Arazi Kullanımı Planlaması ve İskan
Alanlarında Tıbbi Jeolojinin Önemi
Bir yerleşim yeri planlaması aşamasında nasıl ki sert ve yumuşak zemin özellikleri, sıvılaşma, heyelan, sel baskını, kaya
düşmesi gibi kriterler dikkate alınıyorsa, yerleşime açılması düşünülen zeminlerin mineral dağılımı, yer altı suyunun kalitesi, radyoaktivitesi de bilinmelidir. Zeminler depremsellik yönünden yerleşime uygun parametreler taşıyor olsa bile, eğer insan sağlığını
tehdit eden mineral, toz, su kirliliğine neden
olan etmenler varsa iyileştirme tedbirleri
alınmadan, sağlıklı bir ortam yaratılmadan
yerleşime açılmamalıdır. Yerleşime açılması
düşünülen zeminde insan sağlığını tehdit
eden elementlerden uranyum, arsenik, minerallerden ise asbest, eriyonit, silis tozları olabilir. İmara açılacak alanların mineral dağılımı yapılarak, arsenik, radon gazı, radyasyon ve iz element değerleri saptanmalı.
Özellikle kanser nedeni olan asbest ve erionit içeren kayalar ile bunların alterasyonundan oluşmuş olan zeminler yerleşime açılmamalıdır. Bu gibi mevcut yerleşim birimleri
de iskândan arındırılmalıdır. Bu tür yerleşime açılacak olan zeminlerin, insan sağlığını
tehdit eden ve hastalıklara neden olabilecek
element, mineral, zehirli gazlar vb. yönünden
araştırılması ABD ve Avrupa ülkelerinde
özellikle İngiltere ve İsveç’de yasal olarak
uygulanmaktadır.
TIBBİ JEOLOJİ VE TURİZM
Kapadokya bölgesindeki yalnızca 3
köyde dünyadaki örneklerinden 1000 kat
fazla görülen akciğer kanseri nedeni, Kapadokya yöresindeki volkanik tüf kayaları içindeki eriyonit mineral tozlarının solunması sonucunda olduğu 30-40 yıldan bu yana bilinmekte olup, bu konuda iki köyün taşınması
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ve bir köyün rehabilite işlemi gündemdedir.
Tüm dünyaca bilinen bu olay bu yöreye
gelen yerli ve yabancı turistleri duydukları
zaman tedirgin etmekte ve bu yöreye ziyaret
etmekten çekinmektedirler. Sanki Kapadokya'nın her yerindeki tüfler kanser yapıyormuş gibi algılanmaktadır. Bunun böyle olmadığı, Kapadokya’nın her yerinde olmadığı
Atabey (2003, 2005, 2007, 2008) çalışmalarıyla ortaya konulmuştur.
2006 yılında Çanakkale Geyikli sahilindeki plaj kumları yüksek radyasyonlu olduğundan plaj ziyarete yasaklanmıştı. Bir sezon denize girilmedi. Yine Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki volkanik kayalardaki uranyum
cevheri ve radyasyon nedeniyle 2000 yılından bu yana bu bölgede insanlar bu alana
girmekten çekiniyorlar. Bu alan kıyıya yakın
ve en gözde turizm yeri. Bu doğal, kayalardan kaynaklanan radyasyondan dolayı tedirginlik yaşanmıştır.
Türkiye dünyada kaplıca turizminde ön
sıralarda yer almaktadır. Tüm kaplıca sularımız radon gazı, karbondiyoksit, bor ve yüksek oranda arsenik içermektedir.
Türkiye'nin bir çok alanı bazı turizm bölgeleri de içinde olmak üzere akciğer kanseri
nedeni asbestli kayaların bulunduğu alanlardadır. Asbestin kanser yaptığı ve o bölgelerde bulunduğu açıklaması turizmi ne derece
etkileyeceği ortadadır.
Çankırı kaya tuzu mağarasında yürütülen çalışmaların bir amacı da kaya tuzu mağarasını astım gibi hastalıkların tedavisine
ve turizme açmaktır.
Yukarıda sayılan etkenler Tıbbi Jeolojinin turizmle ilgili bir kaç örneğini göstermektedir. Bu konuda bilimsel çalışmalar yapılarak bilgilendirmeler yapılmalı ve önlemler
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alınmalıdır. Turizm ve tıbbi jeolojiyle ilgili
başta Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman
Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ve Tarım
Bakanlığı
kadar,
Kültür
Bakanlığımız
doğrudan ilgilidir. Dünyanın bir çok ülkesinde
Tıbbi jeolojiyle ilgili olarak bakanlıkların rolü
büyüktür.
TIBBİ JEOLOJİK ARAŞTIRMALARDA MTA’NIN
YERİ
MTA, kuruluşundan bu yana geçen 73
yıllık sürede, bilimsellikten ayrılmadan, ülkemizin jeolojik yapısının belirlenmesi ve buna dayalı olarak maden potansiyelinin açığa
çıkarılması için büyük hizmetler yapmıştır.
Ülkemizin bilinen tüm maden yataklarının
hemen hemen hepsinin ilk bulunuşlarında ya
da rezervlerinin artırılmasında MTA’nın
önemli katkıları söz konusudur. Demir, çelik,
ferrokrom, bakır, alüminyum, bor ürünleri,
seramik, cam, çimento gibi madenlere dayalı
sanayimizin kurulması ve geliştirilmesi,
MTA’nın bulduğu maden rezervleri sayesinde mümkün olmuştur.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Yerküremizin sunduğu kaynakların sonsuz olmadığı, daha güvenli yaşam için Yerküre’nin sağladığı büyük potansiyelin tüm toplum katmanlarınca farkına varılması ve kaynakların
etkili ve verimli kullanılması hususunda
bireylerin ve toplumların dikkatlerinin çekilmesi için 2008’i Uluslararası Yer Yılı olarak
ilan etmiştir. Her zaman olduğu gibi yerbilimlerinin güncel birçok konusunda ilkleri gerçekleştiren MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji
Etütleri Dairesi Başkanlığınca 2006 yıllarında uygulanmaya koyduğu Tıbbi Jeoloji Projeleri ile ülkemizde yine bir ilki gerçekleştirilmiştir.
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MTA geçmişten gelen misyonunu rehber edinerek, orta ve uzun vadeli planlamalarla ileriye yönelik yeni hedefler belirlemektedir. Dünya, hızla çevre temalı ve halk sağlığıyla ilgili projelere yönelmektedir. Genel
Müdürlüğümüz de ilgi alanına giren konularda özellikle mineral ve elementlerin aranması ve çıkartılması yanında, bunların halk
sağlığı yönünden de araştırılması amacıyla
yeni projeler üretmektedir.
Deprem, heyelan temalı haritaların
yanında, çevremizdeki kayaçlar, mineraller,
elementler gibi jeolojik unsurlarla depremler
ve volkanlar gibi jeolojik süreçlerin insan
sağlığı üzerindeki olumlu ya da olumsuz
etkileri ve bu etkilerin coğrafik dağılımlarını
ortaya koymada MTA olarak bize önemli
görevler düşmektedir. Bu nedenle kurumumuz, Tıbbi jeolojik risk haritalarının ortaya
konulması için 2006 yılından bu yana Jeolojik Unsurlar ve halk sağlığı (Tıbbi Jeoloji) alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalara paralel olarak da konuyla ilgili bilim
insanlarını bir araya getirmek, bilgi birikimini
arttırmak ve deneyimlerini paylaşmak için
Uluslararası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Sempozyumu gibi etkinlikleri gerçekleştirmek gibi etkinliklerde öncü görevini sürdürmektedir.
Ülkemizde ilk defa 2006 yılında MTA
Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi bünyesinde Tıbbi Jeoloji Projesi çalışmalarına
başlanılmıştır. 2006-2007 yılı İç Anadolu
Bölgesi, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesini
kapsayan araştırma sonuçlarını içeren ‘Batı
Anadolu’daki Jeolojik Unsurlar ve Halk Sağlığı Projesi Tıbbi Jeoloji Etüt Raporu’ arşive
girmiştir.
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2008 yılı Jeoloji Etütleri Dairesi projeleri kapsamında Tıbbi Jeoloji Projesi devam
etmektedir. 2008 yılı projesi kapsamında batı, orta ve doğu Karadeniz kuşağının tıbbi
jeolojik yönden envanteri yapılmıştır.
MTA’nın jeoloji ve sağlıkla olan ilişkisi
1979 yılında Prof. Dr. Y. İzzettin Barış’ın
MTA’dan destek istemesi ve sahada MTA
uzmanlarınca birlikte çalışmalarıyla uygulamada yerini bulmuştur. MTA bu tarihten bu
yana bu yana aktif olarak Tıbbi Jeoloji konularında çalışmalarını yürütmektedir. Bu anlamda değişik yerleşim birimlerinin yer seçimiyle ilgili ve Tıbbi Jeolojik raporlar hazırlamıştır. Kurumumuz laboratuvarlarında halk
sağlığını yakından ilgilendiren asbest, eriyonit gibi minerallerin tayini, kayaç, toprak jeokimyasıyla ilgili ve su kimyası analizlerinin
yapımıyla ilgili çalışmalar yapmakta, değişik
kurumlarla iş birliği yapmakta, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki değişik birimlerde Tıbbi
Jeoloji konusunda ayrıca danışmanlık görevini yürütmektedir.
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YER BİLİMLERİNE GÖNÜL VERENLERDEN PROF. DR. GÜROL ATAMAN
Seyfi KULAKSIZ*

İlk tanışmamız, Hacettepe Üniversitesi
Yerbilimleri Enstitüsüne (Jeoloji-Maden Mühendisliği Bölümleri) araştırma görevliliğine
başvuru için gittiğimde oldu. O zaman Yerbilimleri Enstitüsünde sadece bir Jeofizikçi
arkadaşım Yalçın Yusufoğlu vardı. Sınava
Maden ve Jeoloji Mühendisliği mezunu olarak değişik üniversitelerden on üç kişi katılmıştı. Tüm sorular genel jeoloji, tektonik,
stratigrafi ve mineraloji konularından sorulmuştu. Sınavı kazanmam üzerine kendisiyle
görüşmemde benim kazanma ihtimalimin olmadığını söyleyip bir yanlışlık vardır dediğimde, cevabı: “- Biz kimin meslekde ne olacağını biliriz, git evrakını tamamla işe başla”
şeklinde olmuştu.
Gürol Bey ile ikinci görüşmem Etibank’ın işe giriş olumlu yazısını aldıktan sonra oldu. İkinci dilim orta düzeyde Fransızca
idi. Akademik çalışmaların bir kısmını Fransa’da yaparsın diyerek beni ikna etti. Burada
kısaca Yerbilimleri Enstitüsü’nün nasıl kurulduğunu yazmadan geçemeyeceğim. Prof.
Dr. İhsan Doğramacı ve Doç. Dr. Sadrettin
Alpan, ODTÜ mütevelli heyeti üyeleri, Sadrettin Bey MTA içinde bir araştırma enstitüsü
kurmak için çalışmalara başlamış, Enstitü
içinde enstitü olamayacağından aynı zamanda MTA Enstitüsü’nün yapısının değişmesinin neler getireceğinden bahisle Sayın Doğramacı ile görüşür. Prof. Dr. İhsan Doğramacı: “-Bunu birlikte Hacettepe içinde kuralım.”
der. MTA Enstitüsü’nün desteğiyle kurulan
Yerbilimleri Enstitüsü’nde MTA ağırlıklı yurt
dışı doktoralı yarı zamanlı hocalar katkı
koyar.
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Bunlardan ilk dönemlerde Doç. Dr. Sadrettin Alpan, Dr. Zati Ternek, Dr. Rüştü Ovalıoğlu, Dr. Tuncay Kineş, Dr. Selçuk Demirsoy, Dr. Avni Yazan, Dr. Ali Akar, Dr. Kayıhan Arıç, Sunay Akdere, Durmaz Yazgan görev alırlar. Enstitü kadrosunda tam zamanlı
Doç. Dr. Gürol Ataman, Dr. Baysal Batman,
Öğretim Görevlisi Sungu L. Gökçen ve Araştırma Görevlisi Yalçın Yusufoğlu ve daha sonra da kadroya Dr. Gülden Gitmez, Dr. Yavuz
Erkan ve ben katıldım.
Prof. Dr. Gürol Ataman benim doktora
tez danışmanım idi. Ben kendisinden Jeokronoloji ve jeokimya ve kil dersleri aldım.
“İnsanın mayası kildir ve ‘Türkiye Neojeni’
Türkiye’nin hammadde kaynağı ve altınıdır.”
derdi. Enstitü’de öncelikle kil araştırmalarının
kurulmasını sağlamış ve bu konuda birçok
kil mineralojisi bilim adamı yetişmesini sağlamıştır. Türkiye’de doğal zeolit araştırmalarını
başlatmış ve araştırmaları ile öncülük etmiştir. Türkiye’de yine kil mineralojisi araştırmalarını başlatan ilklerdendir. Jeokronoloji konusunda yaptığı yayınlarla Türkiye’de bazı
granitlerin kökenleri hakkında yeni bir yorum
ve görüş ortaya koymuştur.
Prof. Dr. Gürol Ataman Fransa’da iken
Cumhurbaşkanı De Goulle’ün petrol danışmanlığında bulunmuştur. Yurt dışı eğitimini
devlet burslusu olarak MTA adına Jeoloji
lisans, yüksek lisans, doktora derecelerini almıştır. Eğitimini tamamlayıp ülkesine dönmesi Doç. Dr. Sadrettin Alpan ve Prof. Dr.
İhsan Doğramacı’nın teşvikleri ile olmuştur.
Kendisi yabancı dilde eğitim görmesine rağmen öz Türkçe deyimler kullanılmasını istemiş ve bunu da teşvik etmiştir.

* Hacettepe Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Ankara.

PORTRELER VE ANILAR

İyi bir arazi jeoloğu olduğuna, tez
çalışmalarımın kontrol edilmesi ve yaptığım
harita çalışmalarımda ve araştırmalarımda
ısrar etmem nedeni ile şahit oldum. Prof. Dr.
Mümin Köksoy, Prof. Dr. Osman Yılmaz, Dr.
Ussal Z. Çapan, Dr. Muzaffer Evirgen ve
daha sonra tez danışmanım olan Prof. Dr.
Baysal Batman’ın da bulunduğu kontrollerde
bir konuda ben yalnız kalmıştım ve ısrar
ediyordum. Gürol Bey yağmurlu bir günde
bir saat gidiş ve bir saat geliş mesafesinde
olan dokanak için aynen şunu söylemiş idi:
“Oraya kadar seninle giderim. Hatalıysan bu
grubun önünde seni bastonlu şemsiyemle
döverim.” dedi. Ben de kabul ettim. Yağmurlu havada dokanağa kadar üç kişi yürüdük.
Gördükten sonra hiçbir şey söylemedi ve
döndük. Gruba gelince arkadaşlar “Haydi
hocam Seyfi’yi dövelim.” diye tempo tuttular.
Gürol Hoca “Beyler bir dakika Seyfi’yi tutun.”
dedi ve de ekledi “Beyler biz kaybettik, Seyfi
haklıdır.” dedi. Bu anımı hiç unutamam.
Devlet bürokrasisine çok kızardı. Yasa
ve yönetmeliklere uymak koşuluyla sorumluluğu alır ve yetkisini kullanırdı. Onun sayesinde ben, Prof. Dr. Hasan Bayhan, Prof. Dr.
Emel Bayhan, Yrd. Doç. Dr. Sezai Görmüş,
Niyazi Gündoğdu, Dr. Ussal Zeki Çapan,
Doç. Dr. Ersen Buket ve ben yokluklarla bo-
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ğuşarak doktoralarımızı tamamladık. O hep
bizim için yetkilerini kullanarak bürokratik
engelleri aşmamızı sağlamıştır. Prof. Dr.
Hamit Nafiz Pamir’in yer bilimlerine şahsi
kitaplığını bağışlamasını sağlamış, onun için
sembolik bir maddi katkıda bulunmuştur. Bu
yönüyle aramızdan ayrılan yer bilimcilere örnek olmasıda önemlidir. Bugün aramızdan
ayrılmadan önce şahsi arşivlerini Yer bilimleri kütüphanesine bağışlayan dört meslektaşım (Prof. Dr. H. Nafiz Pamir, Prof. Dr. Gürol
Ataman, Prof. Dr. Baysal Batman, Dr. Ussal
Çapan) bulunmaktadır. Öğrencileriyle sosyal
ilişkileri son derece güzel ve onlara değer
veren bir karakter taşırdı. Karlı bir havada
kaloriferler yanmıyor, binada sıcaklık sıfır,
diğer bölümlerde dersler yapılmıyor. Bazı
hocalar ve öğrencileriyle birlikte karda futbol
maçı yapıp daha sonra öğrencileri derse
sokmasını unutamam. Her ne sebeple olursa olsun dersten taviz vermez idi. Onunla bir
çok anım var, yazmakla bitmez. Son anım
Prof. Dr. Melih Tokay’ın cenazesiydi. Kendisi
YÖK Başkan vekili, “Seyfi bir yere gitmeye
kalkma, gelip üniversite kuracağız, hazırlıklarını yap.” demişti. Bir ay geçmeden elim bir
trafik kazası ile genç yaşta aramızdan ayrıldı. Sayın Hocam sana Allah’tan rahmet diliyorum; yetiştirdiğin Yer bilimciler başarı ile
bayrağını taşımaktadır.

MTA’DAN...

MTA’NIN STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Ragıp ÇOŞKUN*

1960’lı yıllarda ABD’de oluşmaya
başlayan stratejik planlama, daha çok özel
sektör kuruluşlarının, dış çevrede oluşan fırsatları kullanabilmesini, tehditlere karşı durabilmesini ve dolayısıyla rekabetçi konumunu
geliştirebilmesini sağlamak üzerinde yoğunlaşan bir planlama ve yönetim aracıdır. Kamu kuruluşları için stratejik planlama özel
sektöre göre daha yeni bir uygulamadır.
Kamuda stratejik planlama, 1980’li yıllarda
gelişmeye başlamıştır. 1993 yılında ABD’de
“Hükümet Performansı Sonuçları Kanunu”
(Government Performance Results ActGPRA) ile kamu kuruluşları için stratejik
planlama resmi olarak kabul görmüştür. Kamuda stratejik planlamanın gündeme gelmesi daha geniş anlamda kamu yönetiminde
reform arayışlarının bir sonucudur. Ayrıca,
kamu sektöründeki büyüme ve yaşanan ekonomik krizler, kamunun kısıtlı kaynaklarını
doğru kullanıp kullanamadığı sorusunu da
gündeme getirmiştir. Bu tartışma çerçevesinde; birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede kamu mali yönetimi reforma tabi tutulmuştur. Bu reformların çoğunda kaynakların
stratejik önceliklere yönlendirilebilmesi için
kullanılan temel araç, stratejik planlama olmuştur. Kamu kesiminin mali ve idari sorunları dikkate alındığında, kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri
giderek önem kazanmaktadır. Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde, “makro düzeyde bütçe hazırlama
ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamak”, “kaynakları stratejik önceliklere göre
dağıtmak”, “bu kaynakların etkin kullanılıp
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kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine
kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek” temel başlıklar olarak ortaya çıkmıştır.
Bu gelişmeler üzerine ülkemizde de;
kamu yönetimini disipline etmek amacıyla,
10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununu” çıkarılmıştır.
Bu kanunla birlikte, kamu idarelerinde stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye yönelik çalışmalar başlamıştır. Söz konusu kanunun 9. maddesi uyarınca, stratejik
plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin
takvimin tespitine DPT Müsteşarlığı yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlamaya İlişkin Usül ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik 26 Mayıs 2006 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Uygulama bu yönetmelikte belirlenen
geçiş programı dahilinde devam etmektedir.
Bu arada; DPT Müsteşarlığı, “Stratejik Planlama Kılavuzunu” hazırlayarak elde edilen
deneyimler ve stratejik planlama yönetmeliği
doğrultusunda güncellemiş ve ilgili tüm kuruluşların istifadesine sunmuştur.
5018 sayılı kanunla, ülkemiz kamu
yönetimindeki reform süreci içerisinde Kamu
Mali Yönetimi de değişime uğramaktadır.
Değişim sürecinin en önemli unsurlarından
biri merkezden yönetimi esas alan kaynak
dağılımı ve girdi odaklı geleneksel bütçeleme anlayışından, yetki ve sorumluluk dağıtımı ile kaynakların yerinden yönetimini esas
alan mali yönetim ile çıktı ve sonuç odaklı
“Performans Esaslı Bütçeleme” anlayışına
geçilmiştir. 5018 sayılı Kanunun 9. maddesi
ile de Performans Esaslı Bütçelemeye geçiş

* Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara

MTA’DAN...

çalışmaları başlatılmıştır. Tüm kamu kurumlarının bütçelerini performans göstergelerine
dayandırmalarına yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup, 2010 yılına kadar bu çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Performans Esaslı Bütçelemeyle; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
elde edilmesi ve kullanılmasının sağlanması;
kamu idarelerinde, mali saydamlık ve hesap
verme sorumluluğu kavramlarının hayata geçirilmesi ve yerleştirilmesi; performansa dayalı yeni bir yönetim anlayışının tüm kamu
kurumlarına uyarlanması hedeflenmektedir.
Stratejik Planlamanın devamı olarak yapılacak olan performans esaslı bütçeleme çalılşmaları stratejik planlama ile bütünlük teşkil
etmekte ve Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir.
Bütün bu gelişmeler çerçevesinde;
Genel Müdürlüğümüzün de yukarıda bahsedilen planlamaları yapması kanuni bir mecburiyettir. DPT tarafından yapılan uygulama
planına göre dördüncü grupta yer alan Genel Müdürlüğümüzün 2010-2014 yıllarını
kapsayan “Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçeleme” çalışmaları başlatılmıştır.
Genel Müdürlüğümüzün Stratejik Planı 31
Ocak 2009 tarihine kadar hazırlanacak ve
DPT Müsteşarlığının onayından sonra yürürlüğe girecektir. Bunun için; TÜBİTAK’a bağlı
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü
(TÜSSİDE) ile 25.04.2008 tarihinde eğitim,
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danışmanlık ve rehberlik hizmeti almak
üzere işbirliği protokolü yapılmıştır. Bu iş
birliği uyarınca, Stratejik Planlama çalışmalarını gerçekleştirecek olan ve birimlerden
seçilen 22 kişilik “Strateji Planlama Ekibi”
oluşturulmuştur. Bu ekip ve Genel Müdür
Yardımcıları ile Daire Başkanlarından oluşan
“Stratejik Planlama Yönetim Ekibi”, 16-20
Mayıs 2008 tarihleri arasında TÜSSİDE’nin
Gebze’deki merkezinde bu çalışmalara
yönelik uygulamalı eğitim almışlardır. Eğitimden sonra, Stratejik Planlama çalışmalarının ilk aşaması olan “Kurumsal Analiz” çalışması yapılmıştır. Daha sonra, 16 Haziran
2008 tarihinde gerçekleştirilen toplantı ile
Genel Müdürlüğümüzün “Misyon ve Vizyonu” belirlenmiştir. Bu arada, 26 Haziran 2008
tarihinde “Dış Paydaş Analizi” kamu-özel
sektör, üniversiteler, meslek odaları ve sendikalardan 70 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 4 Temmuz 2008 tarihindeki toplantıyla “Stratejik Amaçlar”, 16 Temmuz 2008
tarihindeki toplantıyla Genel Müdürlüğümüzün “Değerleri” belirlenmiştir. 23 Temmuz ve
13 Ağustos 2008 tarihlerindeki toplantılarla
“Kurumsal Hedefler” çalışılmıştır. Bu çalışmaların hepsi taslak halinde olup, Stratejik
Planlama çalışmaları tamamlanıncaya kadar
tekrar tekrar gözden geçirilerek en iyi sonuç
elde edilmeye çalışılacaktır. Çalışmaların
sonuçları İntranetteki “Stratejik Planlama
Çalışmaları”
linkinden
http://
www.mta.gov.tr/stratejiplanlama/index.html
detaylı olarak takip edilebilmektedir.

MTA’DAN...

YAYIM VE REDAKSİYON KURULU
FAALİYETLERİ
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2007 YILI İÇİNDE YAYIMLANAN ESERLER
MTA DERGİSİ
1- MTA Dergisi 134 Türkçe

Eşref ATABEY*

2- MTA Dergisi 134 İngilizce
3- MTA Dergisi 135 Türkçe

Son üç yılda Yayım ve Redaksiyon

4- MTA Dergisi 135 İngilizce

Kurulunca aşağıdaki yayımlar gerçekleştirilmiştir.

DOĞAL KANAKLAR VE EKONOMİ
BÜLTENİ

2006 YILI İÇİNDE YAYIMLANAN ESERLER
MTA DERGİSİ
1- MTA Dergisi 131 Türkçe

5- Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni
2007/3
6- Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni
2007/4

2- MTA Dergisi 131 İngilizce
3- MTA Dergisi 132 Türkçe
4- MTA Dergisi 132 İngilizce
5- MTA Dergisi 133 Türkçe
6- MTA Dergisi 133 İngilizce

ÖZEL YAYIN SERİSİ
7- 1/500000 ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri, Sinop Paftası (Özel Yayın Serisi-7)
8- 1/500000 ölçekli Türkiye Heyelan Envan-

DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ
BÜLTENİ
7- Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni
2006/1
8- Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni
2006/2

teri, Samsun Paftası (Özel Yayın Serisi-8)
9- 1/500000 ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri, Trabzon Paftası (Özel Yayın Serisi-9)
10- MTA Rezerv Kaynak Sınıflama Sisteminin Birleşmiş Milletler Rezerv Kaynak Sınıflama Sistemine Uyarlanması (Özel Yayın Serisi-10)

ÖZEL YAYIN SERİSİ

11- Güneş Tutulması Sırasında Fiziksel Pa-

9- Aster Uydu Serisi Uygulamaları, Türki-

rametre Değişimlerinin Jeofizik Yöntem-

ye’den Örnekler : Özel Yayın Serisi-5

lerle İncelenmesi (Özel Yayın Serisi-11).

KİTAP-DERGİ ALIMI

MONOGRAFİ SERİSİ

10- Kurula 91 adet kitap-eser talep edilmiş

12- Marmara Denizi Aktif Tektonizmasının

olup, 3 tanesinin red edilmesi ve 88 ade-

Sismik Yansıma ve Derinlik Verileri ile İn-

dinin alınması önerilmiştir.

celenmesi (Monografi Serisi-3)

* Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Yayım ve Redaksiyon Kurulu Başkanı
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MONOGRAFİ SERİSİ

KİTAP-DERGİ ALIMI
13- Kurula 56 adet kitap-eser talep edilmiş
olup, 28 adedinin alınması önerilmiştir.

17 Ağustos İzmit Depremi Sonrası MTA’nın
Kıyı Ötesi Araştırmaları Kitabı

2008 YILI FAALİYETLERİ
SERİ DIŞI
MTA DERGİSİ
1- MTA Dergisi 136 Türkçe
2- MTA Dergisi 136 İngilizce
3- MTA Dergisi 137 Türkçe
4- MTA Dergisi 137 İngilizce
DOĞAL KAYNAKLAR
BÜLTENİ

VE

Mineraller Kitabı
KİTAP-DERGİ ALIMI

EKONOMİ

5- Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni
2008/5
6- Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni
2008/6
ÖZEL YAYIN SERİSİ
-MTA Yayınları Bibliyografyası- Özel Yayın
Serisi -12
-Doğu Anadolu Fayı Atlası- Özel yayın Serisi-13 (Baskıda)
YERBİLİMLERİ VE KÜLTÜR SERİSİ
Mağaraların
Araştırılma,
Kullanım İlkeleri kitabı

Koruma

ve

Türkiye Yer altı Kaynakları (İllere göre)
(Baskıda)

-Kurula 01 Kasım 2008 tarihi itibariyle 44
adet kitap-eser talep edilmiş olup, 31 adedinin alınması önerilmiştir.

TOPLANTILAR

“TÜRKİYE 18. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRE VE SERGİSİ” GERÇEKLEŞTİ
Bülent KAYPAK* ve Uğur AKIN**

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası’nın düzenlediği “Türkiye 18. Uluslararası
Jeofizik Kongre ve Sergisi’’ 14-17 Ekim 2008
tarihleri arasında Ankara’da MTA Genel Müdürlüğü Kültür Merkezi salonlarında yapıldı.
Ulusal ve uluslararası birçok bildirinin yer
aldığı kongrede, 81 sözlü ve 21 poster olmak üzere toplam 102 bildiri sunuldu. Ayrıca, kongrede Jeofizik Mühendisliği ile yakından ilgili çeşitli güncel konularda 14 davetli
konuşmacı sunum yaparak, farklı konularda
4 kısa kurs düzenlendi. Bunun yanısıra, kongre kapsamında yeni açılımların ve ilişkilerin
sağlanması amacıyla yerli ve yabancı firma-
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ların katkıları ile gerçekleştirilen, son teknolojik ürünlerin tanıtıldığı bir de sergi yer aldı.
Ayrıca, son yıllarda, Türkiye ve dünya gündeminde önemli bir yer teşkil eden “enerji”
ve “deprem” temalarının işlendiği “21. Yüzyılda Türkiye’nin Enerji Politikaları” ve “Türkiye’nin Deprem Gerçeği” başlıklı iki ayrı panel
düzenlendi. Panele Türkiye’nin önemli siyaset ve bilim insanları katılarak önemli konularda katkılar koydu.
Türkiye 18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi aşağıdaki konuları içermiştir.
I.

Mühendislik ve Çevre Uygulamaları

II.

Doğal Kaynaklar ve Arama Yöntemleri

III. Uygulamalı Jeofizik Yöntemler
IV. Sismoloji ve Deprem Mühendisliği

* Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü
** Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı, Ankara
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9. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI YAPILDI
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Çalıştay açılışında Çalıştay Başkanı
Prof. Dr. Sefer Örçen ve JMO Başkanı Dündar Çağlan’ın açılış konuşmalarının ardın-

Gonca NALCIOĞLU*

dan Prof. Dr. Mehmet Sakınç (İTÜ) ve Prof.
Dr. İsmet Gedik (KTÜ) tarafından konferans-

Paleontoloji Çalışma Grubu (PÇG)

lar verilmiştir. Programın devamında bildiri

ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tara-

özleri kitapçığında da yer alan ve konu baş-

fından her yıl düzenlenen Paleontoloji Stra-

lıkları Paleozoyik Biyostratigrafisi, Kuvater-

tigrafi Çalıştayı’nın bu yıl dokuzuncusu 10-

ner Stratigrafisi ve Kültürel Jeoloji olan üç

12 Ekim 2008 tarihlerinde Denizli-Pamukka-

ana konu başlığında 18 adet sözlü bildiri

le’de Hierapolis Otelde gerçekleştirilmiştir.
Dönem başkanlığını Van Yüzüncüyıl Üniversitesi’nden Prof.Dr. Sefer Örçen’in yaptığı Çalıştay Düzenleme Kurulunda; MTA Jeoloji Etütleri Dairesinden Kemal Erdoğan ve Dr.
Gonca Nalcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi’

sunulmuştur. Üçüncü gün yapılan teknik ve
sosyal gezide, Kale ilçesi’ndeki Burdigaliyen
(Alt Miyosen) yaşlı Kale formasyonuna ait
resifal kireçtaşları ve Geyre mevkiindeki
Afrodisyas Açık Hava Müzesi görülmüştür.

nden Doç. Dr. U. Kağan Tekin, Balıkesir Üniversitesi’den Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kılıç ve

9. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı,

TPAO dan Alev Güray görev yapmıştır. Çalış-

Paleontoloji Çalışma Grubu üyeleri ve De-

tay, MTA ve TPAO’nın delege destekleriyle,

nizli’de çeşitli kuruluşlarda görev yapan jeo-

JMO Ankara ve JMO Denizli Şubesi’nin büt-

loji mühendislerinin de katılımıyla ilgiyle iz-

çe ve organizasyon destekleriyle gerçekleşti-

lenmiş ve başarılı bir şekilde gerçekleştiril-

rilmiştir.

miştir.

* Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Ankara
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III. ULUSAL JEOKİMYA SEMPOZYUMU
YAPILDI
Ender SARIFAKIOĞLU*

İlki 2004 yılında yapılan ve iki yılda bir
düzenli olarak yapılması planlanan Ulusal
Jeokimya Sempozyumunun üçüncüsü, 1618 Ekim 2008 tarihleri arasında Bursa’da
yapılmıştır. Sempozyum, Kocaeli Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile TUBİTAKBUTAL Test ve Analiz Laboratuvarı tarafından düzenlenmiştir. MTA, Jeoloji Etütleri, Maden Etüt ve Arama ve Maden Analizleri ve
Teknolojisi Dairelerinden katılan teknik elemanlar sözlü sunular vermişlerdir.
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Sempozyumda petrografi, sedimantoloji, maden yatakları ve hidrojeoloji ile ilişkili
özgün jeokimyasal çalışmalar sunulmuş, jeokimya dalında sıkça kullanılan terimler irdelenmiştir. IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumunun organizasyonuna Fırat Üniversitesi (Elazığ), Jeoloji Mühendisliği Bölümü talip olmuştur.

* Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Ankara
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33. DÜNYA JEOLOJİ KONGRESİ YAPILDI
Ender SARIFAKIOĞLU*

33. Dünya Jeoloji Kongresi, 06-14
Ağustos 2008 tarihleri arasında İskandinavya ülkelerinde (Norveç, İsveç, Danimarka,
Finlandiya) yapılmıştır. Norveç Kralı Harald
V, kongrenin açılış konuşmasında yer biliminin önemine değinmiştir. Norveç’te, jeolojinin köklü ve geçmişe dayanan bir gelenek
olduğunu ifade etmiştir. Kongre Başkanı
Arne Bjørlykke, yer biliminin bir toplum için
çok hayati bir bilim olduğunu ve yüksek
kaliteli bilgi gerektirdiğini vurgulamıştır.
Kongre Başkanı, Kral’a Norveç’in karakteristik kayası olan larvikit (labrodorit)’ten yapılmış bir heykel sunmuştur. Ayrıca, kongrenin
açılış töreninde sunulan müzik eşliğindeki
video gösterisinde, Nordik ülkelerinden birbirinden güzel estanteneler izlenmiştir. Kongre
merkezinin geniş bahçesinde, Norveç’te
yapılan kazılarda bulunan ve aslının Oslo
Üniversitesi’nin Doğa Tarihi Müzesinde
olduğu Mesozoyik Plesiosaurus’un kopyası
sergilenmiştir.
Bilimsel bildiriler, Oslo Havalimanı ile
Oslo şehir merkezi arasında bulunan Lillestrøm’daki kongre merkezinde sunulmuştur.
6000 dolayında yer bilimcinin katıldığı tahmin edilen kongrede, değişik yerbilimi branşında sunular vermiştir. Kongredeki sunular,
üç ana oturum altında yapılmıştır. Bunlar;
genel (paleontoloji, tarihsel jeoloji, mineraloji-petrografi, volkanoloji, metamorfizma, sedimantoloji, yapısal jeoloji, maden yatakları),
özel (Afrika, Asya, Avrupa, Amerika ve kutuplar jeolojisi) ve topik (iklim değişikliği, yerdinamiği, tıbbi jeoloji, yerbilimi ve nükleer atıklar) başlıklara ayrılmıştır.
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MTA Genel Müdürlüğünün desteği ile
katıldığım kongrede, 07.08.2008 tarihinde,
Hurald Furnes ve Yıldırım Dilek’in oturum
başkanlığındaki ‘MPI/Mineralogy-Petrography-02 Integrated perspectives on the accretion of oceanic crust/yitilen okyanus kabuğunun irdelenmesi’ isimli oturumda, Prof.
Dr. Yıldırım Dilek ile beraber hazırladığımız
‘Neotetis Yitim Prizmasındaki İzmir-AnkaraErzincan Kenet Kuşağındaki (Türkiye) Mesozoyik Ofiyolit ve Melaj Birimlerinin Gelişimi
(Evolution Of Mesozoic Ophiolitic And Mélange Units In The İzmir-Ankara-Erzincan Suture Zone (Turkiye) Within A Neo-Tethyan
Subduction-Accretion System)’ sözlü bildiri
olarak sunulmuştur. MTA’yı temsilen Maden
Etüt ve Arama Dairesinden Jeo. Yük. Müh.
Kemal Revan da kongreye katılmıştır.
Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden
(İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, 100.Yıl
Üniversitesi gibi) kongreye katılan hocalarımız sözlü ve poster bildiri vermişlerdir.
Kongre merkezinin sergi salonlarında
IUGS, EGU, UNESCO ve değişik ülkelerin
yerbilimi enstitülerinin standları, yer bilimlerindeki uluslararası magazinlerin standı, mikroskop, bilgisayar, sondaj şirketlerinin standları gezilmiştir. Standlarda, haritalar, kaya örnekleri, dergiler ve aletler ile ilgili broşürler
sergilenmiştir. Özellikle, 34. Dünya Jeoloji
Kongresinin
yapılacağı
Avustralya’nın
standı, Avustralya Yer Bilimi Konseyi tarafından organize edilmiş ve katılımcılar kongre
hakkında bilgilendirilmiştir. Türkiye, gelecek
yıllarda yapılacak bilimsel organizasyonlarda

* Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Ankara
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bir stand açarsa uluslararası camiada sesini
daha iyi duyuracağı kanısındayım. Teknik
geziler ve kısa kurslar ise ya kongre öncesi
ya da kongre sonrası diğer İskandinav
ülkelerinde gerçekleştirilmiştir.
Kongre merkezinde 33. Dünya Jeoloji
Kongresi ile ilgili faaliyetler yapılırken Oslo’nun en işlek caddelerinde bu kongrenin pankartları asılmıştır. Oslo metrosu, kongrenin
katılımcılarına ücretsiz hizmet vermiştir. Bu
da Oslo şehir yönetiminin 33. Dünya Jeoloji
Kongresine ne kadar hassasiyet gösterdiğini
işaret etmektedir.
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IUGS tarafından 34. Dünya Jeoloji
Kongresinin 2-10 Ağustos 2012 tarihleri arasında Avustralya’da olması kararlaştırılırken
2016 yılındaki 35. Dünya Jeoloji Kongresine
ev sahipliği yapabilmek için Güney Afrika
Cumhuriyeti, Hindistan ve Fas ülkeleri
rekabet etmektedir. Katılımcıların Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ait standa ilgi göstermesi
bu ülkenin diğer iki ülkeye nazaran 2016 yılındaki kongreye ev sahipliği yapma ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu göstermektedir.

YAYIM KURALLARI

YER BİLİMLERİ VE KÜLTÜR SERİSİ
AMAÇ
Kuruluşumuz tarafından Maden Tetkik
ve Arama Dergisi ve MTA Doğal Kaynaklar
ve Ekonomi Bülteni olmak üzere iki süreli
yayın, yılda ikişer kez yayımlanmakta, ayrıca
çeşitli konulardaki çalışmalar Monografi Serisi, Envanter Serisi, Eğitim Serisi ve Özel
Yayın Serisi olmak dört ayrı seri adı altında
yerbilimcilere ve ilgililere duyurulmaktadır.
Yerbilimlerinin tüm disiplinlerinde faaliyette bulunan ve bu konuda üzerine düşen
görevi en iyi şekilde yerine getirme gayretini
gösteren Kuruluşumuz, jeolojinin tanıtılması
ve öneminin halka anlatılmasına, jeomirasın
korunmasına ve jeoturizmin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla 1996 yılında “Yer Bilimleri ve Kültür Serisi” adı altında yeni bir
seri başlatmıştır. Dr. Tuncay Ercan tarafından kaleme alınan ve Genel Müdürlüğümüz
tarafından yayımlanan “Biga ve Gelibolu Yarımadası ile Gökçeada Bozcaada ve Tavşan
Adalarının Jeolojik Arkeolojik ve Tarihi Özellikleri” konulu eser, bu seriye ait ilk örnektir.
Diğer yandan 2008 yılında Dr. Lütfi Nazik
tarafından hazırlanan “Mağaraların Araştırılma, Koruma ve Kullanım İlkeleri” Genel Müdürlüğümüzce bir komisyonunca hazırlanan
“Türkiye Yer altı Kaynakları (İllere göre)” adlı
kitapların içerikleri dikkate alındığında, bunların da Yer Bilimleri ve Kültür Serisi kapsamında yayımlanmasının uygun olacağı düşünülmüştür.
Devamına karar verilen bu seri kapsamında; jeolojinin önemi, diğer bilim dalları
ve araştırma konuları ile olan ilişkisi, jeolojik
miras niteliğindeki her türlü jeolojik ve jeo-
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morfolojik oluşumun bilimsel olarak araştırılması, bu oluşumların milyonlarca yıllık serüveni, son yıllarda hızlanan küresel ısınmanın
canlı yaşamını tehdit etmesi, sorumsuzca davranılması sonucu çevre kirliliğinin engellenemez şekilde artması, insan sağlığını etkileyen jeolojik unsurların güncelliğini koruması,
insan-doğa ilişkisinin bu süreçteki yeri ve bu
sürece paralel olarak gelişmekte olan jeoturizm ve doğa turizminin önemi gibi konular
kitaplaştırılacaktır.
Ayrıca tarihsel dönemlerde yerleşim
alanlarının seçimi, kullanılan yapı malzemelerinde aranan nitelikler, çeşitli madencilik faaliyetlerinde uygulanan yöntemler ve bu
amaç doğrultusunda yapılmakta olan çeşitli
jeo-arkeolojik araştırmalar Yer bilimler Kültür
Serisi kapsamında değerlendirilebilecek
diğer konulardır.
Bu seri kapsamında özetle:
1- Jeolojik miras özelliğindeki doğal anıtların
tanıtılması ve korunmasına;
2- Jeoturizm ve doğa turizmi gibi son yıllarda
giderek gelişen turizm alanlarına;
3- Tarihsel dönemlerden günümüze değin yerleşim alanlarının belirlenmesi ve kullanılan yapı malzemelerinin seçimindeki tercihler ile bu malzemelerden yararlanma
yöntemlerinin araştırılmasına;
4- Antik çağlarda, aramadan işletmeye ve değerlendirmeye kadar yapılan çeşitli madencilik faaliyetlerine;
5- Canlı ve insan yaşamını olumlu veya
olumsuz yönden etkileyen çeşitli kayaç,
mineral, element, doğal gaz çıkışı, tıbbi

YAYIM KURALLARI

jeoloji vb. doğal jeolojik unsurların araştırılmasına yönelik yapılan çalışmaların
yayımlanması amaçlanmaktadır.
YAYIM KURALLARI
Yayım Dili
Yer Bilimleri ve Kültür Serisi’nin yayım
dili Türkçe’dir. Ancak içerdiği bilgiler veya
konular itibariyle yabancı yer bilimcilerin
ilgisini çekebilecek düzeyde olanlar, Yayım
ve Redaksiyon Kurulunun önerisi ve
makamın onayıyla İngilizce olarak da
yayımlanabilir.
Hacim
Bu seri kapsamında yayımlanacak
eserler, ekleri dışında makale hacmini aşmış
olmalıdır. Kullanılacak şekil, levha, çizelge,
harita vb. resimlemelerin boyutları ve
biçimleri kitap sayfasının boyutları (16X21)
gözetilerek, yer kaybını en aza indirgeyecek
biçimde düzenlenmelidir. Boyutları bu
kalıptan büyük olan şekil ve haritaların
eserde yer alması zorunlu ise bunlar kitabın
sonundaki cebe katlanarak yerleştirilebilecek
biçimde hazırlanmalıdır.
Yazı Dili
Anlatım
kısa
ve
öz
tümceler
kullanılarak üçüncü kişi ağzından yapılmalıdır. Türkçe karşılıkları kullanılmakta olan
yabancı sözcük ve terimlere yer verilmemelidir. Literatüre yerleşmemiş Türkçe terimler kullanıldığında, terimin ilk kullanıldığı yerde parantez içinde yabancı dildeki karşılığı
orjinal biçimiyle verilmelidir.
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Yazı Düzeni ve Diğer Esaslar
1. Seri kapsamında yayınlanacak kitapların
dış ve iç kapaklarında;
a. Kitabın adı, çalışmanın konusunu kısa,
açık ve yeterli bir biçimde yansıtmalıdır.
b. Yazar ve/veya yazarların adı ve soyadı
görev ve ünvanı belirtilmeden yazılmalı,
sadece yazarın çalıştığı kuruluşun adı
verilmelidir.
c. Kitap değişik yazarlara ait makalelerden
oluşuyorsa, düzenleyenin adı ve soyadıyla birlikte “Editör” ünvanı da kullanılır.
d. Kitap bir çeviriyse, özgün eserin yazarının
adı altında “Çeviren” nitelemesiyle birlikte
çevirenin adı ve soyadı yer alır.
2. Seride yer alan kitaplarda makamca veya
yazarı (yazarları) tarafından yazılan bir
“Önsöz”, kitabın içeriğinin kısaca anlatıldığı ve bir sayfayı aşmayacak şekilde
düzenlenmiş “Öz” ve kitapta işlenen konulara veya başlıklara ait “İçindekiler”
bölümü konulabilir. Ayrıca kitapta eserin
hazırlanmasının amacı, konu ile ilgili yeni
gelişmeler, yararlanılan veya uygulanan
yöntemleri içeren bir “Giriş” bölümü, sonunda ise gerekirse ulaşılan sonuçlar ile
geliştirilebilecek veya önerilebilecek yeni
çalışmalara yönelik “Sonuç ve Öneriler”
bölümü yer alabilir. Kitabın en sonunda
ise yararlanılan veya metinde değinilen
kaynaklara yönelik “Değinilen Belgeler”
bölümü yer almalıdır.

YAYIM KURALLARI

3- Bu seri kapsamında yer alacak kitaplarda
Monografi, Özel Yayın, Eğitim ve Envanter serilerinde uygulanmakta olan sayfa
düzeni, çeşitli başlık tipleri ve yazı karakterleri tercih edilmelidir. Değinilen Belgeler, teşekkür, metin içi değinmeler, resimlemeler, kısaltmalar, dip notlar vb. konusundaki kuralların uygulanmasında ise
“MTA Dergisi Yayım Kuralları” esas alınır.

23

4- Yayımlanması önerilen eserin incelenmesi, yazılması, basımı, telif ve işleme hakkının ödenmesi konusunda 05.01.2006
tarih ve 9239 sayılı Müdürler Encümeni
kararıyla kabul edilen “Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlüğü Yayım ve Redaksiyon Kurulu Yönetmeliği” hükümleri
geçerlidir.

YAYIN TANITMA
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KÜTÜPHANEDEN HABERLER
Birsel KAYA*

Demirbaş
No

KİTAP ADI

YAZAR ADI

YER (SINIFLAMA) NO

Essentials of geology /
46089

46090

Frederick K. Lutgens, Edward

Lutgens,

J. Tarbuck; illustrated by
Dennis Tasa

Frederick K.

203

L 973 e

2006

Pollard,
David D.

260

P 771 f

2007

Oreskes,
Naomi.

212

O 669 p

2003

to description and interpretation Gifkins,
/ by Cathryn Gifkins, Walter
Cathryn.

170

G 458 a

2005

410

L 431 g

2006

Fundamentals of structural
geology / David D. Pollard and
Raymond C. Fletcher.

46091

Plate tectonics : an insider's
history of the modern theory of
the Earth / by Naomi Oreskes,
H. E. Le Grand.
Altered volcanic rocks : a guide

46092

Herrmann, Ross Large.
46093

46094

46095

Giant metallic deposits : future
Laznicka,
sources of industrial metals / by
Peter.
Peter Laznicka.
Basic geological mapping /

Barnes, J. W.

John W. Barnes, with Richard
J. Lisle.

(John
Wykeham).

308

B 261 b

2004

Pirajno, Franco.

410

P 667 o

2000

136.2

D 312 o

2001

Ore deposits and mantle
plumes / by Franco Pirajno.

Orthosilicates / by William
46096

Alexander Deer, Robert A.
Howie, Joseph Zussman.

Deer, W. A.

* Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı, Ankara.
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Indium : geology, mineralogy,
and economics / Ulrich
46097

Schwarz-Schampera, Peter M.
Herzig.
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SchwarzSchampera,

429.7

S 411 i

2002

400

U 84 pp

1707

685.13(720)

U 29 f

2004

496(57â9)

V 132 g

2004

214(579)

L 221 f

2005

076

T 939 öik

661

076

T 939 öik

669

Ulrich.

The orphan tsunami of 1700 :
Japanese clues to a parent
earthquake in North America /
46061

by Brian F. Atwater ...[ve diğ.]

Atwater,
Brian F.

Form, function, and anatomy of
Dorudon atrox (Mammalia,
46062

Cetacea) : an archaeocete from Uhen, Mark D.
the middle to late Eocene of
Egypt / by Mark D. Uhen.
Groundwater and factors affecting its quality : examples from

46063

the Rovaniemi district of

Vaisanen, Ulpu.

northern Finland and western
Nicaragua / Ulpu Vaisanen.
From genetic concepts to
practice : lithogeochemical
46064

identification of Ni-Cu mineralised intrusions and localisation

Lamberg,
Pertti.

of the ore / by Pertti Lamberg.
Dokuzuncu
Yerleşme - Şehirleşme Özel
46065

İhtisas Komisyonu raporu /
Devlet Planlama Teşkilatı.

Kalkınma Plânı
Özel İhtisas
Komisyonu
Raporu
(2007-2013).
Dokuzuncu

Petrol ve petrol ürünleri sanayii
46066

özel ihtisas komisyonu raporu /
Devlet Planlama Teşkilatı.

Kalkınma Plânı
Özel İhtisas
Komisyonu
Raporu
(2007-2013).
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46067

46068

26

İnşaat, Mühendislik - Mimarlık,
Teknik Müşavirlik ve
Müteahhitlik hizmetleri özel
ihtisas komisyonu raporu /
Devlet Planlama Teşkilatı.

Dokuzuncu
Kalkınma Plânı
Özel İhtisas
Komisyonu
Raporu
(2007-2013).

076

T 939 öik

698

Kimya sanayii özel ihtisas
komisyonu raporu / Devlet
Planlama Teşkilatı.

Dokuzuncu
Kalkınma Plânı
Özel İhtisas
Komisyonu
Raporu
(2007-2013).

076

T 939 öik

701

076

T 939 öik

689

076

T 939 öik

678

076

T 939 öik

691

076

T 939 öik

688

46070

Demiryolu araçları sanayii özel
ihtisas komisyonu raporu /
Devlet Planlama Teşkilatı.

46072

Denizyolu ulaşımı özel ihtisas
komisyonu raporu / Devlet
Planlama Teşkilatı.

46073

Gelir dağılımı ve yoksullukla
mücadele özel ihtisas
komisyonu raporu / Devlet
Planlama Teşkilatı.

46074

Çevre özel ihtisas komisyon
raporu / Devlet Planlama
Teşkilatı.

Dokuzuncu
Kalkınma Plânı
Özel İhtisas
Komisyonu
Raporu
(2007-2013).
Dokuzuncu
Kalkınma Plânı
Özel İhtisas
Komisyonu
Raporu
(2007-2013).
Dokuzuncu
Kalkınma Plânı
Özel İhtisas
Komisyonu
Raporu
(2007-2013).
Dokuzuncu
Kalkınma Plânı
Özel İhtisas
Komisyonu
Raporu
(2007-2013).
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Dokuzuncu
Otomotiv Sanayii özel ihtisas
46075

komisyonu raporu / Devlet
Planlama Teşkilatı.

Kalkınma Planı
Özel İhtisas
Komisyonu

076

T 939 öik

687

076

T 939 öik

702

076

T 939 öik

664

076

T 939 öik

680

076

T 939 öik

697

076

T 939 öik

693

Raporu
(2007-2013).
Dokuzuncu

Bölgesel Gelişme özel ihtisas
46076

komisyonu raporu / Devlet
Planlama Teşkilatı.

Kalkınma Plânı
Özel İhtisas
Komisyonu
Raporu
(2007-2013).
Dokuzuncu

46081

Gıda güvenliği, bitki ve hayvan

Kalkınma Plânı

sağlığı özel ihtisas komisyonu

Özel İhtisas

raporu / Devlet Planlama

Komisyonu

Teşkilatı.

Raporu
(2007-2013).
Dokuzuncu

Fikri mülkiyet hakları özel
46083

ihtisas komisyonu raporu /
Devlet Planlama Teşkilatı.

Kalkınma Plânı
Özel İhtisas
Komisyonu
raporu (20072013).
Dokuzuncu

Gemi inşa sanayii özel ihtisas
46084

komisyonu raporu / Devlet
Planlama Teşkilatı.

Kalkınma Plânı
Özel İhtisas
Komisyonu
raporu (20072013).
Dokuzuncu

46085

Ağaç ürünleri ve mobilya

Kalkınma Plânı

sanayii özel ihtisas komisyonu

Özel İhtisas

raporu / Devlet Planlama

Komisyonu

Teşkilatı.

raporu (20072013).
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Finansal hizmetler (Mali
piyasalar, Finans Kurumları,
46086

Bankacılık, Sigortacılık) özel
ihtisas komisyonu raporu /
Devlet Planlama Teşkilatı.

46087

46088

46098

46099

46100
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Dokuzuncu
Kalkınma Plânı
Özel İhtisas
Komisyonu

076

T 939 öik

659

076

T 939 öik

686

076

T 939 öik

694

076

T 939 öik

700

076

T 939 öik

674

076

T 939 öik

672

raporu (2007-

2013).
Dokuzuncu
Kalkınma Plânı
Özel İhtisas
Dış ekonomik ilişkiler özel
Komisyonu
ihtisas komisyonu raporu /
raporu (2007Devlet Planlama Teşkilatı.
2013).
Dokuzuncu
Kalkınma Plânı
İlaç sanayii özel ihtisas
Özel İhtisas
komisyonu raporu / Devlet
Komisyonu
Planlama Teşkilatı.
raporu (20072013).
Dokuzuncu
Kalkınma Plânı
Makina ve metal eşya sanayii
Özel İhtisas
özel ihtisas komisyonu raporu /
Komisyonu
Devlet Planlama Teşkilatı.
raporu (20072013).
Dokuzuncu
Kalkınma Plânı
Kamuda iyi yönetişim özel
Özel İhtisas
ihtisas komisyonu raporu /
Komisyonu
Devlet Planlama Teşkilatı.
raporu (20072013).
Dokuzuncu
Kalkınma Plânı
Balıkçılık özel ihtisas
Özel İhtisas
komisyonu raporu / Devlet
Komisyonu
Planlama Teşkilatı.
raporu (20072013).

YAYIN TANITMA

Dokuzuncu
Kalkınma Plânı
Savunma sanayii özel ihtisas
Özel İhtisas
komisyonu raporu / Devlet
Komisyonu
Planlama Teşkilatı.
raporu (20072013).
Dokuzuncu
Bilgi ve iletişim teknolojileri özel Kalkınma Plânı
ihtisas komisyonu; yayıncılık alt Özel İhtisas
komisyonu raporu / Devlet
Komisyonu
Planlama Teşkilatı.
raporu (20072013).
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076

T 939 öik

699

076

T 939 öik

696

46103

Dokuzuncu
Bilgi ve iletişim teknolojileri özel Kalkınma Plânı
ihtisas komisyonu; posta
Özel İhtisas
hizmetleri alt komisyonu raporu Komisyonu
/ Devlet Planlama Teşkilatı.
Raporu (20072013).

076

T 939 öik

695

46104

Bilgi ve iletişim teknolojileri özel
ihtisas komisyonu;
telekomünikasyon alt
komisyonu raporu / Devlet
Planlama Teşkilatı.

Dokuzuncu
Kalkınma Plânı
Özel İhtisas
Komisyonu
Raporu (20072013).

076

T 939 öik

692

46101

46102

YAYIN TANITMA
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DERLEMEYE GELEN RAPORLAR
Yıldız VARLI*

Eskişehir-Sarıcakaya-Mayıslar Altın
Cevherleşmesinin (ÖN.İR.10415;
HİZMETE
11074
Erişim No:240 1367) Buluculuk
ÖZEL
Talebine Esas Maden Jeolojisi Ve
Rezerv Raporu

S. YILDIRIM-H.YILDIZS. AK-F. NİĞDELİB. TURGUT

HİZMETE Gümüşhane-Bayburt Yörelerine Ait
ÖZEL
Epitermal Altın Aramaları

S. GÜNER-E.N.YAZICI

11075

11076

AÇIK

11077

ÖZEL

11078

Sinop-Boyabat Havzasının
Sedimantolojisi: Riftleşme Ve
Sıkışmalı Tektonikle Olan İlgisi

DR.A. ILGAR-DR.V.
ÖZAKSOY PROF.DR.W.
NEMEC-DR.B. LEREN-DR.
N.E. JANBU-E. KIRMAN

Çayırhan Kapalı İşletme Sahası BB.ERDURAN-İ.N.GÜNERPanoları Bölümü Ön Hidrojeolji Etüdü C.ÖZGÜR

İzmir-Torbalı-Çamlıca TC-1 Sıcak Su
HİZMETE
Sondajı Kuyu Bitirme Raporu
ÖZEL

Ç. KARAHAN

2008

2008

2008

2008

* Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı, Ankara.

