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KURULUŞUMUZ YER BİLİMLERİNDE 105 YAYIN SAYISI İLE DOKUZUNCU SIRADA

Eşref ATABEY*

TÜBİTAK-ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) tarafından 1981-2006
yıllarını kapsayan Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri isimli çalışma tamamlanarak, 2008
yılında ‘’Türkiye’nin Bilimsel Yayın Haritası’’ adıyla yayımlanmıştır. İ. H. Demirel, C. Saraç, E.
Akıllı, Ö. Büyükçınar, S. Yetgin ve E. A. Gürses’in editörlüğünü yaptıkları kitapta sadece 81
kurumun (GATA dahil 80 Üniversite ve TÜBİTAK) yayın göstergeleri verilmiştir.
Çalışma kapsamında; Türkiye’deki illerin bilimsel potansiyelleri ve bu illerdeki mevcut
tüm kamu ve özel sektöre ait kuruluşların bilimsel yayın performansları incelenerek;
a-Türkiye’nin halen en çok yayın yaptığı konu başlıkları,
b-Hangi illerin bilimsel yayın üretiminde ve hangi alanlarda önde oldukları,
c-Ülke bilimsel performansına kamu ve özel kuruluşların katkıları belirlenmiştir.
Çalışmada kullanılan veriler TÜBİTAK-ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi
Merkezi) tarafından tüm üniversitelere ve bazı kamu kuruluşlarına sağlanan Web of Science
(ISI, Thomson. Institute for Scientific Information, Philadelphia, USA) veri tabanından elde
edilmiştir.
İncelemenin zaman aralığı 1981-2006 yılları dahil 26 yıllık bir dönemi kapsamaktadır.
WoS veri tabanında yer alan Fen Bilimleri Atıf İndeksi (SCI-Exp)-Genişletilmiş, Sosyal
Bilimler Atıf İndeksi (SSCI) ve Sanat ve Beşeri Bilimler Atıf İndeksi (A ve HCI)’ nin her üçünü
de kapsayacak şekilde tarama yapılmıştır. Yayın sayıları tüm doküman tipleri (makale, not,
mektup v.b.) taranarak belirlenmiştir. Yayın analizlerinde sonuçlar, son “1” yayına kadar
indirgenerek incelenmiştir. Kurumlar arası ortak çalışmadan kaynaklanan tekrarlamalardan
doğan hatalar, her bilim dalında Türkiye’nin kesin yıllık yayın sayısı üzerinden gerekli
düzeltmeler yapılarak ortadan kaldırılmıştır.
Konu kategorileri THOMSON Firmasının “User Documentation National Science
Indicators” belgesinin ekinde verilen “Standard ve Ayt Bilim Dalları Listesi” nden aynen
alınmıştır. Araştırma 24 standard konu başlıkları üzerinde yapılmış olup, 106 Alt Bilim Dalları
da bu 24 Standard Bilim Dalı kapsamındadır.
Kitapta, yayın yapan kuruluşlardan bahsedilmekte ve bu kuruluşların 90 adedinin
(% 18’i) devlet ve vakıf üniversiteleri (askeri okullar ve GATA dahil), 125 adedinin (% 25’i)
T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar (eğitim-araştırma hastaneleri, Dr.Refik Saydam
Hıfzısıhha Enstitüsü v.b.) ve 283 adedinin (% 57’si) kamu kuruluşları (TAEK, TPAO, MTA
v.b.), özel kuruluşlar, 4 adedinin de TÜBİTAK’ın Gebze (Kocaeli), İstanbul, Ankara ve
Antalya’da bulunan araştırma merkezleri olduğu belirtilmektedir.
* MTA Genel Müdürlüğü, Tabiat Tarihi Müzesi - ANKARA
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Araştırma sonuçlarına göre, 1981-2006 döneminde 24 Bilim Dalında ilk 10 sırada en
çok yayın yapan kurumlar arasında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA);
105 yayın sayısı ve % 3.54 katkı oranı ile yer bilimlerinde dokuzuncu sırada yer aldığı
görülmektedir.
1981-2006 döneminde 24 Bilim Dalı’nda yayın yapan kurumlar arasında MTA Genel
Müdürlüğü Yer Bilimleri dalında 105 yayınla ilk on arasında yer alması yanında, Kimya
dalında 17, Mühendislik dalında 23, Ekoloji ve Çevre dalında 12, Malzeme Bilimlerinde 2,
Sosyal Bilimlerde 5 ve Multidisipliner alanda 27 olmak üzere toplam 186 yayınla önemli bir
konumdadır.
MTA Genel Müdürlüğü, araştırmacı kimliğiyle çalışmalarını yayına dönüştürerek,
bilimsel anlamda ülkemiz adına önemli katkılar koymaya devam etmektedir.
Çizelge 1- Yer bilimleri dalında MTA’nın yayın sayısı ve katkı oranı ile dokuzuncu sıradaki yeri
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Çizelge 2- Yer bilimlerinde yayın yapan kurumların yayın sayıları ve katkı oranları

3

4

Çizelge 2’nin devamı
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Çizelge 3- Kimya dalında yayın yapan kurumlar arasında 17 yayınla MTA’nın konumu

5

6

Çizelge 3’ün devamı
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Çizelge 4- Ekoloji-Çevre dalında yayın yapan kurumlar arasında 12 yayınla MTA’nın konumu

7

8

Çizelge 4- devamı
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Çizelge 5- Mühendislik dalında yayın yapan kurumlar arasında 23 yayınla MTA’nın konumu

9

10

Çizelge 5’in devamı
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Çizelge 5’in devamı

11

12
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Çizelge 6- Malzeme Bilimleri dalında yayın yapan kurumlar arasında 2 yayınla MTA’nın konumu
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Çizelge 6’nın devamı

13

14
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Çizelge 7- Multidisipliner alanda yayın yapan kurumlar arasında 27 yayınla MTA’nın konumu
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Çizelge 7’nin devamı

15

16

Çizelge 7’nin devamı
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Çizelge 7’nin devamı

17

18
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Çizelge 8- Sosyal Bilimler dalında yayın yapan kurumlar rasında 5 yayınla MTA’nın konumu
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Çizelge 8’in devamı

19

20

GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELER

Çizelge 8’in devamı

Bu yazının hazırlanmasında İ. H. Demirel, C. Saraç, E. Akıllı, Ö. Büyükçınar, S. Yetgin
ve E. A. Gürses’in editörü oldukları TÜBİTAK-ULAKBİM Türkiye Bilimsel Yayın Haritası adlı
eserden yararlanmıştır. Çizelgeler eserden aynen alıntıdır.
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JEOTERMAL SONDAJLARDA HAVALI AKIŞKAN TEKNİKLERİ VE ÖRNEK BİR
PROBLEM

Bülent TOKA*

GİRİŞ
Sondajlarda matkabın kestiği kırıntıları yeryüzüne taşımak ve kuyu içerisinde
hidrostatik dengeyi sağlamak için kullanılan çamur (bentonit+su karışımı) teknolojisinin
yerine havalı akışkan uygulama teknikleri son yıllarda jeotermal kuyularda geniş bir
uygulama alanı bulmaktadır. Kuru hava ile ilk jeotermal sondaj 1970’lerde ABD-Kaliforniya
geysers jeotermal sahasında yapılmıştır. Hava akışkanlı (hava+ formasyon akışkanı,
hava+köpük gibi) jeotermal sondajlara ise 1982 yılında Kenya’da başlanmış ve Etopya,
Japonya, Meksika, İzlanda, Yeni Zelanda, Endonezya, Filipinler gibi ülkelerde de hava
akışkanlı jeotermal sondajlar yapılmıştır (Birkisson ve Hole, 2007).
Ülkemizde bugüne kadar jeotermal sondajlarda hava akışkanlı sondaj tekniği
uygulanmamıştır. 1963 yılından bu yana 500’ye yakın jeotermal sondaj yapan MTA Genel
Müdürlüğü’nün her geçen gün daha derinlere inen ve derinlikle birlikte karmaşık yapı
gösteren jeotermal sahalarda havalı akışkan uygulamalarına başlamasında ülkemizdeki
jeotermal gelişim açısından fayda bulunmaktadır. Ayrıca kızgın kuru kaya, kızgın ıslak kaya
veya kızgın çatlaklı kaya anlamına gelen geliştirilmiş jeotermal sistemlerden (enhanced
geothermal sytems - EGS) enerji üretimine yönelik araştırma çalışmaları son yıllarda
dünyada hızlı bir artış göstermektedir. 21. yüzyılın önemli bir enerji kaynağı olarak gösterilen
EGS’ler daha derin ve daha az geçirgen rezervuara sahip olduğundan bu sahalarda hava
akışkanlı sondaj uygulamalarının önemi artmaktadır.
HAVA AKIŞKANLI SONDAJ TEKNİKLERİ
Jeotermal kuyularda da havalı akışkan tekniği uygulamasının ana amaçları sondaj
çalışmalarında karşılaşılan problemlerinin üstesinden gelmek, ilerleme hızını artırmak ve
rezervuarın kirlenmesini önlemektir. Bu yöntemle İsviçre’de yapılan derin jeotermal sondajda
4 kat daha fazla ilerleme hızına ulaşılmıştır (Bjelm, 2006).
Bu tekniğin çamurlu sondajlara göre tercih edilmesinin en önemli sebepleri; (i)
sirkülasyon kaybının en aza inmesi, (ii) sert formasyonlarda oldukça iyi ilerleme performansı
göstererek sondaj maliyetini azaltması, (iii) suya olan gereksinimin azalması, (iv) rezervuarda
meydana gelen deformasyonun azalması nedeniyle rezervuardan üretilen akışkan miktarının
artması ve rezervuarda hızlı termal kazanım, (v) basınç farklılığından dolayı takım dizisinin
formasyona yapışmasının önlenmesi gibi daha az kuyu problemleridir. Buna karşın bu
sistemin dezavantajları; (i) ekipmanların (kompresör ve basınç artırıcı-booster) yüksek
maliyeti ve yüksek yakıt tüketimi, (ii) kompresörün gürültülü çalışması ve sirkülasyon
* MTA Genel Müdürlüğü, Sondaj Dairesi, Ankara
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havasının atmosfere bırakılması sırasında açığa çıkan gürültü, (iii) sıcak akışkanın yüzeye
deşarjı, (iv) korozyon, (v) sondaj sırasında formasyon akışkanının iki faza dönüşümü
(kaynaması), (vi) kuyu dibi sıcaklığının matkabın ömrünü kısaltması (vii) operasyonun
karmaşık yapısı. Fakat iyi planlama ve mühendislik çalışmalarıyla elde edilen avantajların
pozitif etkisi ve gelişen teknolojilerle (örnek, hava deşarj hatlarına susturucuların
yerleştirilmesi, yüksek sıcaklıklara dayanıklı matkapların kullanılması gibi), bu dezavantajların üstesinden kolaylıkla gelinebilmektedir.
Sondaj sırasında anülüsteki akışkan basıncını azaltan ve muhtemel üretim
zonlarındaki formasyon basıncını dengeleyen bu teknik dört farklı şekilde uygulanmaktadır.
Bunlar (i) hava (veya gaz), (ii) hava+rezervuar akışkanı (mist), (iii) hava+çamur (veya su) ve
(iv) hava+köpük sistemidir. Bu tekniklerin uygulanması için gerekli hava oranları şekil 1’de
verilmiştir.
Kuru
Hava (gaz)

Hava+
Rezervuar Akışkanı

% 99 - % 100

% 96 - % 99

Hava+
Çamur (su)

<% 55

Hava+
Köpük

% 55 - % 99

Şekil 1- Havalı akışkan sisteminde uygulanan dört farklı tekniğin içerdiği hava oranlarını yüzdesi (Nas ve Toralde, 2010).

Hava/gaz sondaj işleminde, formasyonun kuru olduğu diğer bir deyişle formasyondan
akışkan gelmediği durumlarda uygulanan bir tekniktir. Matkabın kesmiş olduğu kırıntıları
yukarı taşımak için kuyu içerisinde sıkıştırılmış havanın sirkülasyonu yapılır. Bu sondaj
işleminde kuyuyu temizlemek için sıkıştırılmış hava anülüste dakikada en az 3000 ft’lik (≈915
m) bir hıza sahip olmalıdır. Kuru havalı sondaj için gerekli hava miktarının ve güç ünitelerinin
hesabı bu makalenin sonunda bir örnekle verilmiştir.
Hava+rezervuar akışkan sondajında sıkıştırılmış hava içerisine formasyon akışkanı
karışmaktadır. Matkabın kesmiş olduğu kırıntılar ıslaktır. Buna karşın kuyu içerisinde
sirkülasyon yapan ana faz havadır. Arazide elde edilen deneyimler hava+rezervuar akışkan
ile yapılacak sondajda gerekli olan hava debisinin, hava ile yapılan sondajlar için gerekli olan
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hava debisinden, %30-40 daha fazla olması gerektiğini göstermektedir. Derin kuyularda
hava+rezervuar akışkanı ile sondaj yapıldığında gerekli olan basınç havalı sondaja göre
daha fazla olacağından bir booster’a (basıncı yükselten kompresör) gereksinim olacaktır.
Köpük sondajı işleminde köpük, su veya çamur ile birlikte havanın içerisine eklenir.
Köpük, su ile birlikte kullanılırsa foam drilling (köpüklü sondaj), çamur ile birlikte kullanıyorsa
stiff foam (katı köpük) diye adlandırılır. Bu sondaj tekniğinde sirkülasyon sıvısı olarak çok
fazla miktarda suya gereksinim duyulabilir. Hava, kuyudaki sirkülasyon sıvısı içerisinde
sıkıştırılmış hava kabarcıkları şeklinde görünür.
Hava+çamur (veya su) sondajında, çamur veya su ana sirkülasyon sıvısıdır ve hava
köpüksüz olarak ortama eklenir. Hava+çamur (veya su) sondajında ana faktör çamurun jel
kuvvetini kontrol etmektir. Kontrol işlemi, havanın çamur içerisinden kaçmasının
engellenmesi ve çamurdan ayrılma işleminin separatörde gerçekleşmesidir. Şayet hava
anülüste çamurdan ayrılırsa, çamurun yavaş hareketinden dolayı kuyu cidarındaki formasyon
aşınacaktır. Ayrıca havanın çamurdan ayrılma işlemi pompadan önce separatörlerde
gerçekleştirilmezse pompa arızaları oluşacaktır.
Hava+çamur sondajında başlangıçta çamur sirkülasyonu yapılırken hava debisi yavaş
yavaş artırılır. Sondaja başlanırken formasyondaki akışkanın geliş yapmasını (blowout)
önlemek için kuyu içindeki çamurun hava ile aniden boşaltılmasından kaçınılmalıdır.
Kullanılacak maksimum hava debisine çamurun ikinci defa sirkülasyonunda ulaşılmalıdır.
Manevra sırasında kuyu çamur ile doldurulmalıdır.
Havalı sondaj ekipmanlarının en önemli iki ana ekipmanı kompresör ve booster’dır.
Kompresörler sondaj veya booster için düşük basınçlı hava üretirler (100-300 psig). Tüm
kompresörler, sıkıştırılan havanın soğutulması sistemine sahiptirler ve belli bir limite kadar
havayı soğuturlar (150-190 °F veya 66-88 °C). Kullanılacak kompresörün sayısı açılacak
kuyunun karakteristik özelliklerine, kuyu ve tij çapına ve sondaj yapılacak yerin yükseltisine
bağlıdır.
GEREKLİ HAVA HACMİNİN, KOMPRESÖR VE BOOSTER GÜCÜNÜN HESAPLANMASI
Havalı sondaj için gerekli hava/gaz hacmi miktarı R. R. Angel tarafından saha
çalışmalarıyla hesaplanmıştır (Çizelge 1). Bu çalışmada gerekli hava hacminin
belirlenmesinde, kuyu çapı, tij çapı, ilerleme hızı ve gaz gravitesinin etkisi göz önüne
alınmıştır. Fakat enjekte edilen veya üretilen suyun etkisi göz önüne alınmamıştır. Aynı
zamanda kesilen kırıntıların tümünün moleküler çapta toz halinde küçüldüğünü kabul
etmiştir. Angel, havanın kaldırma kapasitesinin havanın yoğunluğu ile arttığını ve minimum
3000 ft/dak’lık (915 m/d) anülüs hızının kırıntıları kaldırmada yeterli olduğunu ortaya
koymuştur. Fakat uygulamalarda optimum anülüs hızının 5000 ft/dak (1524 m/d) olması
tavsiye edilmektedir. Bu çalışma, havalı sondajın planlanmasında yeterli bir sonuç
vermektedir. Gerçekte havalı sondajlarda gerekli olan debi kompresörün çalıştığı yüksekliğe
bağlıdır. Çizelge 2 kompresörün çalıştığı rakıma göre havanın basıncı, sıcaklığı ve
yoğunluğunu göstermektedir. Sondaj güç ünitelerinin çalışacağı yükseltiye bağlı olarak
gerekli hava miktarı çizelge 3’de verilen formüllerden hesaplanmaktadır. Ayrıca çizelge 3’de
kuru hava ile yapılacak sondajlar için gerekli kompresör ve booster’ın güçlerini hesaplamak
için gerekli formüler de verilmiştir. Bu çalışmada sondajcılıkta evrensel olarak kullanılan
birimler (örnek, inç, feet, °F gibi) hesaplamalarda kullanılmıştır.
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Çizelge 1- Minimum anülüs hızı (3000 ft/dak’lık standart hava hızı) oluşturmak için
gerekli hava debisini hesaplama yöntemi

Çizelge 2- Kompresörün çalıştığı rakıma göre havanın basıncı, sıcaklığı ve yoğunluğu

Rakım feet

Basınç, psi

Sıcaklık, °F

Yoğunluk, lb/ft3

0

14.696

59.00

0.0765

2000

13.662

51.87

0.0721

4000

12.685

44.74

0.0679

6000

11.769

37.60

0.0639

8000

10.911

30.47

0.0601

10000

10.108

23.36

0.0565
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Çizelge 3- Havalı sondaj hesaplamalarında kullanılan formüller (Lyons ve diğerleri, 2001).

Yukarıdaki formüllerde istenen C1, C2 ve C3 değerleri kompresörün çalıştığı rakıma
göre çizelge 4’de verilmiştir.
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Çizelge 4- Kompresörün çalıştığı rakıma göre C1, C2 ve C 3 değerleri

Rakım (feet)

C1

C2

C3

0

6.610

28.83

1.628*10-6

2000

5.873

30.59

1.446*10-6

4000

5.207

32.48

1.282*10-6

6000

4.612

34.52

1.136*10-6

8000

4.080

36.70

1.005*10-6

10000

3.605

39.04

0.8878*10-6

Qr

kuyu temizliği için gerekli minimum hava hacmi, ft3 /dak.

H

kuyu derinliği, ft.

γ0

deniz seviyesine göre hava yoğunluğu, lb/ft3 (Çizelge 3)

γi

rakıma göre hava yoğunluğu, lb/ft3, (Çizelge 3)

Q0

teçhiz borusu ve tij çapına bağlı olarak akışkanın hava veya gaz olmasına göre
çizelge 2’den bulunur

N

teçhiz borusu ve tij çapına bağlı olarak akışkanın hava veya gaz olmasına göre
çizelge 2’den bulunur

Pb

anülüsteki kuyu dibi basıncı, (lb/ft2, abs)

Ps

anülüs cıkışındaki atmosferik basınç, (lb/ft2, abs)

Tin

kompresöre giren havanın sıcaklığı, (°R)

Thd

kuyu dibi sıcaklığı, (°R)

Tav

kuyu derinliği boyunca kuyu içinin ortalama sıcaklığı, (°R).

K

matkap ilerleme hızı, (ft/saat)

Dh

kuyu çapı, (ft)

Dp

tij dış çapı, (ft)

λn

nozul ile kesme yüzeyi arasındaki mesafe, (inç)

db

matkap çapı, (inç)

dn

nozul çapı, (inç)
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S

gazın spesifik gravitesi, (hava için 1)

An

nozul alanı, (ft2)

Na

matkaptaki nozul sayısı

G

akışkanın ağırlık oranı, (lb/sn)

Pa

matkap nozullarında basınç kaybı, (lb/ft2 abs)

R

gaz sabiti (53,3 ft-lb/lb-°R)

g

yerçekimi ivmesi (32,2 ft/sn2)

Ta

nozulların üzerindeki hava sıcaklığı, °R

γa

matkap üzerindeki hava yoğunluğu

Vn

nozullarda oluşan hız, (ft/sn)

Tn

nozuldan çıkan havanın sıcaklığı, °R

Cp
Did

havanın spesifik sıcaklığı (6000 ft2/sec2-°R)

Pi

kompresörden çıkan havanın basıncı psi

k

spesifik ısı oranı olarak açıklanan gaz sabiti, (hava için k= 1.4)

ns

iç soğutma kademe sayısı (genelde 1, 2 veya 3)

Pin

kompresöre veya booster’a giren havanın basıncı, (psia)

Pout

kompresörden veya booster’dan çıkan havanın basıncı (psia)

Qin

bir kompresörün ürettiği hava hacmi, (lb/ft3)
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drill pipe iç çapı, ft

volumetrik verim (kompresör için 1, booster için 0,7)
em

mekanik verim (0.8)

eh

rakıma bağlı olarak kompresör motorundaki performans düşümü (Şekil 1)

SONUÇLAR
21. yüzyılın enerji kaynağı olarak gösterilen yer ısısından enerji üretimine yönelik
araştırma ve geliştirme çalışmaları dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır.
Artan jeotermal enerji araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu sondaj çalışmaları daha
derinlere indikçe sondaj problemleri de artmaktadır. Ortaya çıkan bu problemlerin bazılarını
ortadan kaldırmak için 1982 yılından beri birçok sahada hava akışkanlı sondaj teknikleri
uygulanmaktadır. Ülkemizde de jeotermal sondajlar konusunda en deneyimli kurum olan ve
500 adete yakın jeotermal sondaj yapan MTA Genel Müdürlüğünün hava akışkanlı sondaj
uygulamalarına yönelik çalışmalara bir an önce başlamasında fayda görülmektedir.
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ÖRNEK PROBLEM - HAVA HACMİ, KOMPRESÖR VE BOOSTER GÜCÜNÜN HESAPLANMASI
Kuyu derinliği=
Kuyu (matkap) çapı=

10000 ft
8 1/2” (0.7083 ft)

Techiz borusu çapı ve derinliği=
DP dış çapı=
DP iç çapı=
DC dış çapı=
DC dış çapı=
Kuyu dibi sıcaklığı=

9 7/8” (0,8229 ft) - 6000 ft
4 ½” (0,3750 ft)
3,826” (0,3188 ft)
6 1/2” (0,5417 ft)
2 1/2” (0,2083 ft)
250 °C - 482°F - 941,7 °R

İlerleme hızı=
Rakım =

60 ft/saat
6000 ft

1. Gerekli hava hacminin hesaplanması
Açılacak jeotermal kuyunun 6.000 ft derinliğe kadar 9 7/8” teçhiz borusu ile teçhiz
edileceğini ve bu metreden sonra 8 ½” matkap - 6 3/4” DC - 4 ½” DP’den oluşan takım dizisi
ve ortalama 60 ft/saat matkap ilerleme hızı (K) ile ve 10.000 ft derinliğe (H) kadar ilerleme
yapılacağını planlayalım.
Kuyunun en geniş yeri olan teçhiz borusu (9 7/8”) ile DP arasındaki hava hızının
minimum 3000 ft/dak olması için gerekli hava miktarının hesabı;
Çizelge 2’den Q0=1240 ve N=93,3, Çizelge 3’den deniz seviyesindeki hava
yoğunluğu(γ 0)=0,0765 ve 6.000 ft yükseklikteki hava yoğunluğu (γi)=0,0639 olarak bulunur.

Bu sondaj için 1500 ft3/dak.’ lık iki adet kompresör kullanıldığını farz edersek toplam
debi; Qr =3000 ft3/dk olacaktır.
Her bir kompresörün üreteceği hava miktarı Qin =1500 ft3/dk
2. Anülüste oluşan basıncın hesaplanması
10.000 ft derinlikte kuyu dibinde oluşan basınç
Çizelge 3’de enjekte edilen havanın sıcaklığı, Ts 37,6 °F (497,3 °R)
Çizelge 2’de

BİLGİ DAĞARCIĞI

29

3. Nozullarda oluşan basıncın hesabı
Maksimum kuyu dibi temizliği için;
Nozul ile kesme yüzeyi arasındaki mesafe,

Nozul çapı,
Bu sondaj için 11’lik nozel kullanılması uygun olacaktır.
Üç konlu matkap kullandığımızı varsayarsak nozel sayısı 3 olacaktır
Nozul alanı,
Akışkanın ağırlık oranı,
Matkap nozullarında basınç kaybı
Matkap üzerindeki hava yoğunluğu,
Nozullarda çıkan akışkan hızı
Nozuldan çıkan havanın sıcaklığı (Vn >> Va)

4. Enjeksiyon basıncının hesabı
Hesaplanan matkap üzerindeki basınç Pa, enjeksiyon basıncı olarak kullanılabilir.
Fakat sondaj dizisi içindeki hava kolonunun oluşturduğu basınç, matkap üzerine uygulanan
basıncın artmasına neden olur. Bu nedenle kompresörün veya boosterın uygulayacağı
enjeksiyon basıncı Pi,
Kompresörün uygulayacağı enjeksiyon basıncı Pi,
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5. Kompresör ve booster’ın güç hesabı
Bu örnekte 3000 ft3/dak’lık debi için Qin=1500 ft3/dak’lık iki kompresör kullanıldığı farz
edilmişti.
Pgiriş=11.679 psia (6000 feet rakıma göre Tablo e-2’den bulunan değer)
Tgiriş= 37.6 °R (6000 feet rakıma göre Tablo e-2’den bulunan değer)
Pi=395,85 psia (üç adet nozul kullanıldığında enjekte edilmesi hesaplanan basınç
değeri)
Maksimum kompresörün üretebileceği basınç:300 psig (kompresör katoloğundan)
Kompresörden çıkan ve boostera giren havanın sıcaklığı 160 °F (620 °R) ise
Kompresör kademe sayısı (ns)=3
Üç kademeli kompresörlerde toplam basınç yükselim oranı

her kademe için düşüm oranı

Kompresörün her kademesi için basınç, sıcaklık ve debi değişimi
Atmosfer şartlarında P1= 11.769 psi, T1= 37.6 °F (497.3 °R), Qin=1500 ft3/dak
Buradan havanın yoğunluğunu

1. kademe sonrası 2. kademe başlangıcı
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T2= 497,3 °R (kompresörde sıkıştırılan havanın sıcaklığının giriş sıcaklığına
soğutulduğunu varsayarsak)

1. kademe sonrası 3. kademe başlangıcı

T3= 497,3 °R (sıcaklığın giriş sıcaklığına soğutulduğunu varsayarsak)

1. kademe sonrası ve soğutmadan önceki durum

Boostera girmeden önce 219.7 °F (679,4 °R) sıcaklıktaki hava 160 °F (619,7 °R)’a
kadar soğutulur ve bu durum basıncı düşürür. Bu durumda boostera girmeden önceki
havanın durumu;

Her kompresörün için gerekli teorik güç
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Kompresör için gerekli olan gerçek motor giriş gücü

Seçilen kompresörün motorunun gücü 600 HP ve 6000 feet yükseklikte çalıştığında
296.46 HP gücü karşılayıp karşılamayacağını Şekil 4’den kontrol edilir. Bu kompresör için
aspirated input motor kullanıldığı farz edilirse şekilden 6000 feet yükseklikte motordaki güç
düşüm oranı Eh=%22 (Şekil 1) bulunur. Buna göre;

6000 ft yükseklikte 97/8” üretim borusu ve 8 ½” çapında 10000 ft sondaj yapmak için
475,1 HP daha güçlü bir kompresör motoruna gereksinim vardır.
İki kademeli booster kullanıldığında gerekli güçün hesaplanması

Motorun verimindeki düşüm (%)

2 adet kompresör kullanıldığına göre boostera giren sıkıştırılmış hava debisi, sıcaklığı,
basıncı ve yoğunluğu

Aspirated Input Motor
Turbocharged Input Motor

Rakım (ft)
Şekil 2- Kompresörlerin çalışacağı rakıma göre motorlardaki
güç düşümü.
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Booster boyunca basınç yükselim oranı bilinmiyor. Çünkü soğutmadan sonra boostera
giriş durumu hakkında veri yoktur. Buna karşın booster soğutmasından sonraki durum
biliniyor. Bu değerler;
= 619,7 °R

İki kademeli booster için basınç yükselim oranı

1. kademeden sonra 2. kademeden önce durum

= 619,7 °R
1. kademeden sonra soğutmadan önce durum

Soğutmadan sonraki durum

Basınç yükselim oranı
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1. kademeden sonra 2. kademeden önce durum

= 619,7 °R
1. kademeden sonra soğutmadan önce durum

Soğutmadan sonraki durum
= 619,70 °R

Booster için gerekli teorik güç

Booster için gerekli olan gerçek motor giriş gücü

Bu Booster için aspirated input motor kullanıldığı farz edilirse şekil 1’den 6000 feet
yükseklikte motordaki güç düşüm oranı %14,8 bulunur. Buna göre;

Sadece hava ile sondaj yapıldığında bu örnekteki sondaj için 272,77 HP güçten daha
büyük güce sahip booster kullanılması gerekmektedir.
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SÜLFÜRLÜ MADENLERİN ÇEVRE SORUNU: ASİT MADEN DRENAJI
Mehmet KARADENİZ*

GİRİŞ
Madencilik faaliyetleri ile ilintili çevre sorunları; madenlerin çeşitlilik göstermesi, farklı
biçimlerde ve yapılarda yataklanması, üretim ve zenginleştirilmelerinde zorunlu olarak
birbirinden ayrı yöntemler uygulanması gibi nedenlerle, yerel şartlara da bağlı olarak geniş
bir yelpazede değişkenlik göstermektedir. Ancak alıcı ortamlar açısından bakıldığında,
sularla maden üretimi arasında sıkı ve yoğun bir ilişki olduğu için, hiç kuşkusuz en ciddi
sorun su kirliliğidir. Bünyesinde demir sülfür mineralleri bulunan sahalarda görülen asit
maden drenajı (AMD) ise; değişik tür madenlerde ortaya çıkabilmesi (yaygınlığı), uzun
mesafelere kolayca taşınabilmesi (hareketliliği) ve etkinliğini yıllar boyunca sürdürebilmesi
(devamlılığı) dolayısıyla diğerlerinden ayrılmaktadır.
AMD’nın belirgin özellikleri çok düşük pH, yüksek metal konsantrasyonu, yüksek
oranda çözünmüş katı ve askıda katı içeriğidir. Böylelikle, AMD dereler, çaylar, nehirler ve
göller gibi alıcı ortamlara karıştığında, söz konusu alandaki canlı yaşamı olumsuz yönde
etkilenebilir. Hatta kimi türler tamamen yok olabilir, bağlantılı olarak besin zinciri zamanla
zayıflayabilir ve neticede ekosistem çökebilir.
Görüldüğü üzere, AMD sık karşılaşılan, etki alanı geniş ve uzun süreli bir çevre kirliliği
sorunudur. İlâveten, oluşum başladıktan sonra engellenmesi güç, çözümü ise yüksek
maliyetlidir. Buna göre, henüz daha oluşumu başlamadan önlenmesi, ekonomik ve teknik
açıdan bir gerekliliktir.
ASİT MADEN DRENAJI KAVRAMI
AMD, bir sülfürlü maden sahasındaki kayaç yığınlarında, cevher ve pirit konsantresi
stoklarında ve artıkların terk edildiği barajlarda pirit, pirotin ve markazit gibi bir demir sülfür
mineralinin nemli ortamda oksitlenmeye maruz kalmasıyla tetiklenen tepkimeler sonucu, sulu
ortama proton (H+) geçmesi ve çözeltinin asidik niteliğe bürünmesidir (Şekil 1).
Bakteri
Alkali

Yağış
Hava (O2)

Sülfür
Su
Maden
artığı

Yer altı suyu

FeS2’nin doğrudan
oksitlenmesi

AMD

Şekil-1 AMD oluşumunun şematik gösterimi (BCAMDTF,
1989).
* MTA Genel Müdürlüğü, Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi, Ankara
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Asidik drenaj madencilik faaliyetleri dışında ya yol, baraj ve havaalanı gibi büyük çaplı
inşaatlar veya doğada insan etkisi olmaksızın demir şapka (gossan) oluşumu esnasında da
gelişebilir. Bu süreçler ise asit kaya drenajı (AKD) olarak adlandırılır.
Oluşumu
AMD esas itibariyle, başlangıçta belirli bazı minerallerin çözünmesi, ardından katı hale
geçerek çökelmesi ve yeniden çözünmesi şeklinde gelişen süreçler dizisidir. Genellikle ilk
oksitlenen en yaygın demir sülfür minerali olan pirittir. Sülfür içeren sfalerit, kovellin,
kalkopirit, arsenopirit, stibinit, millerit gibi sair metalik mineraller daha sonraki aşamalarda
çözünerek asiditeye katkı yapar.
FeS2(k) + H2O + 7/2O2(g) →

Fe2+(k) + 2SO42-(s) + 2H+ + ısı

[1]

Ortamın oksitleme potansiyeli yüksekse, Fe2+ yükselgenip, Fe3+’e dönüşür.
Fe2+(k) + O2(g) + 4H+

→

Fe3+(k) + 2H2O

[2]

Fe3+ kuvvetli bir oksitleyicidir. Bir kısım Fe3+ OH- ile bileşik yapıp sarıdan kırmızıya,
turuncudan kahverengiye renk alarak (Şekil 2) çökelirken ([3] numaralı tepkime), bir kısmı da
piritin oksitlenmesine katkı yapar.
Fe3+ + 3H2O

→

Fe(OH)3(k)↓ + 3H+

[3]

FeS2(k) + 14Fe3+ + 8H2O

→

15Fe2+ + 2SO42-(s) + 16H+

[4]

Şekil-2 Bakır pasasından çözünen demir sülfürlerin preipitasyonuyla oluşan Fe(OH)3
çökelleri (yellow boy), (Maden-Elazığ Atabey, 2010).
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Böylelikle asit meydana gelir. Ama bütün mineraller aynı doğrultuda davranış
sergilemez. AMD, asit üreten minerallerle nötürleştiren minerallerin etkilerinin bileşkesidir.
Bazı sülfürler asit üretimine yardımcı olurken, kimi karbonat mineralleri (kalsit ve dolomit gibi)
nötürleştirici rolü oynar ([tepkime 5]), bazı silikatlar da tampon etkisi yaratır.
CaCO3(k) + H+(s)

→

HCO3- (s) + Ca2+(s)

[5]

Asidin oluşumu ve nötürleşmesi burada verilen kimyasal süreçten çok daha karmaşık
bir olgudur. Çünkü gelişmeleri bir şekilde hızlandıran, yavaşlatan veya engelleyen çok sayıda
faktör vardır.
Oluşumu etkileyen faktörler
Asidik drenaj oluşumunun temel şartı, üç temel öğe konumundaki demir sülfür, oksijen
(hava) ve nemin (su) eş zamanlı bir araya gelmesidir. Sonrasında, tepkimeleri doğrudan ya
da dolaylı biçimde etkileyen veya kontrol eden faktörler devreye girer. İlk üçüyle birlikte,
sülfür oksitlenme ürünlerinin oluşumunda bizatihi rol oynayan mikroorganizmalar, pH,
sıcaklık ve Fe2+/Fe3+ denge durumu diğer birincil faktörler olarak addedilir. Asidi nötürleştiren
veya meydana gelen ürünlerle tepkimeye giren karbonat ve silikat mineralleri ikincil
faktörlerdir. Yığını oluşturan malzemenin tane boyutu, yüzey alanı, gözeneklilik, geçirgenlik,
gevreklik gibi fiziksel özellikleri ile işletmenin bulunduğu bölgenin iklim ve diğer coğrafik
nitelikleri üçüncül faktörler olarak değerlendirilmektedir (EPA, 1994; Environment Australia,
1997). Paktunç (1998) ise bunları, kaynak faktörler (asit üreten ve nötürleştiren minerallerin
fiziksel ve mineralojik özellikleri) ve çevresel ve diğerleri (iklim, hidrolojik koşullar, yığın hacmi
gibi) olmak üzere ikiye ayırmaktadır.
Oluşumun diğer mekanizmaları
AMD’nın oluşum süreci, daha önce verilen ve kimyasal mekanizmayı ifade eden ve
minerallerin asit üreten veya asit nötürleştiren tepkimelerinden ibaret değildir.
Maden yatağının jeokimyasal yapısı, işletmeyle teması olan suların asit karakter
kazanıp kazanmaması bakımından önemlidir. Çünkü söz konusu suların, mevcut
minerallerden çözünür niteliktekileri çözmesi, çözünen iyonların, bilhassa ortam pH’ındaki
değişimle yeniden katı faza dönüşerek çökelmeleri (presipitasyon) sonucu ikincil minerallerin
oluşması ve nihayet bunların bazılarının tekrar çözünüp çözeltiye geçmesi drenaj sularının
fiziksel ve kimyasal özelliklerini tayin eder.
Öte yandan, mikroorganizmalar (Thiobacillus ferrooxidan, Thiobacillus thiooxidan vs),
üremelerini ve başka hayati işlevlerini devam ettirebilmek için enerji kaynağına, yeni hücre
sentezinde karbona ve diğer bazı elementlere ihtiyaç duyarlar. İndirgenmiş demir ve
oksijenin eş zamanlı varlığı, bunları oksitleyen asitsever (acidophilic) bakterilerin gelişip
büyümesine katkı yapar. Fe2+’in abiyotik şartlarda ve katalizör olmaksızın oksitlenmesi
yavaştır. Ayrıca pH 3,5-3,0 aralığına indiğinde de durur. Ancak o seviyeye değin, pirit
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oksitlendiğinde tepkime ürünü olan proton, sülfat ve Fe2+’in sudaki konsantrasyonları
yükselir. Mikroorganizmalar enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Fe2+’i oksitlerken, tepkime
hızını büyük ölçüde arttırarak süreci de etkilemiş olurlar.
Yığınlarda, özellikle derinliğe doğru fizikokimyasal mekanizma devreye girer. Burada,
piritin oksitlenmesi yüzeyden başlayarak içeriye doğru ilerler ve egzotermik bir tepkime
olduğundan ısı açığa çıkarır. Ortam sıcaklığı 70 0C’a kadar yükselebilir. Artan sıcaklık gaz
akışına neden olarak yığın içi oksijen transferinin işleyişini değiştirir. Hava geçirgenliği yeterli
ise sıcaklık ve yoğunlukla yönlenen gaz konveksiyonu başlar (Lefebvre ve diğerleri, 2001).
Bu girişimle sağlanan oksijen transferi difüzyondan daha etkindir. Bunun yanı sıra, sıcaklık
değişimi mikroorganizmaların faaliyetlerini de etkileyebilir.
SAHANIN TANIMLANMASI VE KESTİRİM
Sahanın tanımlanması
Morin ve Hutt (1997) tarafından yapılan bir değerlendirmede, “Maden alanı bileşenleri
birbirleriyle ve aynı şekilde çevreyle etkileşim içindedir… Teknik anlamda izole sınırları
bulunmayan açık sistemlerdir. O nedenle, bu sistemler, tüm ortam ve onun fiziksel, kimyasal
ve biyolojik özellikleri doğru bir şekilde bilinmediği takdirde, tanımlanamaz ve gelecekteki
davranışları önceden tahmin edilemez.” denilmektedir. Dolayısıyla, sahanın AMD üretip
üretmeyeceğinin saptanabilmesi için, öncelikle yakın çevresiyle birlikte maden alanının jeolojisine, mineralojisine, üretim-zenginleştirme uygulamalarına, hidrolojisine, topoğrafyasına
ve iklimine ait veri tabanı oluşturulması gerekir.
Esasında, maden yatağının bulunmasından önce yapılan temel jeolojik araştırmalar,
arama aşamasındaki jeokimyasal tetkikler, etüt çalışmaları ve ÇED dönemindeki incelemeler
istenen verilerin tamamına yakınını kapsar. AMD açısından sahanın davranışının önceden
kestirimine ilişkin veriler; katı numunelerde fiziksel/jeoteknik, kimyasal ve mineralojik, sıvı
numunelerde kimyasal, fizikokimyasal ve bakteriyolojik analiz ve testlerle elde edilir. Mevcut
veri eksiklikleri de bunlarla giderilerek kestirim sürecine geçilir.

Kestirim çalışmaları
Kestirim; bir maden sahasının AMD potansiyeline sahip olup olmadığının, varsa
büyüklüğünün, sürekliliğinin, metal salım durumunun ve uzun dönem etkilerinin
değerlendirilmesini içerir.
Kestirim için kullanılmakta olan yöntemler arasında jeokimyasal statik ve jeokimyasal
dinamik (kinetik) testler, jeokimyasal modellemeler, özütleme (leaching) testleri,
jeoistatistiksel modellemeler (3D modelleme), saha ve laboratuvar çalışmalarıyla sağlanan
verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması sayılabilir.
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Standard asit-baz hesabı, pH6, net asit üretme, doymuş çamur pH’ı gibi çok sayıda
statik test mevcuttur. Bunlar, temsili numunelerin azami asit üretme ve nötürleştirme
potansiyellerini kısmen hesaplama, kısmen de test ederek belirlemeyi, sonuçta da bulunan
değerleri kıyaslayarak asit oluşma ihtimalini tayin etmeyi hedefleyen öngörü yöntemleridir.
Kestirim çalışmalarının başlangıcında başvurulan; uygulaması görece kolay, kısa süreli,
düşük maliyetli ve izleyen kademelere yön veren eleme niteliğindeki testlerdir. Asit üretme
potansiyeli, numunenin mineralojik yapısında yer alan sülfürlü mineraller dikkate alınarak
genellikle hesaplama yoluyla bulunurken, nötürleştirme potansiyeli, seçilen yönteme göre az
çok değişkenlik arz eden basit testlerle deneysel olarak tespit edilir.
Statik testlerin peşinden, gerekli görüldüğünde, başvurulan jeokimyasal kinetik testler,
temelde doğada gerçekleşen süreçlerin, olabildiği ölçüde, benzeştirme yoluyla laboratuvar
koşullarına taşınmasıdır. Kinetik testlerde numuneler özütlenir, özütler (leachates) düzenli
aralıklarla toplanır ve analiz edilir. Nem hücresi, kolon, çalkalama (shake flask) gibi farklı
yöntemler içeren kinetik testler kimyasal, fiziksel ve biyolojik sistemler ve süreçleri
birleştirirken, tepkime kinetiklerini, hızlarını ve mekanizmalarını çözümlemeyi amaçlar.
Statik testlerdeki belirsizliklerin, uzun süren kinetik testlerdeki zaman kaybının ve
maliyetlerin azaltılması için matematiksel modeller geliştirilmiştir. Tüm modellerde, atık veya
artık yığınlarından oluşan jeokimyasal sistem içindeki bir ya da daha çok değişkenin
davranışı zamanının bir fonksiyonu olarak tanımlanmaya çalışılır. Modelleri ampirik ve
deterministik adı verilen iki gruba ayırmak mümkündür. Ampirik olanlar gözleme dayalı
davranış eğilimlerinin, deterministik modeller drenajın niteliğini belirlediği düşünülen kimyasal
ve fiziksel süreçlerin zamana bağlı davranışları üzerine kuruludur. Ampirik modellerde,
değişkenler için, laboratuvar ve saha verilerinden elde edilen değerlerin grafikleri çizilir.
Ortaya çıkan eğri ya da doğrudan yararlanarak eğilim saptanıp, zamana bağlı değişim
tahmin (ektsrapolasyon) edilir. Deterministik modellerde, değerlerin değişiminde belirlenen
mekanizmalara göre benzeştirme yoluna gidilir.
Geliştirilen kestirim yöntemlerinde amaç, en kısa zamanda, olabildiğince düşük
maliyetle ve en güvenilir biçimde sahanın geleceğe dönük davranışını öngörerek, gerekli
önlemlerin alınmasını sağlamaktır.
ÖNLEM YA DA ÇÖZÜM
AMD potansiyeline sahip bir madende atılacak ilk adım kaynakta önlemedir. Sürecin
tetiklenebilmesi için üç temel bileşenin eşzamanlı bir araya gelmesi gerekir. O halde, üç
unsurdan en az birinin izole edilmesi oluşumu engellemek bakımından yeterlidir.
1- Seçeneklerden biri su örtüsü uygulamasıdır. Sularda da oksijen bulunmasına
karşın, ağırlıklı olarak çözünmüş halde olduğundan, oksitleme hızı ihmâl edilebilir
seviyededir. Ya artık malzeme yığını tamamen su altında kalacak şekilde su örtüsü
oluşturulur, ya da malzeme deniz ve göl diplerine depolanır.
2- Oksijen ve su transferini engellemek gayesiyle yığının üzerinin kapatılması (toprak
örtü) bir başka uygulamadır. Tek (basit), üç veya çok katlı (karmaşık) örtüler (Şekil 3)
kullanılabilmektedir.
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Buharlaşma/terleme
Bitki

Yanal su
hareketi
(taşınımı)
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Yağış
Erozyon kontrol tabakası
Nem tutma kuşağı
Üst drenaj katmanı
Süzülme seddesi
Alt kapiler sedde
Bazik katman
Atık/Artık yığını

Şekil 3- Çok katlı bir toprak örtü sisteminin şematik görünümü (Rasmuson,
Eriksson, 1986’den değiştirilerek uyarlanmıştır).

3- Bir başka yaklaşım da malzemenin bazı işlemlere tabi tutulması veya tecrit
edilmesidir. Bunlar arasında ayrıştırma, açık ocakta depolama, yeraltına depolama,
harmanlama, tecrit (encapsulation), katkı maddeleri kullanımı ve yeraltı kontrolü gibi
yöntemler sayılabilir.
Rezervi biten veya terk edilen AMD potansiyeline sahip bir sülfürlü maden, gerekli
önlemler alınmamışsa, muhtemelen kısa süre içinde asit üretmeye başlar. Bu
gerçekleşmişse, artık kaynakta önlem mümkün değildir. Yapılacak olan aktif arıtma
tekniklerinden, ki genelde nötürleştirmedir, birine yönelmek ya da şartlar uygunsa son
yıllarda gelişimi hızla ilerleyen pasif yöntemlerden birini tercih etmektir.
Nötürleştirme hidroksit veya karbonat bazlı bir kimyasal ilâvesiyle çözeltinin asiditesini
azaltıp, pH’ını yükseltmeyi hedefleyen yöntemlerdir.
Pasif arıtma, doğada kendiliğinden gelişen ve olumsuz etkileri azaltan süreçlerin,
mühendislik uygulamalarıyla alıcı ortamlar yerine arıtma sistemleri içinde ve suni biçimde,
ancak çok daha hızlı gerçekleştirildiği sistemlerdir. Bu doğrultuda, ilk düşünülen sistem doğal
bataklıklardan yararlanmak olmuş, ardından suni bataklıklar geliştirilmiştir. Suni bataklıklar
haricinde, işleyişi tamamen kimyasal mekanizmalara dayalı abiyotik yöntemler de
uygulamaya girmiştir. Gömülü kireçtaşı hücrelerinden, çözünmüş oksijen içermeyen drenaj
suyu geçirilerek arıtma yapılan, bu esnada kireçtaşının çözünmesiyle ortama bikarbonat
iyonu salan Anoksik Kireçtaşı Drenleri (Anoxic Limestone Drains) (Şekil 4), inşa edilen
kanallar ve yarmaların tabanına kireçtaşı serilip, içinden drenajın geçirildiği Açık Kireçtaşı
Kanalları (Open Limestone Drains) ve havuz dibine kireçtaşı yerleştirilip, drenaj suyunun
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aşağıdan yukarıya, bir anlamda tersine akıtıldığı Kireçtaşı Havuzları (Limestone Ponds) diğer
abiyotik sistemlerdir. Bazen birden fazla yöntem bir sistem içinde birleştirilerek
uygulanabilmektedir. En üstte su, altında organik malzeme, onun altında kireçtaşının ve
tabanda bir drenaj tesisatının yer aldığı, çoğunlukla bitkilendirilerek desteklenen Ardışık
Alkalinite Üretme Sistemleri (Successive Alkalinity Producing Systems) başvurulan
birleştirilmiş (kombine) (Şekil 5) bir yöntemdir.
Geleneksel aktif arıtma yöntemlerinin yüksek maliyeti, uzun süren mesuliyeti, devamlı
bakım ihtiyacı ve malzeme tedariki, pasif sistemlerin, henüz uygulamada kimi kısıtlılıkları
olsa da, gelecekte ağırlık kazanacağını göstermektedir.
Bitkilendirilmiş toprak

Akış

Sistemden dışarıya akış
Kil
Geçirimsiz plâstik astar

Kırılmış kireçtaşı

Şekil 4- Bir Anoksik Kireçtaşı Dreninin şematik görünümü

Asidik drenaj

Su

Bitki

Organik
madde
Kireçtaşı
Su
Drenaj sistemi

Şekil 5- Bir ardışık alkali üretme sisteminin şematik görünümü.
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SONUÇ
Madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan su kirliliğinde dikkatler, yakın geçmişe kadar
siyanür üzerinde iken, bu giderek AMD’na yönelmektedir. Fakat yeterli düzeyde bilinmemesi
bazı algı yanlışlıklarına sebep olmaktadır. Bir maden yatağında sülfürlerin, özellikle demir
sülfürlerin bulunması, orada mutlaka AMD sorunu çıkacağı anlamı taşımaz. Aynı şekilde,
karbonatların ve silikatların varlığı da “kesin olarak engelleyici unsurdur” denemez. Belirleyici
olan, etkin faktörlerin yerel anlamda nasıl rol oynayacaklarıdır.
AMD hâlihazırda başlamışsa kaynağında önlenmesi söz konusu değildir. Bilhassa,
çevresel duyarlılığın etkin olmasından önce işletilmeye başlayan ve kapatılan madenlerde
gözlemlenen bu sorun, geliştirilen aktif ve pasif yöntemlerle, kimi zaman yüksek maliyetli de
olsa, üstesinden gelinebilmektedir.
Çevre bilincinin gelişmesiyle, ÇED süreci devreye girmiştir. Çevresel plânlaması
yapılan yerlerde, kestirim sonucunda AMD potansiyelinin var olduğu saptanmışsa, sorun
ortaya çıkmadan çok daha düşük maliyet ve güvenle önlenebilmektedir.
Asıl mesele, gerekli çalışmanın zamanında yapılması, önlemlerin uygulamaya
konması ve mutlaka denetlenmesidir.
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11. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI ADIYAMAN’DA YAPILDI

Yeşim İSLAMOĞLU*

Paleontoloji Çalışma Grubunun geleneksel olarak düzenlediği Paleontoloji-Stratigrafi
Çalıştayı (PSÇ)’nın onbirincisi 29-31 Ekim-2010 tarihleri arasında “Adıyaman Üniversitesi”
konferans salonlarında gerçekleştirilmiştir. Adıyaman Üniversitesi’nin yanı sıra, başta MTA
olmak üzere, TPAO, Etibank, Eti Madencilik, DSİ, Bayırdırlık ve İskan Bakanlığı gibi kamu
kuruluşları ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve TPJD (Türkiye Petrol Jeologları
Derneği)’nin desteklediği çalıştayı yaklaşık 90 kadar katılımcı ilgiyle izlemiştir.
Çalıştay süresince paleontoloji, stratigrafi, paleoekoloji, paleoiklim, biyoloji ve evrim
konularında uzman kişiler tarafından yeni bulgular ve çalışmalar anlatılmıştır. Ayrıca, MTA
Tabiat Tarihi Müzesinin mevcut durumu ve ülkemiz için önemi, doğa tarihi müzelerinde müze
eğitimi, ülkemizde halen yasal bir statüye kavuşamamış olan jeoparklar ile jeositlerin koruma
durumları ve doğa koruma politikaları, jeolojik-paleontolojik çalışmaları sırasında karşılaşılan
yasal güçlükler gibi konular tartışılmıştır. Birinci ve üçüncü günlerinde toplam 23 sunumun
gerçekleştirildiği çalıştayın ikinci gününde Prof. Dr. Sacit Özer’in (Dokuz Eylül Üniversitesi,
Jeoloji Mühendisliği Bölümü) danışmanlığında “Kahta-Adıyaman çevresinde rudist içeren
önemli fosil yatakları ve biyostratigrafik önemleri ” ile “Adıyaman çevresinin jeolojisi ve petrol
sahaları” konulu teknik geziler düzenlenmiştir.
Çalıştay kapsamında Prof. Dr. Engin Meriç, Prof. Dr. Şevket Şen ve Prof. Dr. Ali
Demirsoy çağrılı konuşmacı olarak toplantıya katkı koymuşlardır. Açılış konuşmasını İstanbul
Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bülümü’nden emekli olan Prof. Dr. Engin Meriç “KahtaAdıyaman ile 50 yıl” isimli sunumu ile gerçekleştirmiştir.
Konuşmasında 50 sene önce Adıyaman-Kahta bölgesinde doktora çalışmasına nasıl
başladığını, o günün koşulları altında çalışmalarını azimle nasıl yürüttüğünü, yöre halkıyla
kurduğu ve günümüze kadar uzanan “adeta aile gibi” sıcak ilişkilerinden bahsettiği
konuşmasını anıları ve mesleki çalışmalarıyla sürdüren Prof. Dr. Engin Meriç, yıllar sonra
yöreye yaptırdığı “ilköğretim okulunu” tanıtarak eğitime verdiği önemli katkıyı da bizlerle
paylaşmıştır.
Çağrılı konuşmacılardan diğeri Paris Tabiat Tarihi Müzesi ve CNRS’te (Tübitak’ın
Fransa’daki karşılığı olan kurum) görev yapmakta olan Prof. Dr. Şevket Şen’dir. Son 5 yıldır
Türkiye’deki projelere de destek veren, özellikle MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nin 2006 yılından
beri yürütmekte olduğu bilimsel araştırma projelerinden “Çankırı-Çorum Havzasındaki En
Büyük Kara Memelisi Olan Baluchitherium’un ve Eşlik Eden Diğer Omurgalıların
Araştırılması ve Bölgenin Paleocoğrafyasının oluşturulması” projesi kapsamında uluslar
arası platformda Fransa-Türkiye arasında bilimsel iş birliğinin oluşması için katkı koyan Prof.
Dr. Şevket Şen, çalıştaya iki sunumla katılmıştır.
Konuşmalarından ilkinde MTA müzesinin “Baluchitherium” (dev gergedan) projesini
tanıtmış ve proje kapsamında şimdiye kadar yapılan tüm çalışmalardan, elde edilen yeni
bulgulardan, Oligosen paleocoğrafyasına getirilen yeniliklerden ve bulunan faunanın
paleoekolojik, paleocoğrafik ve paleoiklimsel anlamından söz etmiştir.
* MTA Genel Müdürlüğü, Tabiat Tarihi Müzesi, Ankara
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Ayrıca, müze personeli arasında omurgalı paleontologların doktora düzeyindeki
çalışmalarından ve bu araştırmacıların kendi konularında yetiştirilmelerine “danışman” olarak
verdiği destekten de bahsetmiştir. Diğer taraftan, MTA müzesinin geliştirilmesi ve bilimsel
seviyesinin yükselmesine yönelik desteği doğrultusunda, Oligosen yaşlı söz konusu dev
gergedanın (omuz yüksekliği 5-6 m, uzunluğu 7-8 m, ağırlığı 15-20 ton, bir başka değişle
kara üzerinde yaşamış en büyük memeli) restore edildikten sonra MTA Tabiat Tarihi
Müzesi’nde iskelet halinde monte edilip sergilenmesi için gerekli her türlü yardımı yapacağını
ve bu sergi gerçekleştiği takdirde ayağa dikilerek sergilenen “dünya ölçeğinde ilk dev
gergedan” olacağına da dikkat çekmiştir.
Prof. Dr. Şevket Şen’in diğer konuşması “Türkiye’de bugün nasıl paleontoloji yapılır?
Kanun Eğitim ve Anlayış” isimli sunumdur. Paleontoloji mesleğinin yerbilimleri içersindeki
önemine değindiği konuşmasında “paleontoloji eğitiminde evrim, doğal çeşitlilik, ortama
uyum, ortam-canlı ilişkileri, paleobiyocoğrafya ve paleoçevre gibi konulara daha çok önem
verilmesinin” ve “fosil topluluklarının yaşadıkları zaman ve ortamı temsil eden veriler
olduğunun öğretilmesinin” gerekliliğinden bahsetmiş, bunun ötesinde “paleontologların
yalnızca fosil tayin edip yaş veren kişiler olmadığı” ve “paleontolojinin çok yönlü bir bilim dalı
olduğu” anlayışının yer bilimleri camiasında yerleşmesi gerektiğini de önemle vurgulamıştır.
Bütün bu konuların dışında, Türkiye’de fosillerin aranması, kazı yapılması ve fosillerin
korunması ile ilgili 2863 sayılı ve 23/7/1983 tarihli “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu” kapsamında “Her çeşit hayvan ve bitki fosili” nin “arkeolojik eserlerle aynı düzeyde”
kabul edildiği konusundan, bunlar için oluşturulan araştırma izninin “Kültür ve Turizm
Bakanlığı” tarafından; sondaj ve kazı yapma izninin ise Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi
üzerine, “Bakanlar Kurulu Kararı” ile verildiğine dikkati çekmiştir.
Çalıştay kapsamındaki bir diğer çağrılı konuşmacı Hacettepe Üniversitesi Biyoloji
Bölümünde görev yapmakta olan Prof. Dr. Ali Demirsoy’dur. Günümüzde yerküredeki
değişimler ve dönüşümlerin “canlılar” dünyası üzerindeki etkilerini ele alan, bu değişimlere
paralel olarak organizmaların geçmişten günümüze kadar uzanan uzun jeolojik süreçler
sırasında birbirleriyle olan yakın veya uzak soy ilişkilerini inceleyen, tüm organizmaların ilkel
ortak bir atadan dallanarak çeşitlendiğini savunan “Evrim Kuramı”, Prof. Dr. Ali Demirsoy’un “
Fosillerden Moleküler Biyolojiye: Vücudun ve Vücut Planının Oluşumu” isimli sunumuyla bir
başka yönden ele alınmıştır. Bir hücreli organizmalarda vücut oluşumuna eğilimlerden,
kolajenlerin ilk ortaya çıkışları ile vücut oluşumunun başlaması arasındaki ilişkiden, Hox
genlerinin bulunmasının evrim bilimine getirdiği katkılardan, embriyolojiden elde edilen
bulguların vücut planının nasıl evrimleştiğine dair sunduğu kanıtlardan bahseden Demirsoy,
canlılarda vücudun ne zaman, niçin ve hangi nedenlerle ortaya çıktığını ve vücut planının
hayvansal canlılarda neden benzerlik gösterdiğini çeşitli örneklerle anlatmıştır. Prof. Dr. Ali
Demirsoy’un bir diğer konuşması, Şili’nin kuzeyinde bulunan ve Dünya’nın 23 milyon yıldır
yağmur yağmayan (Dünya’nın en kurak) bölgesi “Atakama Çölü” hakkında olmuştur.
Hocamız ilginç sunumunda, Atakama Çölü’nün gerek jeolojik süreçlerle etkilenen coğrafik
konumu ve batısındaki çok yüksek And dağlarının varlığı ve gerekse Antartika’dan başlayıp
kuzeydeki Şili kıyılarına ulaşan güçlü soğuk su akıntısının (Humbolt akıntısı) çölün çok sıcak
olmayan (gündüz ortalama 260C) ama buna karşılık son derece kurak olan iklimi üzerine
etkilerinin nasıl olduğunu anlatmış, jeodinamik süreçlerle iklimsel olaylar arasındaki yakın
ilişkiye dikkat çekmiştir.
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MTA Genel Müdürlüğü’nden 4 kişinin sunum yaparak katkı koyduğu Çalıştayda,
Kurumumuz adına çalıştaya katılan Dr. Fatma Gedik (Jeoloji Etütleri Dairesi) Malatya
bölgesinde Oligo-Miyosen
istiflerindeki
bentik foraminifer faunasına dayalı yeni
biyostratigrafik bulgularından söz ederek ve yeni tanımladığı cins ve türleri tanıtmıştır.
Yine Kurumumuz adına sunum yapan Doç. Dr. Yeşim İslamoğlu (Tabiat Tarihi Müzesi,
Müze Müdürü)’nun “Çağdaş müze olma yolunda MTA Tabiat Tarihi Müzesi Yeniden
Açılıyor”, Rukiye Dilli’nin (Tabiat Tarihi Müzesi, Eğitim ve Halkla İlişkiler Birimi) “Doğa Tarihi
Müzelerinde Eğitim Birimlerinin önemi” ve Selma Kaya’nın (Tabiat Tarihi Müzesi, Anadolu
Madencilik Tarihi Birim Yöneticisi) “Yasal açıdan doğal alanların korunması” isimli sunumları
yapmışlardır.
Yeşim İslamoğlu konuşması kapsamında, çağdaş bilimsel düşünce doğrultusunda
MTA Müzesi’nin yeni ufkundan, hedeflerinden ve müzenin yeniden ayağa kalkma çabaları
kapsamında yürütülmekte olan projelerinden söz etmiştir. Rukiye Dilli Avrupa’daki doğa
tarihine yönelik müze eğitimine örnekler vererek, müze eğitiminin çocuğun yaşadığı Dünya’yı
yaşayarak, hissederek ve empati kurarak öğrenmeyi sağlamasındaki önemine, çocuklarda
doğa sevgisi ve bilincinin oluşturmasındaki katkılarına değinmiş, Selma Kaya ise “Kültür ve
Tabiat Varlıkları” kanunu dahil, doğal alanlardan bahseden kanunlar kapsamında kullanılan
tanımların ve korumaya yönelik uygulamaların yetersizliğinden, uygulamalardaki eksikliklerin
yetki karmaşasına neden olmasından, “araştırmacılar” ve “araştırmacı kurumlar” açısından
doğurduğu problemlerden bahsetmiştir.
Çalıştayın “Sonuç Bildirgesi”nde, 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu”nda kapsamında “Tabiat Varlıkları”nın “Kültür Varlıkları” ile aynı statüde
değerlendirilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmış, bu bağlamda, “Tabiat Varlığı”
olarak
tanımlanan her çeşit doğal yapı ve fosilin bu kanundan ayrı olarak
değerlendirilmesinin gerekliliği ve bu yönde yeni yasal düzenlemelerin yapılmasının son
derece önemli olduğunun altı çizilmiştir.
Yine “Sonuç Bildirgesi” kapsamında doğal sitlerle birlikte, “jeosit” olarak belirlenen
alanların da koruma statüleri ile jeopark olarak seçilen alanların yönetiminin nasıl olması
gerektiği, bu konuya yönelik yasa ve mevzuatın hem bilimsel araştırma ve çalışmaları
engellemeyecek şekilde olması, hem de korumayı da içine alacak şekilde hazırlanmasının
gerekliliğine değinilmiştir. Bu amaçla, ilgili kurum ve kuruluşlarla resmi temaslarda
bulunulması yönünde biran önce harekete geçilmesi doğrultusunda, mevcut yasa hazırlık
çalışmalarında kurulan komisyonlarda mutlaka konunun uzmanı olan kişilerin de görev
almalarının gerekliliği ortaya konulmuştur.
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KTÜ 45.YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU TRABZON’DA YAPILDI

Eşref ATABEY*

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 45. Yılı Sempozyumu
13-16 Ekim 2010 tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştirilmiştir. ‘’Mineraloji, Petrografi ve
Petroloji’’, ‘’Maden yatakları ve Jeokimya’’, ‘’Hidrojeoloji’’, ‘’Mühendislik Jeolojisi’’, ‘’Yapısal
Jeoloji ve Tektonik’’, ‘’Stratigrafi ve Paleontoloji’’, ‘’Sedimantoloji’’, ‘’Enerji Hammaddeleri’’,
‘’Tıbbi Jeoloji ve Çevre Jeolojisi’’ ile ‘’Karma Jeoloji’’ oturumlarında toplam 83 bildiri ve 5
posterin yer aldığı sempozyumda 225 kişi sunumlarıyla katkı koymuşlardır.
MTA Genel Müdürlüğü’nden Dr. Eşref Atabey, ‘’Karadeniz Bölgesi Tıbbi Jeoloji
Konularına Genel Bakış ve Riskler’’ ile ‘’Karadeniz Bölgesi İçme Suyu Kalitesi ve Tıbbi
Jeolojik Yönünden Değerlendirilmesi’’ başlıklı 2 bildiri, Lütfi Taşkıran ‘’Jeotermal Enerji
Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Kütahya-Simav Jeotermal
Sahasından Bir Örnek’’ başlıklı bildirisi ile katılmıştır. Yine Kurumumuzdan Gonca Gürler, Dr.
Gonca Nalcıoğlu ve Dr. Erol Timur’un adlarının da yer aldığı ve Dr. Musfata Mercan Prof. Dr.
Faruk Ocakoğlu Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Doç Dr. Raif Kandemirortak sunumu olan ‘’Ulusal
Ölçekli AR-GE Projelerinde Gönüllü Uzman Desteğinin Sağlanmasında Kurumsal Yapılanma
İçin Bir Model Önerisi: Türkiye Jeolojik Miras Ulusal Envanteri Protokolü’’ konulu bildiri ise
Doğa ve Çevre Derneği’nden Mutlu Gürler tarafından sunulmuştur.
Dr. Eşref Atabey ilk sunumunda; Karadeniz Bölgesinde yer alan Amasya, Artvin,
Bartın, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Karabük. Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop,
Tokat, Trabzon, Zonguldak illerinde, 2008 yılı Mayıs-Ekim ayları arasında, Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Tıbbi Jeoloji Projesi kapsamında Karadeniz Bölgesinde
araştırma yapıldığından söz etmiştir.
Bu araştırmalar sonucunda; akciğer zarı kanseri (mezotelyoma) nedeni olan asbest
tozları ve liflerinin olduğu yerler arasında Tokat Turhal ilçesi Karaibrahim köyü ile Kastamonu
Hanönü ilçesi Gökçeağaç köyü bulunduğunu, en önemli arsenik zuhurunun Kastamonu
Bozkurt ilçesi Tercan köyünde olduğunu, Başköy’de (Kurucaşile-Kastamonu) kuvars kumu
bulunduğunu ve kuvars tozuna maruz kalmanın silikozis hastalığına yol açabileceği
düşünülerek dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Çay ve fındık bahçelerinden alınan bazı
toprak örneklerinde; toprakların asidik karakterde olduğu, bakır, nikel, krom, arsenik ve
mangan içeklerinin limitin üstünde olduğundan söz etmiştir.
Dr. Eşref Atabey ikinci sunumunda ise Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Giresun,
Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak
illeri ve ilçe merkezlerinde içme ve kullanma sularının pH (asitlik-baziklik) değerlerinin 7.008.00, elektrik iletkenliklerinin 40-500 µmho/cm arasında olduğunu, ancak Beşikdüzü
(Trabzon), Sungurlu, Osmancık, Kargı (Çorum), Karabük, Safranbolu (Karabük), Taflan,
Çarşamba (Samsun), Erbaa (Tokat), Tokat, Kelkit (Gümüşhane), Boyabat (Sinop),
* MTA Genel Müdürlüğü, Tabiat Tarihi Müzesi, Ankara
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Gümüşhacıköy (Amasya), Taşköprü, Hanönü (Kastamonu) içme sularının elektrik
iletkenliklerinin 500-1000 µmho/cm arasında, Bafra, Akçaabat ve Dodurga’nın 1000
µmho/cm üstünde bulunduğundan bahsetmiştir.
Ayrıca, içme sularının tuzlulukları ve sıcaklıklarının normal olduğu, yumuşak sular ve
genelde kalsiyum-magnezyum-bikarbonatlı sular kategorisine girdiğini belirterek, 2008 yılı
değerleri dikkate alındığında, elektrik iletkenlikleri ve sülfat değerleri yüksek yerler dışında,
Karadeniz Bölgesi il ve ilçelerin içme sularının insani tüketim amaçlı içme suyu niteliğinde
olduğunu belirtmiştir.
Bu arada, içmece amaçlı kullanılan, Haya çeşme suyunun (Anzer-İkizdere-Rize)
elektrik iletkenliğinin 2330 µmho/cm, pH değerinin 6.00 (asidik su), tuzluluğunun 1.300
(normalin 500 katı tuzlu su) olduğu, 267 mg/l sülfat (limit 250 mg/l), 14 mg/l bor (limit 1 mg/l),
1.4 mg/l mangan (0.05mg/l), 8.2 mg/l demir (limit 0.3 mg/l) ile 20 µg /l arsenik (limit 10 µg /l)
saptandığı belirtilerek, bu değerlere göre içilmesinin sağlık yönünden sakıncalı olduğunu
ifade etmiştir.
Lütfi Taşkıran sunumunda, Jeotermal araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri
uygulamalarının önemine işaret ederek, Simav jeotermal sahasındaki uygulamadan söz
etmiştir.
Sunumunda, mevcut jeolojik durumun bir veri tabanı haline getirilmesinin yanı sıra,
jeotermal enerji anlamında anomali sunan faylar ve çizgisellikler, açılan sondaj kuyularından
ve kaynaklardan çıkan suların sıcaklık, toplam mineralizasyon gibi fiziksel ve kimyasal
değerleri, hidrotermal alterasyonlar ve sıcak sulara bağlı traverten oluşumları gibi verilerin
çeşitli CBS programlarıyla ayrı ayrı veri tabanları oluşturulabildiğinden söz etmiştir.
Bu veri tabanlarının da örtüştürülerek sahanın jeotermal modelinin daha anlaşılabilir
hale gelmesinin yanında mevcut jeotermal alanın geliştirilmesi ve yeni jeotermal alanlarının
araştırılmasına ışık tutup kolaylık sağlanmasının amaçlandığından bahsetmiştir.
Mutlu Gürler ise sunumunda, Doğa ve Çevre Derneği’nin, MTA Genel Müdürlüğü ile
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlamış oldukları ‘’Türkiye
Jeolojik Miras Ulusal Envanteri Protokolü-TÜJEMAP’’ sayesinde, bilimsel ve eğitim
bakımından nadir bulunan, görsel ve estetik önem taşıyan, doğal anıt nitelikli jeolojik
oluşumların ulusal ölçekli envanterinin çıkarılmasının hedeflendiğini belirtmiştir.
Ayrıca, uzun vadede Jeopark Alanları ilan edilmesi ve yapılandırılması, Türkiye
Jeolojik Miras Envanteri Atlası’nın hazırlanması, Jeoturizm, Jeoekoloji ve Ekoturizm
etkinlikleri için gerekli alt yapının oluşturulması gibi hedefleri içeren protokol sayesinde;
ülkemizdeki turizm etkinliklerinin çeşitlendirilmesi, kırsal kalkınmaya katkı sağlamasından söz
etmiştir.
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TÜRKİYE 19. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRE VE SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mithat AYDIN*

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Türkiye 19. Uluslararası
Jeofizik Kongre ve Sergisi 23-26 Kasım 2010 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Çalışmalarda Jeofizik Mühendisliği uzmanlık alanları ve bilimsel çalışmaları içeren 132 sözlü
bildiri ve 44 poster sunum yer almıştır. Sözlü bildirilerin 35’i yabancı uzmanlar tarafından
sunulmuştur. Kongreye 92’si yabancı 1476 delege yer almış olup MTA Genel Müdürlüğü 20
delege ile katılım sağlamıştır.
Kongrede Dünya'da ve ülkemizde Jeofizik mühendisliğinin yeri, önemi, bilimsel
çalışmaları, teknolojik gelişmeler ve ülkemizin gündeminde yer alan mesleği yakından
ilgilendiren konular tartışılarak sorunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
Yapılan sunularda ; petrol, maden, kömür, yer altı suları, jeotermal kaynaklar, enerji
hammaddeleri, endüstriyel hammaddeler, arkeolojik yapıların aranması ve bulunması ile
birlikte sismoloji, sismotektonik araştırmalar, deprem kuşağında yer alan ülkemizin
depremden zarar görmemesi ve sismik riskin azaltılması konusunda büyük bir öneme sahip
zemin araştırmaları konularında jeofizik mühendisliğinin önemi vurgulanmıştır.
Ayrıca ülkemizin gündeminde yer alan ve tüm içeriği ile dünya ülkelerinin de yakından
takip ettiği “Nükleer Enerji” konulu panel yapılmıştır.

* MTA Genel Müdürlüğü, Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi, Ankara
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2. ULUSAL JEOLOJİK UZAKTAN ALGILAMA SEMPOZYUMU (JEOUZAL 2010)
ANKARA’DA YAPILDI

Engin Öncü SÜMER* ve Bekir Taner SAN*

Uzay ve uydu teknolojilerinin gelişimi ile birlikte yaşadığımız dünya hakkında
edindiğimiz bilgiler her geçen gün artmakta ve mevcut bilgiler sürekli değişim göstermektedir.
Bu teknolojik gelişime paralel olarak uzaktan algılama, yerbilimlerinin tüm alanlarında da
etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İlk olarak hava fotoğrafları ile başlamış olan jeolojik uzaktan
algılama çalışmaları, çok bantlı uydu görüntülerinin kullanımı ile devam etmiş ve günümüzde
ise hiperspektral uydu ve radar verilerinin de kullanımı ile oldukça çeşitlilik ve etkinlik
kazanmıştır.
1971 yılında MTA'nın önderliğinde, Harita Genel Müdürlüğü, DSİ, Orman Bakanlığı ve
TÜBİTAK gibi kurumların katılımıyla Uzaktan Algılama ile ilgili bir milli komite oluşturulmuş
Komitenin hazırladığı rapor ışığında 1975 yılında, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Uzaktan
Algılama Servisi kurularak, Türkiye’de ilk Uzaktan Algılama çalışmaları başlatılmıştır.
Uzaktan algılama çalışmaları her geçen gün jeolojinin farklı alanında kullanım
göstermektedir. Bu amaçla, birçok kamu kurum, kuruluşunda ve özellikle üniversitelerin
jeoloji bölümlerinde uzaktan algılama birimleri kurulmakta ve uzaktan algılama alanında
çalışanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Jeolojik uzaktan algılama uygulayıcılarını,
uzmanlarını ve bilim adamlarını ulusal düzeyde bir araya getirebilmek ve yapılan çalışmaları
ortak bir platformda tartışabilmek amacıyla bu konuda sempozyumların yapılması 2008
yılında karara bağlanmış ve ilk Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu 22-23 Mayıs
2008 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 'nde gerçekleştirilmiştir.
İki yılda bir düzenlenmesine kara verilen Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama (JEOUZAL)
sempozyumu’nun ikincisi ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız‘ın Onursal
Başkanlığında 4 – 5 Kasım 2010 tarihinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
organizasyonunda Kültür Merkezimizde yapıldı.

* MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara
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4 – 5 Kasım 2010 tarihinde MTA Uzaktan Algılama Merkezi uzmanları tarafından
organize edilen 2. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu (JEOUZAL 2010) ile
ülkemizdeki uzaktan algılama çalışmalarının jeolojik uygulamaları olan litolojik ve mineralojik
haritalama, sel, heyelan ve deprem gibi doğal afetler, kıyı çalışmaları, doğal kaynak
aramaları, değişim tesbiti, yapısal jeoloji ve hidrojeoloji ile uzaktan algılamanın yer bilimleri
uygulamaları için geliştirilen algoritma ve yöntemlere ilişkin çalışmaların bir arada
tartışılmıştır. Ayrıca, jeolojik uzaktan algılama alanında faaliyet gösteren yerbilimciler ve
ilgililer bilimsel bir platformda bir araya gelerek, ülkemizdeki jeolojik uzaktan algılama
çalışmaları ve geleceği tartışılmıştır.
4 Kasım 2010 tarihinde 2. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu sırası ile
Sempozyum Organizasyon Komitesi adına MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı Sayın Dr.
Erol Timur, MTA Genel Müdürü Sayın Mehmet Üzer ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Sayın Taner Yıldız ‘ın açılış konuşmaları ile başladı.
İlk konuşmayı yapan Sayın Erol Timur’un ardından kürsüye davet edilen MTA Genel
Müdürü Sayın Mehmet Üzer, 1935 yılında kurulan MTA'nın Türkiye'nin jeolojik yapısını
keşfetme, maden aramaları yapma, bu amaçla jeolojik haritalar üretme ve doğal afetler
konusunda faaliyet gösteren kuruluşumuzun bugüne kadar önemli işler başardığını söyledi.
MTA’nın her geçen gün geliştiğini söyleyen Sayın Mehmet Üzer, bu amaçla 350'ye
yakın yeni eleman alındığını, yeni sondaj makinelerinin Kurumumuza kazandırıldığını ve
labarotuvarların son teknolojilere göre yenilendiğini belirterek 2005 yılında başlatılan kömür
projesi sonucunda Türkiye kömür rezervinin 4,5 milyar ton daha arttığını, ayrıca 1 milyar
tonun üzerinde de yeni bor rezervi bulunduğunu bildirdi.
Sempozyumun Onursal Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız,
petrol ve doğal gaz ile metalik madenlere olan ihtiyacın bitmeyeceğini, o nedenle bunların
yerli kaynaklar haline getirilmesinin önemli olduğunu belirterek, söz konusu kaynakların
artırılmasında araştırma-geliştirme faaliyetlerin çok önemli olduğunu ifade etti. Son 8 yılda
MTA'nın arama faaliyetlerine ayırdığı payın 8 kat, TPAO'nun ise 12 kat artırıldığına da dikkat
çeken Sayın Yıldız, arama işini son derece ciddiye aldıklarını ve büyük bir inançla aramaların
sürdürüldüğü söyledi.
Farklı kurum, kuruluş ve üniversiteden toplam 215 araştırmacının katıldığı 2. Ulusal
Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu’nda 22 sözlü, 1’i poster olmak üzere 23 adet
bilimsel sunum gerçekleştirildi. Sempozyumda ayrıca özel firmalar tarafından sergiler
açılarak, uzaktan algılama alanında son gelişmeler hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Sempozyumun son gününde yapılan değerlendirme toplantısında ise sempozyuma ev
sahipliği yapan MTA Genel Müdürlüğü’nün her zamanki gibi öncü kurum olarak çalışmalarını
yürütüğü ve 2. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumunun amacına ulaşmasından
tüm katılımcıların memnuniyeti dile getirildi. Ayrıca, 3. Ulusal JEOUZAL Sempozyumu’nun
2012 yılında Denizli Pamukkale Üniversitesinde düzenlenmesi konusunda görüş birliğine
varıldı.
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YÖNETMELİKLER

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIM VE REDAKSİYON KURULU
YÖNETMELİĞİ

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmelik, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yayım ve
Redaksiyon Kurulunun çalışma esasları, görevleri ve yetkilerinin belirlenmesini, Bakanlar
Kurulu’nun 2007/26412 sayılı Yönetmelik kapsamındaki eserlerin seçilmesi ve
yayınlanmasını, yayımlanacak eserlerin sahiplerine ödenecek telif ve işlenme ile tercüme
ücretlerinin saptanmasını amaçlamaktadır. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün ilgi
alanı ve çalışma konuları doğrultusunda yayımlanacak her türlü kitap, dergi, bülten, gazete,
makale, harita, envanter, broşür gibi basılı ve görsel yayınlara uygulanacak genel yayım
kuralları ile basılmış eserlerin basımı ve yayımı hakkındaki 5187 sayılı Basın kanun
hükümlerine göre yapılan işleri kapsar. Daire Başkanlıkları ile Bölge Müdürlüklerinin sınırlı
sayıda ve basım dışı yöntemlerle çoğalttıkları ve iç dağıtım ile kısıtlı tuttukları rapor ve
belgeler bu yönetmelik kapsamına girmez.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2804 sayılı
Kuruluş Kanunu, 26.06 2004 tarih ve 7187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Basın
Kanunu, 23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine
dayandırılarak hazırlanmıştır.
Kısaltmalar
Madde 3- Bu Yönetmelikte kullanılan kısaltmalar aşağıda gösterilmiştir:
a- Kuruluşumuz : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,
b- Makam: Genel Müdürlük,
c- Kurul: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yayım ve Redaksiyon Kurulu,
d- Başkan : Yayım ve Redaksiyon Kurulu Başkanı,
e- Üyeler: Yayım ve Redaksiyon Kurulu Üyeleri,
f- Editör: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Dergisi Editörü,
g- Daire: Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı,
h- Dergi: Maden Tetkik ve Arama Dergisi,
i- Eser: Yayın, kitap.
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BİRİNCİ BÖLÜM: YAYIM VE REDAKSİYON KURULU
Madde 4- Yayım ve Redaksiyon Kurulu; Başkan ve Üyelerden oluşur.
Görevlendirme ve Aranan Nitelikler
Madde 5- Başkan; Makam tarafından görevlendirilir. Üyeler; Kurulun görev kapsamına
giren konularda deneyim kazanmış ve konusunda uzmanlaşmış Kuruluşumuz teknik
elemanları arasından, Başkanın önerisi ve Makamın onayı ile görevlendirilirler ve asli
görevlerinin yanı sıra üyeliklerini de yürütürler. Üyeler aralarında görev ünvanı, kadro
derecesi vb. farklılıklardan dolayı, yetki ve sorumlulukları açısından ayrıcalık yoktur. Kurul,
Başkanla birlikte 7 kişiden oluşur. Editör; Kuruluşumuz içinden veya dışından,
Kuruluşumuzun çalışma esasları, ilke ve yasal konumuna uygun kişilerden seçilir; Başkanın
önerisi ve Makamın onayı ile görevlendirilir. Gerekli görüldüğünde Kuruluşumuz içinden
Editör Yardımcısı görevlendirilebilir. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ise Makamın
görevlendireceği Kuruluşumuz bünyesinden yetkin kişi veya kişiler tarafından yürütülür.
Görev ve Yetkiler
Madde 6- Kurulun görev ve yetkileri;
a- Kuruluşumuzun yayım ilke ve kurallarını hazırlamak ve gerektiğinde bunlarda
değişiklik yapmak,
b- Kuruluşumuz olanakları ile yayımlanması istenen tüm bilimsel ve teknik araştırma
yayınlarını,
ilgili kural ve yönergelere uygunluğu açısından değerlendirmek; dergi,
monografi, özel yayın, eğitim serisi, envanter serisi, yerbilimleri ve kültür serisi ve bundan
sonra oluşturulabilecek benzeri eserleri incelemek, yayımlanmaları için yayın sırası ve basım
adedini Makama önermek,
c- Kuruluşumuzun görev alanına giren konularda personelin bilgi eksikliğini giderici,
bilimsel ve teknik alanda yeni gelişmeleri ve uygulamaları yansıtıcı yayın, çeviri, konferans,
çalıştay, bildiri ve yayın dizilerinin hazırlanması konusunda Makama önerilerde bulunmak,
d- İlgili yasa gereği bir esere telif ve işlenme ile tercüme ücreti ödenmesi için bu yönde
Kurul kararı almak, telif ve işlenme ile tercüme ücretlerinin hesaplanması için kararı Daireye
bildirmek, Dairece hesaplanarak Kurula gönderilen telif ve işlenme ile tercüme ücretleri için
Makam oluru almak, alınan olurun gereğinin yapılması için Daireye bildirmek,
e- Kuruluşumuz kütüphanesini geliştirmek, Kuruluşumuz birim ve bireylerinden gelen
kitap, süreli yayınlar ve Kuruluşumuz ilgi alanına giren elektronik veri tabanıyla ilgili
yayınların alınması hususunda Makama öneride bulunmak,
f- Kuruluşumuzun proje uygulamalarının ve bilimsel araştırma sonuçlarının yer alacağı
yayınların ilgili birim ve uzmanlarca hazırlanmasını özendirmek.
g- Gerektiğinde yazarı tarafından düzeltilmiş metinleri tekrar gözden geçirmek, basım
tekniği ve yazım kurallarına uygunluğunun sağlanması için gerekli düzeltmeleri yapmak,
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h- Türkçe yazıların İngilizceye veya İngilizce yazıların Türkçeye çevrilmesi hakkında
görüş bildirmek, hazırlanan çevirileri inceleyerek yayımlanmasına uygunluğuna karar
vermek;
Madde 7- Başkanın görev ve yetkileri;
a- Kurula verilen görevlerin yürütülmesi, gözetim ve denetiminden Makama karşı
birinci derecede sorumlu olup, Kurulun toplantılarına başkanlık etmek,
b- Kurula gelen yazı ve eserleri incelenmek ve basıma hazırlamak üzere Üyelere
vermek veya Editöre iletmek,
c- Derginin ve eserlerin zamanında baskıya verilmesi için Editör ile Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü arasında koordinasyonu sağlamak,
d- Geçici olarak başka görevle veya herhangi bir sebeple ayrıldığı sürelerde, yerine
vekalet edecek Üyeyi gerektiğinde Makama önermek;
Madde 8- Üyelerin görev ve yetkileri;
a- Başkan tarafından kendilerine verilen görevleri zamanında yapmak,
b- İncelenmek üzere verilen makale ve eserleri şekil ve içerik bakımından yayım
kurallarına uygunluğunu incelemek, inceleme sonuçlarını ve önerilerini ‘’Yazı İnceleme
Formu’’ na aktarmak ve gereğinin yapılması için Başkanı bilgilendirmek,
Madde 9- Editörün görev ve yetkileri;
a- Derginin bilimsel ve teknik yönden yayıma hazırlanmasından sorumludur.
b- Dergide yayımlanmak istemi ile gelen makaleleri konusuna göre tasnif ederek Kurul
önerisini de almak suretiyle üç hakeme göndermek ve hakem önerilerini değerlendirerek
makalenin yayımı konusundaki görüşünü Kurula bildirmek,
c- Hakem incelemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
d- Derginin periyodik olarak yayımlanmasının sağlanması amacıyla Başkan ve ilgili
Kurul Üyesi ve/veya Kurul Üyeleri, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ile koordineli çalışmak,
Madde 10- Sorumlu Yazı İşleri Müdürü görev ve yetkileri;
a- Basılmasına karar verilen yayınların zamanında basımını sağlamak,
b- Basım işlemlerinin gecikmesi ve aksamasına neden olabilecek sorunları ve çözüm
önerilerini bağlı bulunduğu birime zamanında duyurmak,
c- Basıma hazır duruma getirilmiş olan taslakların basımı sırasında doğacak teknik
sorunları ve çözüm önerilerini Kurula zamanında bildirmek.
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İKİNCİ BÖLÜM: YAYIM VE REDAKSİYON KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
Madde 11- Yayım ve Redaksiyon Kurulu çalışmalarını aşağıda belirtilen yöntemler
doğrultusunda yürütür:
a- Başkan, Yayın istemiyle gelen yazıların incelenmesi için konusu ile ilgili en az iki
üyeye veya Kurul dışından görevlendirilen hakemlere gönderilmesini sağlar. İnceleme işlemi;
ilgili formda belirtilen hususlara uygun olarak yürütülür.
b- Yayım istemi ile gelen Türkçe veya Yabancı dildeki her türlü makale ve eserin
basılması ve çeviri yaptırılarak yayımlanması konusunda karar alınır.
c- ‘’Yayımlanamaz’’ kararı alınan makale ve eserler için, durum bir yazı ile yazar
ve/veya yazarlara bildirilir. ‘’Yayımlanabilir’’ kararı alınan yazıları Makam onayına sunar.
d- Kurulun toplantı gün ve saatleri Kurulda belirlenir. Gerekli durumlarda Başkanın
veya Üyelerin en az üçte birinin isteği ile Kurul toplantıya çağrılabilir.
e- Kurul toplantıları, Başkan ve Üye sayısı toplamının yarısından bir fazlasının
katılması durumunda yapılır. Oylamalarda oy çokluğu yöntemi geçerlidir. Eşitlik halinde
Başkanın oyu doğrultusunda karar alınır. Başkan, oyunu en son açıklar ve çekimser oy
kullanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YAYIM İŞLEMLERİ
Madde 12- Basım işlemi Daire tarafından gerçekleştirilir. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
basım işlemleri sırasında Başkanı bilgilendirir.
Madde 13- Basım işlemine, elektronik ortamda hazırlanan eserin orijinalinin Başkan
tarafından bir yazı ekinde Daireye gönderilmesinden sonra başlanır. Bu durumda eser
sahibinden/sahiplerinden eser üzerindeki birinci baskı miktarı ile ilgili her türlü
hakkını/haklarını 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa dayalı olarak Kuruluşumuza
devrettiğini/devrettiklerini belirtecek şekilde düzenlenmiş noter senedi alınır. Yazar veya
yazarların makale kapsamındaki yayınları için noter senedi gerekmez, yerine Kurulca Telif ve
Tercüme Eser Temliknamesi ile Bilgi ve Telif Hakkı Devir Formu alınır.
Madde 14- Sorumlu Yazı İşleri Müdürü basılmak üzere gelen her türlü makale ve
eserin orijinal okumasını yapar, Türk Dil Kurumu ile kullanımı kabul görmüş Teknik Terimler
yayım ve yazım kurallarına uygunluğu yönünden inceler ve Kurula önerilerde bulunur.
Madde 15- Daire, basım işleminin bir kısmını veya tamamını elindeki iş hacmini ve
yapılacak işin maliyetini dikkate alarak Makamın izni ile Kamu İhale Yasası hükümlerine
uygun olarak Kuruluşumuz dışında da yaptırabilir.
Madde 16- Basım işlemi tamamlanan bir eserin maliyeti ve satış bedeli, Dairenin
geçerli kurallara uygun olarak yapacağı hesaplama sonunda Makam onayı ile belirlenir.
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Madde 17- Basım işlemi tamamlanan bir eserin ücretsiz dağıtımı, yayın değişimi veya
satışı Daire tarafından yapılır. Bir eserin ücretsiz dağıtımı, yayın değişimi ve satış işlemlerine
Makamın dağıtım onayını izleyen 15 gün içinde başlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YAYIM KURALLARI
Madde 18- Kuruluşumuzca yayımlanacak tüm yayınlar Kurul tarafından hazırlanıp
Makam tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe giren ‘’ Yayım Kurallarına’’ biçim ve içerik
yönünden uygun olmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM: TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ
Madde 19- Her türlü yayım hakkı Kuruluşumuza devredilmiş olan ve bu yönetmelikte
yer alan esaslar çerçevesinde yayımlanan eserlerin telif ve işlenme ücretleri hakkında 23
Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun ‘’Kamu
Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik”
hükümleri uygulanır. Yönetmelik değişikliği halinde son yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Madde 20- Eser/eserlere telif ve işlenme ücreti ödenmesi için Kurul bu yöndeki
kararına ilişkin Makam oluru alır, telif ve işlenme ile tercüme işlemlerini yürütmek için ilgili
Daireye bildirir. Makam oluru ardından esere/eserlere ödenecek telif ve işlenme ile tercüme
ücretleriyle ilgili esaslar Daire tarafından yürütülür.
Madde 21- Dairece hazırlanacak ‘’Ödeme Emri’’ne müteakip, ödeme işlemi
gerçekleştirilir.
Madde 22- (Ek: 21/2/2001 - 4630/6 md.)
Birden fazla kimsenin iştiraki ile vücuda getirilen eser, ayrılmaz bir bütün teşkil
ediyorsa bir sözleşmede veya hizmet şartlarında veya eser meydana getirildiğinde yürürlükte
olan herhangi bir yasada aksi öngörülmediği takdirde birlikte eser üzerindeki haklar eser
sahiplerini bir araya getiren gerçek veya tüzel kişi tarafından kullanılır.

ALTINCI BÖLÜM: SON HÜKÜMLER
Madde 23- Bu Yönetmeliğin hiçbir hükmü 2804 sayılı Kuruluşumuz Kanunu, diğer ilgili
kanunlara ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Kuruluşumuz Ana Yönetmeliğine
ters düşecek tarzda yorumlanamaz ve uygulanamaz.
Madde 24- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 07.03.2007 tarih ve 9376 Sayılı
Encümen Kararı ile yürürlükte bulunan ‘’Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yayım ve
Redaksiyon Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kalkar.
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Madde 25- Bu Yönetmelik esaslarına göre yeniden hazırlanarak Makam onayına
sunulacak ‘’MTA Dergisi Yayım Kuralları’’ ve ‘’MTA Genel Müdürlüğü Monografi serisi, Eğitim
serisi, Envanter serisi, Özel Yayın Serileri ile Yerbilimleri ve Kültür Serileri Yayım Kuralları’’
ile hazırlanacak diğer yayım kuralları Kuruluşumuz içindeki ve dışındaki ilgililere uygun yayın
araçları ile duyurulur. Mevcut yayım kurallarının yürürlükten kaldırılması ve yeni kuralların
duyurulması arasındaki geçiş döneminde yayın faaliyetlerinin aksamaması için izlenecek yol
Kurulca saptanır.
Madde 26- Bu yönetmelik MTA Genel Müdürlüğü Encümeninin 01.10.2010 tarih ve
9855 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
Madde 27- Bu yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.
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KÜTÜPHANEDEN HABERLER
Birsel KAYA*

Kütüphanemize Yeni Gelen Kitaplar
(Temmuz – Ekim 2010)

Konusu

Kitap Adı

Yazar adı

MTA
Kütüphanesi
Yer Numarası

Altın
madenleri ve
madenciliği –
Dünya

Türkiye
Dünyada ve Türkiye'de altın madenciliği
Madenciler
/ Türkiye Madenciler Derneği.
Derneği

431(200) D
629 t 2002

Alüvyon
yelpazeleri –
Death Valley
(Kaliforniya,
US)

Terrestrial cosmogenic-nuclide dating
of alluvial fans in Death Valley,
California / by Michael N. Machette,
Janet L. Slate, and Fred M. Phillips.

Machette,
Michael N.

400 U 84 pp
1755

Ammonoidea
–Israil

Triassic ammonites from Israel / A.
Parnes.

Parnes, A.

647(680) P
256 t 1962

Ammonoidea
–Israil

Middle Triassic ammonite
biostratigraphy in Israel / Abraham
Parnes; Francis Hirsch.

Parnes,
Abraham.

647(680) P
256 m 1975

Asit maden
drenajı Çevresel
yönleri

Environmental Aspects of Mine Wastes
/ Editors J. L. Jambor, David W.
Blowes and A.I.M. Ritchie.

Jambor, J. L.

Baraj hataları
–Örnek
çalışmalar

Interaction of dams and landslides :
case studies and mitigation / by Robert
L. Schuster.

Schuster, Robert
L.

400 U 84 pp
1723

BASIC –
Bilgisayar
Program Dili

Visual Basic .NET 2003 / Yüksel İnan,
Nihat Demirli.

İnan, Yüksel.

710.5 I 359 v
2004

Rheological behaviour of bentonite
suspensions / Taner Batmaz.

Batmaz, Taner.

427.5 J 272 e
2003

Bentonit

*MTA Genel Müdürlüğü, Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi, Ankara

459 B 333 r
1997
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Bitümlü şist –
Batı Anadolu – Investigation of oil shale deposits in
Western Turkey / by Heinz Hufnagel.
Beypazarı

Hufnagel, Heinz.

59

468(200) I 62 o
1989-91

Bitümlü şist –
Ürdün

Investigation of the oil shale deposits at
Jurf Ed Darawish, El Hasa and Sultani / Hufnagel, Heinz.
Heinz Hufnagel.

468(685) H
889 i 1985

Biyotik
topluluklar –
Amerika
Birleşik
Devletleri

A new map of standardized terrestrial
ecosystems of the conterminous United Sayre, Roger.
States / by Roger Sayre ... [et al.].

400 U 84 pp
1768

Biyoyakıt

Biyoyakıt politikalarının tarım sektörüne Hatunoğlu, E.
etkileri / E. Emrah Hatunoğlu.
Emrah.

893.5 H 366 b
2010

Buzullar–
Uzaktan
Algılama

Glaciers of Alaska / by Bruce F. Molnia. Molnia, Bruce F.

400 U 84 pp
1386-K

Mineral processing design and
Cevher
operation : an introduction / A. Gupta,
zenginleştirme
D. S. Yan.

Gupta, A.

423 G 977 m
2006

Wills' mineral processing technology:
Cevher
an introduction to the practical aspects
zenginleştirme of ore treatment and mineral recovery /
Barry A. Wills, Tim Napier-Munn

Wills, Barry A.

423 W 741 w
2006

Proceedings of the XII International
Cevher
Mineral Processing Symposium, 6-8
zenginleştirme
October 2010, Cappadocia-Nevşehir,
–
Turkey / edited by Özcan Y. Gülsoy
Kongreler
...[ve diğ.]

International
Mineral
Processing
Symposium (12th
: 2010 : Nevşehir,
Turkey)

423 I 61 p
2010

Çevre –
Kongreler–
Türkiye

II. Çevre ve Enerji kongresi; bildiriler
kitabı, 15-17 Kasım 2001, İstanbul.

Çevre ve Enerji
Kongresi
(2.:2001:İstanbul)

782(200) C
424 e 2001

Değerli
metaller –
Metalurji - Batı
Anadolu Türkiye

Geological and mining studies in
Western Turkey with particular
reference to the production of precious
and rare metals using
hydrometallurgical processes.

General
Directorate of
Mineral Research
and Exploration
(MTA)

429.1(268) G
345 m 1988

60

Denizsel
jeofizik–
Türkiye –
Kıbrıs
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TEK Genel Müdürlüğü denizaltı elektrik
hattı kıyı ötesi jeofizik etüd raporu
Akkuyu-Teknecik (Türkiye-Kıbrıs) = The
General Directorate of Mineral
Research and Exploration Turkish
Kavukçu, S.
Electricity Authority undersea cable
route offshore geophysical report
Akkuyu-Teknecik(Turkey-Cyprus) /
S.Kavukçu, M.Çete.

285(200) K
219 t 1983

Kuzeybatı Anadolu deprem riski /
Hazırlayanlar Polat Gülkan ve Aybara
Gürpınar.

Gülkan, Polat.

226(200) G
561 k 1977

Depremleri
önceden
haber verme–
Türkiye

Research on quaternary crustal
movement and earthquake prediction.

Geological
Survey of Japan
(Japan). Mineral
Research and
Exploration
Institute (Turkey)

226.4(200) R
432 q 1988

Diatomlar,
Fosil–İsrailAtlaslar

Atlas of the inland-water diatom flora of
Israel / by Aline Ehrlich.

Ehrlich, A. (Aline)

697.1(680) E
337 a 1995

Elektrik– Ders
kitapları

Elektroteknik / Yazan Ahmet Akhunlar.

Akhunlar, Ahmet.

845 A 315 e
1967

Elmas
madenleri ve
madenciliği

Diamond exploration techniques
emphasising indicator mineral
geochemistry and Canadian examples / Fipke, C. E.
C.E. Fipke, J.J. Gurney, and R.O.
Moore.

Enerji –
Kongreler Türkiye

Türkiye 1. Enerji Şurası; Alt komisyon
raporları, 7-9 Aralık 1998, İstanbul.

Flotasyon

Fuerstenau,
Froth flotation 50th anniversary volume.
Douglas Winston,
D. W. Fuerstenau, editor.
ed.

Fluorit –
Türkiye

Türkiye fluorit envanteri.

Deprem
olasılığı
analizleriKuzeybatı
Anadolu

Türkiye Enerji
Şurası (1998:
İstanbul)

Maden Tetkik ve
Arama Genel
Müdürlüğü

481(120) F
521 d 1995

812(200) T
939 e 1998
423 F 941 f
1962

867.4(200) T
939 f 1979

YAYIN TANITMA

Foraminifera,
Fosil

61

Colour alteration, thermal maturity, and
burial diagenesis in fossil foraminifers /
D.H. McNeil, D.R. Issler, and L.R.
Snowdon.

McNeil, D. H.

613 M 169 c
1996

Formasyonlar
(Jeoloji)–
Nevada –
Sonoma
Aralığı

The Inskip Formation, the Harmony
Formation, and the Havallah sequence
of northwestern Nevada : an
interrelated Paleozoic assemblage in
the home of the Sonoma orogeny / by
Keith B. Ketner.

Ketner, Keith
Brindley.

400 U 84 pp
1757

Gastropoda –
Sınıflandırma

Classification and nomenclature of
gastropod families/ Philippe Bouchet,
Jean-Pierre Rocroi.

Bouchet,
Philippe.

648 B 753 c
2005

Gravite
Gravimetre ile jeofizik prospeksiyon /
prospeksiyonu Sulhi Yüngül.

Yüngül, Sulhi.

Gravite
İki boyutlu digital filitreler ve gravite
prospeksiyonu uygulanışları / Aysel Özer.

Özer, Aysel.

426.5 O 995 i
1975

International code of zoological
nomenclature / International
Commission on Zoological
Nomenclature ; [editorial committee,
W.D.L. Ride ... et al.].

International
Commission on
Zoological
Nomenclature.

960.2 I 612 c
1999

Hidrojeoloji

Hidrojeoloji; yeraltı sularının aranması,
işletilmesi, kimyası / Baki Canik.

Canik, Baki.

490 C 223 h
1998

Hidrotermal
alterasyon –
Seminer

Notes on hydrothermal alteration and
geothermal geology / P. R. L. Browne.

Browne, P. R. L.

224 N 911 h
2002

İklim
değişikliği –
Türkiye

İklim değişikliği ile mücadele emisyon
Arı, İzzet.
ticareti ve Türkiye ugulaması / İzzet Arı.

İnşaat
Mühendisliği

Civil engineering handbook / ed.
Leonard Church Urquhart.

Hayvanlar –
Terminoloji

Urquhart,
Leonard Church,
ed.

426 Y 95 g
1950

560(200) A
657 i 2010

775 U 79 c
1950

62

İsimler,
Coğrafi –
İzlanda

YAYIN TANITMA

Geographic names of Iceland's glaciers
: historic and modern / by Oddur
Sigurosson,
Sigurosson and Richard S. Williams, Jr.
Oddur.
; prepared in cooperation with the
National Energy Authority (Iceland).

400 U 84 pp
1746

Jeoloji,
Ekonomik –
Türkiye

Les richesses naturelles et
economiques de l'Asie mineure: Asie
mineure, Armenie, Caucase,
Mesopotamie, Palestine, Syrie: I.
Considerations generales, II. Mines, III.
Ressources aqueuses, IV. routes, V.
Chemins de fer / par Archak Solakian.

Solakian, Archak.

400(200) S
684 r 1923

Jeoloji,
Stratigrafik

Introduction to historical geology /
Raymond C. Moore.

Moore, Raymond
C.

303 M 821 i
1958

Jeoloji,
Stratigrafik –
Kretase

Stratigraphy of phosphate deposits in
Israel. Jurassic : Early Cretaceous
ammonites from the southern coastal
plain, Israel / Z. Reiss; M. Raab;
Makhon ha-geologi (Israel).

Reiss, Z.

347(680) R
378 s 1962

Jeoloji,
Stratigrafik –
Kuvaterner

Geology of the Chesapeake and Ohio
Canal National Historical Park and
Southworth,
Potomac River corridor, District of
Columbia, Maryland, West Virginia, and Scott.
Virginia / by Scott Southworth ... [ve
diğ.].

400 U 84 pp
1691

Jeoloji,
Stratigrafik –
Kuvaterner –
Muğla-Datça

Datça yarımadasındaki kuvaterner yaşlı
Maden Tetkik ve
volkanik kayaçların petrolojisi ve
Arama Genel
kökensel yorumu / Tuncay Ercan ...[ve
Müdürlüğü
diğ.]

354(274) D
232 y 1984

Jeoloji,
Stratigrafik –
Neojen

Age, stratigraphy, and correlation of the
late Neogene Purisima Formation,
Powell, Charles
central California coast ranges / by
L.
Charles L. Powell... [ve diğ.].

400 U 84 pp
1740

YAYIN TANITMA

Jeoloji,
Stratigrafik –
Permiyen

Jeoloji,
Stratigrafik –
Proterozoyik
Jeoloji,
Stratigrafik –
Senozoyik

63

Mid-Permian Phosphoria Sea in
Nevada and the upwelling model / by
Keith B. Ketner.

Ketner, Keith
Brindley.

400 U 84 pp
1764

The Gogebic iron range : a sample of
the northern margin of the Penokean
fold and thrust belt / by William F.
Cannon ... [ve diğ.].

Cannon, William
F.

400 U 84 pp
1730

The late Cenozoic Mount Edziza
volcanic complex, British Columbia /
J.G. Souther.

Souther, J. G.

350(120) S
727 l 1992

Jeoloji-Aydın

Söke-Selçuk-Kuşadası dolaylarının
Maden Tetkik ve
jeolojisi ve volkanik kayaçların
Arama Genel
petrokimyasal özellikleri / Tuncay Ercan
Müdürlüğü
...[ve diğ.].

200(264) S
627 s 1986

JeolojiBalıkesir

Balıkesir-Bandırma arasının jeolojisi,
tersiyer volkanizmasının petrolojisi ve
bölgesel yayılımı / Tuncay Ercan ...[ve
diğ.]

Maden Tetkik ve
Arama Genel
Müdürlüğü

200(242) B
186 b 1990

JeolojiColorado,
USA

Geology and ore deposits of the
Uncompahgre (Ouray) mining district,
southwestern Colorado / by Wilbur S.
Burbank and Robert G. Luedke.

Burbank, W. S.
(Wilbur Swett)

400 U 84 pp
1753

Jeoloji-İzmirBatı Anadolu

Dikili-Bergama-Çandarlı (Batı Anadolu)
yöresinin jeolojisi ve magmatik
kayaçların petrolojisi = The geology of
the Dikili-Bergama-Çandarlı area (West Ercan, Tuncay.
Anatolian) and the petrology of the
magmatic rocks / Tuncay Ercan ...[ve
diğ.].

200(268) D
575 b

JeolojiKahramanmaraş

Kahramanmaraş ili enlemi ile Engizek
sıradağları arasında kalan bölgenin
jeolojisi / Süleyman Türkünal.

200(314) T
842 k 1996

Türkünal,
Süleyman.

64

Jeoloji –
Kongreler Türkiye

YAYIN TANITMA

Proceedings of the international
symposium on geology and
environment, 1-5 September '97,
İstanbul-Turkey / editor İlyas Yılmazer.

International
Symposium on
Geology and
Environment
(1997:IstanbulTurkey)

206(200) P
963 i 1999

Jeoloji-Kuveyt

Explanatory text to the Synoptic
geologic map of Kuwait. A surface
geology of Kuwait and the neutral zone
/ by Werner Fuchs, Traugott E.
Gattinger and Herwig F. Holzer. With
contributions by Alois Matura [u.a.
Illustrated]

Fuchs, Werner.

200(666) F
951 e 1968

JeolojiSözlükler

Dictionnaire contextuel de français pour
la geologie / CREDIF, Centre de
recherche et d'etude pour la diffusion
du français, Ecole normale superieure
de Saint-Cloud ; [redige par] J. L.
Descamps, G. Gagnon, M. T. Gaultier,
D. Lehmann ... [etc.].

Ecole normale
superieure de
Saint-Cloud.
Centre de
recherche et
d'etude pour la
diffusion du
francçais.

205 D 554 c
1976

Jeotermal
enerji

Geothermal geochemistry and some
new geothermal approaches / Editors
M. Yılmaz Savaşçın; Orhan Mertoğlu.

Savaşçın, M.
Yılmaz.

493 G 352 g
2005

Jeotermal
enerji –
Kongreler

Proceedings of the World Geothermal
Congress 2000 : Abstracts; KyushuTohoku, Japan, May 28-June 10, 2000 /
editors Eduardo Iglesias ...[ve diğ.]

World
Geothermal
Congress (2000 :
Tohoku, Japan)

493 W 927 g
2000

Maden Tetkik ve
Arama Genel
Müdürlüğü

493(200) E
569 t 1999

Enerji tasarrufunda jeotermal enerjinin
ve yalıtımlı hafif yapı malzemelerinin
Jeotermal
önemi sempozyumu; sunumlar, 12-13
enerji –Türkiye
Nisan 1999, Ankara / Editörler Alev
Bülbül, Nermin Coşar, Fahrettin Şener.

Jeotermal
KaynaklarNevşehir

Kozaklı (Nevşehir) jeotermal alanının
su kimyası ve rezervuar sıcaklığının
incelenmesi = Hydrogeochemistry and
Koçak, Ali.
investigation of reservoir temperature of
Kozaklı (Nevşehir) geothermal field / Ali
Koçak.

493(292) K 76
k 1997

YAYIN TANITMA

Jeotermal
kaynaklarSeminerTürkiye

65

Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli
sular eğitim seminerleri kitabı [Kurs
notları] 2008-2009.

TMMOB Jeoloji
Mühendisleri
Odası

493(200) J 549
k 2009

Jeotermal
Geothermal fields and geothermal
kaynaklar—
power plants in Japan, Nowember 10Sempozyum –
14, 1988, Kumamoto-Beppu.
Japonya

International
Symposium on
Geothermal
Energy (1988 :
KumamotoBeppu,Japan)

493(620) I 612
g 1988

Jeotermal
prospeksiyon

Introduction to geothermal prospecting / Hochstein,
Edited by M. P. Hochstein.
Manfred P.

493 H 685 i
1982

Kalay-volfram hakkında genel bilgiler ve
Kuzey Portekiz Viseu Bölgesindeki
Kalay-Portekiz
Kunt, Ali F.
kalay-volfram yatağı / Ali F. Kunt;
Turgut Akan.

434(569) K
966 k 1982

Kamu
yatırımlarıTürkiye

Kamu yatırımlarının programlama ve
izleme sürecine yerelin katılımı / Fatih
Gökyurt.

Gökyurt, Fatih.

078(200) G
539 k 2010

Kaya
matkapları

Diamond drill handbook / by James D.
Cumming.

Cumming, James
D. (James
Deans)

Kayaçlar,
Sedimanter

Sedimenter ortam analizleri;
Sedimentoloji ders notları / Naci Görür;
Fazlı Oktay.

Görür, Naci.

180 G 675 s
1978

Kayaçlar,
volkanikNevşehir

Acıgöl (Nevşehir) yöresindeki
senozoyik yaşlı volkanik kayaçların
petrolojisi / Tuncay Ercan ... [ve diğ.].

Maden Tetkik ve
Arama Genel
Müdürlüğü

170(292) A
174 n 1991

Kil - Yüzeyler

Clay surfaces : fundamentals and
Wypych,
applications / Fernando Wypych, Kestur
Fernando.
Gundappa Satyanarayana.

Kimya

Laboratory manual of general
chemistry.

Middle East
Technical
University

850.8 L 123 m
1979

Klimatoloji

Earth's climate : past and future /
William F. Ruddiman.

Ruddiman,
William F.

560 R 914 e
2008

425.2 C 971 d
1951

441 W 992 c
2004
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Kömür-Jeoloji

YAYIN TANITMA

Kömür jeolojisi / Güner Ünalan.

Ünalan, Güner.

460 U 543 k
2010

Kömür –
KongrelerPakistan

Significance of the coal resources of
Pakistan / Ali H. Kazmi , Razi A.
Siddiqi.

Kazmi, Ali H.

461.1(647) S
578 o 1990

Maden
havalandırma

The principles and practice of mine
ventilation: being a treatise on modern
methods of mine ventilation and
machinery, with a consideration of deep
Penman, David.
mine problems, explosions, fires,
rescue and recovery work, and cognate
subjects, / by Professor David
Penman... and J. S. Penman.

Maden
Mühendisliği

Mine plant / by Benjamin Franklin
Tillson.

Tillson, Benjamin
Franklin.

420 T 578 m
1938

Maden ve
Mineral
KaynaklarıBursa

Bursa–Edirne–Kırklareli–Tekirdağ
illerindeki maden aramaları.

Maden Tetkik ve
Arama Genel
Müdürlüğü

400(246) B
972 e

Maden ve
mineral
kaynaklarıHindistanAndhra
Pradesh

Geology and mineral resources of
Andhra Pradesh / T.K. Kurien.

Kurien, T. K.

400(640) K
968 g 1980

Maden ve
Mineral
Kaynakları KongrelerTürkiye

Türkiye 20. Uluslararası Madencilik
Kongresi; bildiriler kitabı, 6-8 Haziran
2007, Ankara / Editörler Celal Karpuz,
Mehmet Ali Hindistan A. Erhan Tercan.

Türkiye
Uluslararası
Madencilik
Kongresi (20 :
2007 : Ankara)

406(200) T
939 y 2007

Maden ve
Mineral
KaynaklarıKuzey Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti

KKTC doğal kaynaklarını araştırma ve
geliştirme projesi; 1997 ara raporu /
Derleyen Osman Gökmenoğlu.

Maden Tetkik ve
Arama Genel
Müdürlüğü

400(598) K
977 d 1998

Maden ve
Mineral
Kaynakları–
Rusya

Explorers of Mineral wealth =
Razvedchiki podzemnykh bogatstv /
Ministry of Geology of the USSR.

Ministry of
Geology of the
USSR.

400(570) E
966 m 1984

427.3 P 411 p
1927

YAYIN TANITMA

Madencilik
Endüstrisi–
Konferans–
Türkiye

67

Dünya'da ve Türkiye'de madenciliğin
sanayileşmedeki önemi /
Dünzenleyenler; ETİBANK ve Avrupa
ve Orta Doğu Araştırma Merkezi.

ETİBANK

410(200) D
629 t 1985

Madencilik
Endüstrisi–
Kongreler–
Balkanlar

2nd Balkan Mining CongressBalkanmine 2007: Book of proceedings,
Belgrade, 10-13 September 2007 /
editor Sloban Vujic.

Balkan Mining
Congress Balkanmine (2:
Belgrade: 2007)

400(699) B
186 m 2007

Madencilik
politikasıTürkiye

Madencilik sektöründeki sorunların
araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu
Raporu / Meclis Araştırma Komisyonu.

Türkiye Büyük
Millet Meclisi

422(200) T
939 m 2010

Memeliler,
Fosil-İspanya

Biostratigraphy and paleoecology of the
Neogene micromammalian faunas from
Freudenthal, M.
the Calatayud-Teruel Basin (Spain) / M.
Freudenthal, editor.

679(560) B
616 p 1988

Biostratigraphie du carbonifere et du
Mikropaleontopermien d'Afghanistan
loji–Afganistan
(Micropaleontologie) / par Maurice Lys.

Lys, Maurice.

609(650) L 993
b 1977

Mikroskop ve
Mikroskopi

Mikroskopta çalışma yöntemleri / G.
Müller ve M. Raith; çeviren: Y. Erkan.

Müller, George.

850.8 M 685 m
1988

Molibden
cevherleri –
Güney Afrika

Sedimentology and molybdenum
potential of the Beaufort Group in the
main Karoo Basin, South Africa / by D.
I. Cole and P. E. Wipplinger.

Cole, D. I.

439(780) C
689 s 2001

Nautiloidea,
Fosil - İran

Nautiloid Cephalopods from the Julfa
beds, Upper Permian, Northwest Iran /
Curt Teichert; Bernhard Kummel

Teichert, Curt.

647(660) T
262 n 1973

Ölçme

Concise practical surveying / by W. G.
Curtin and R. F. Lane.

Curtin, William
George.

750 C 978 c
1955

68

Paleobotanik

YAYIN TANITMA

Anadolu kömür havzasının şark
kısımlarında bulunan karbon
formasyonuna ait nebati fosiller / W. J.
Jongmans.

Jongmans, W. J.

690 j 799 a
1939

Paleobotanik

An introduction to the study of fossil
plants / by John Walton.

Walton, John.

690 W 238 i
1953

Petrol
Araştırmaları–
Akdeniz

Akdeniz'in jeolojisi ve petrol
araştırması; deniz jeolojisi ve petrol
kaynakları; en son etütlerin ışığı altında
petrol ve gazın orijin ve akümülasyon
teorisinin ana kavramları / Michael S.
Johnson ... [ve diğ.]

Johnson, Michael
S.

467(055) J 68
a 1971

Petrol koruma

Petroleum conservation / edited by
Stuart E. Buckley.

Buckley, Stuart
E., ed.

467.7 B 924 p
1951

Petrol
mühendisliği

Petroleum engineering: drilling and well
Gatlin, Carl.
completions / Carl Gatlin.

467.2 G 261 p
1960

Petrol –
Kongreler

12th International petroleum congress
and exhibiton of Turkey; Proceedings:
Geology & Geophysics, October 12-15,
1998, Ankara.

467.1 I 612 p
1998

Petrol –
Prospeksiyon;
Sismik
propeksiyon

Prestack depth migration and velocity
Jones, Ian
model building / Edited by Ian F. Jones. Frederick.

467 P 936 d
2008

PetrolSözlükler –
İngilizce

Petroleum dictionary for office, field and
Porter , Hollis P.
factory / by Hollis P. Porter.

467 P 845 p
1936

Petrol-Türkiye

Türkiye'nin petrol politikasının geçmişi
ve geleceği / Cengiz Keskin.

Keskin, Cengiz.

467(200) K
422 t 1979

Sedimantasyon- Marmara
Denizi

Marmara Denizi ve çevresinde güncel
sedimantasyon ve tektonik / İsmail
Kuşçu ... [ve diğ.]

Türkiye Bilimsel
ve Teknik
Araştırma
Kurumu

232(542) M
351 d 1997

Sedimantolojiİlkeler,
yöntemler

Sedimantoloji ilkeler ve yöntemleri;
Sedimantoloji'de istatistik yöntemler /
İsmail özkaya; ed. Sungu L. Gökçen.

Özkaya, İsmail.

232 Ö 199 s
1980

International
Petroleum
Congress (12th:
1998: Ankara)

YAYIN TANITMA

Sismik
prospeksiyon

A handbook for seismic data acquisition
in exploration / Brian J. Evans, William Evans, Brian J.
H. Dragoset.

69

426.2 E 924 h
1997

Sismik
Seismic data analysis : processing,
prospeksiyon - inversion, and interpretation of seismic
Bilgi işlem
data / Oz Yilmaz ; Stephen M. Doherty,
editor.

Yılmaz, Özdoğan.

426.2 Y 514 s
2001

Seismic Data Analysis processing,
Sismik
inversion, and interpretation of seismic
prospeksiyon data - DVD (Investigations in
Bilgi işlem
Geophysics No. 10) (CD-ROM) /
Özdoğan Yılmaz.

Yılmaz, Özdoğan.

426.2 Y 514 s
2008

Siyanür süreci

Mill and cyanide handbook : comprising
tables, formulae, flow-sheets, and
report forms, compiled and arranged for Allen, A. W.
the use of metallurgists, mill-men, and
cyanide operators / by A. W. Allen.

429.1 A 425 m
1937

Sodyum sülfat

Sodium Sulfate : Handbook of
Deposits, Processing, & Use / Donald
E. Garrett

Garrett, Donald
E.

862.7 G 239 s
2001

Sondaj

Düşey elektrik sondajı verilerinin
yorumu / Ahmet Tuğrul Başokur.

Başokur, Ahmet
Tuğrul.

426.1 B 221 d
2010

Sondaj
hidroliği

Sondaj hidroliği / Çeviri: Necla Ertürk.

Ertürk, Necla.

Sözlükler –
İngilizceTürkçe

İngilizce-Türkçe Redhouse sözlüğü =
The Redhouse English-Turkish
dictionary.

Redhouse

051.931 I 49 t
2009

Sözlükler –
Türkçeİngilizce

Türkçe-İngilizce Redhouse sözlüğü =
The Redhouse Turkish-English
dictionary.

Redhouse

051.931 T 939
i 2007

Nutrient concentrations and their
Su kalitesi
relations to the biotic integrity of
biyolojik
nonwadeable rivers in Wisconsin / by
değerlendirme
Dale M. Robertson, Brian M. Weigel,
si-Wisconsin
and David J. Graczyk.

Robertson, Dale
M.

777 E 735 s

400 U 84 pp
1754

70

YAYIN TANITMA

Tuz madenleri
Brine migration from a flooded salt mine
ve
in Livingston County, New York:
madenciliğiYager, Richard
New York(US) geochemical modeling and simulation
M.
of variable-density flow / by Richard M.
Yager ... [ve diğ.]

400 U 84 pp
1767

Veritabanı
Yönetimi-SQL
Server

SQL Server ADO.NET / Yüksel İnan ve
Nihat Demirli.

İnan, Yüksel.

710.5 I 359 s
2005

VolkanizmaBiga
YarımadasıÇanakkale

Biga yarımadası ile Gökçeada,
Bozcaada ve Tavşan adalarındaki (KB
Anadolu) tersiyer volkanizmasının
özellikleri / Tuncay Ercan ...[ve diğ.]

Maden Tetkik ve
Arama Genel
Müdürlüğü

220(248) B
592 y 1995

VolkanizmaDoğu ve
Güneydoğu
Anadolu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu neojenkuvaterner volkanitlerine ilişkin yeni
jeokimyasal, radyometrik ve izotopik
verilerin yorumu / Tuncay Ercan ...[ve
diğ.]

Maden Tetkik ve
Arama Genel
Müdürlüğü

220(320) D
726 g 1990

Volkanik
patlamalarAlaskaAugustine
Volcano

Volcanic processes and geology of
Augustine Volcano, Alaska / by Richard Waitt, Richard B.
B. Waitt and James E. Beget.

Web tasarım
programlarıASP.NET

ASP.NET and XML / Yüksel İnan, Nihat
İnan, Yüksel.
Demirli.

710.5 I 359 a
2004

Windows
(Bilgisayar
programı)

Visual C# .NET / Nihat Demirli, Yüksel
İnan.

Demirli, Nihat.

710.5 D 381 v
2003

Yapısal jeoloji
–
Türkiye

Türkiye'nin arzani tektoniği = La
tectonique transversale de la Turquie /
Ed. Parejas.

Parejas, Ed.

260(200) P
227 t 1940

Yenilenebilir
enerji
kaynakları –
KongrelerTürkiye

II. Yenilenebilir enerji kaynakları
sempozyumu; Bildiriler kitabı, 15-18
Ekim 2003, İzmir.

Yenilenebilir
enerji kaynakları
sempozyumu (2 :
2003 : İzmir)

812(200) Y
458 e 2003

400
U 84 pp
1762

YAYIN TANITMA

Yeraltı suyu

Ground water and wells; a reference
book for the water-well industry.

Johnson (Edward
E.) inc., St. Paul.

Zemin
Mekaniği –
Sözlükler

Zemin mekaniği sözlüğü, Hidrojeoloji
sözlüğü, Petrol sahası sözlüğü; Türkçe- Altınlı, İ. E.
İngilizce / Çeviren İ. E. Altınlı.

71

496 G 882 w
1966

208 A 468 z
1975

72

YAYIN TANITMA

DERLEMEYE GELEN RAPORLAR
Semra CEMEK*

DERLEME
NO

NİTELİK

RAPOR ADI

YILI

YAZARADI

11313

Açık

Türkiye Rejyonel Jeoelektrik
Haritalarının Çıkarılması Projesi
Çankırı ve Çevresi Atkaracalar,
Kurşunlu, Ilgaz, Orta, Şabanözü,
Korgun, Kızılırmak, Çubuk, Kalecik,
Sulakyurt Jeofizik Etüt Raporu

11314

Hizmete
Özel

Manisa-Uşak-Denizli Genel
Jeokimyasal Prospeksiyon Raporu

2010

Ö.F. GÜLTAŞLI
A. BAYKUL
T. KARAMAN

11315

Hizmete
Özel

İnanmış (Oltu-Erzurum) Bakır
Cevherleşmesinin Tahkik Jeoloji ve
Jeokimya Raporu

2010

İ. CENGİZ
M. ASLAN
S. ÖZKÜMÜŞ

11316

Özel

Küçükmenderes Jeotermal A.Ş.
Ruhsat Sahalarına Ait Prospeksiyon
Raporu

2010

Ç. KARAHAN
A. YOLAL

11317

Hizmete
Özel

Kızılsöğüt (Beypazarı/Ankara) Bk-1
Jeotermal Enerji Araştırma Sondajı
Kuyu Bitirme Raporu

2009

S. AÇIKGÖZ
G.S. YILDIZ
D. ÇAM

2010

Z.A. BİLGİN
F.M. UĞUZ
M. SEVİN
Y. ERDEM
O. PARLAK
M. PEKGÖZ
A.U. ÖZDEN

2010

N. GÜMÜŞ
A.H. GÜLŞEN
Ş. EMİROĞLU

11318

Açık

Haymana ve Yenimehmetli (Ankara)
Güneyinin Jeolojisi (Ankara-28
Paftası-Kısmen)

11319

Hizmete
Özel

Malıköy-Ilıcapınar ve Girmeç (Temelli/Ankara) Sahalarının Jeolojisi,
Jeofizik Etütleri ve Jeotermal Enerji
Olanakları

2009

S. AÇIKGÖZ
H. ŞAHİN
M. VEKLİ

Beypazarı Kömür Havzası H ve E
Sektörleri Rezerv ve Alt Damar İle
Fleksür Güney Bölgesi Araştırma
Sondajları Raporu

2010

B. BESBELLİ

11320
Özel

*MTA Genel Müdürlüğü, Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi, Ankara
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YAYIN TANITMA

11321

Özel

TKİ Tunçbilek-Ömerler B Panosu
Ücretli Detay Sondaj Projesi Raporu

2010

Y. BULUT
S. TOPRAK
Ş. ÜNER

11322

Özel

SANKO AŞ Adına Yapılan Salihli
(Manisa) Jeotermal Enerji Aramaları
Jeofizik Csamt Etüt Raporu

2010

A. ÜÇER
H. KARAMAN
H. KARZAOĞLU

11323

Açık

Bakır Cevheri ve Atıklarından
Molibden Kazanılması

2010

M. ULUSOY
E. TERZİ
M. ERTEM

11324

Açık

Manisa Çaldağ Lateritik Cevherinden
Ferro-Nikel Üretimi

2010

Ç. KESTİR
V. ÖZDEMİR
A. AĞIRGÖL

11325

Açık

Eskişehir-Sivrihisar-Beylikova
Kompleks Cevherinin Pilot Ölçekte
Liçi ve Nadir Toprak Elementleri ve
Toryumun (Ce-La-Nd-Th)
Birbirlerinden Ayrılması

2010

A. GÜLMEZ
M. ULUSOY
M. ERTEM

11326

Hizmete
Özel

Ar 20060120 Nolu Konya Karapınar
Linyit Ruhsat Sahasının Buluculuk
Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv
Raporu

2010

M. TAKA
M. SALMAN
S. ÇOLAKOĞLU

11327

Açık

Toroslarda Oligo-Miyosen
2010
Havzalarının Tektono-Sedimanter
Evrimi ve Gölsel Ermenek Havzasının
Erken Miyosen Manyetostratigrafisi ve
Astronomik Denetimli İklimsel
Değişimlerin Belirlenmesi

A. ILGAR
Ş. YURTSEVER
R. LOVLIE

11328

Açık

Ege Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi
Çevresindeki Kütle Hareketlerinin
Jeoteknik İncelemesi

2010

İ. AKBULUT
İ. ÇAM
T. AKSOY

11329

Hizmete
Özel

Orta Karadeniz (Ordu-Giresun)
Endüstriyel Hammadde Aramaları
Prospeksiyon Raporu

2009

A.F. ALTINBAŞ

11330

Hizmete
Özel

Doğu Marmara Bölgesi Yapı
Hammaddeleri Prospeksiyon Raporu

2007

M. PEHLEVAN

11331

Açık

Doğu Torosların Jeodinamik Evrimi
(2008) (Sivas-MalatyaKahramanmaraş-Kayseri)

2010

M. BEYAZPİRİNÇ
A.E. AKÇAY
Y. METİN
M.A. TAPTIK

74

YAYIN TANITMA

11332

Özel

Manisa-Soma-Eynez İzmir-KınıkYaylaköy Sahası 04.05.2009 Tarihli
Sözleşme Raporu

2010

T. TAN
İ. ERTÜRK
F. PEKMEZCİ

11333

Açık

Güney Marmara Bölgesi Neojen
Kompilasyonu ve Kömür Potansiyeli

2010

İ. ŞENGÜLER

11334

Hizmete
Özel

11335

11336

Özel

Hizmete
Özel

Ereğli Konya Türkmenköyü Ar.
20056243 Nolu Ruhsat Sahası Maden 2010
Jeolojisi Raporu

A. MURAT

Afşin Elbistan Kışlaköy Sektörü
Drenaj Amaçlı Sondaj Çalışması
Hidrojeoloji Raporu

2010

K. UÇAR
A. BAYRAM
H.İ. ERDOĞAN
K. UÇAR

Kırşehir Mucur Seyfegölü Havzası
Maden Jeolojisi Raporu

2009

A. AKBULUT
S. KADİR
F. MİNARECİ
Y. KARAKAYA
Y. AŞICI

2010

A. ÜÇER
D. BATUM

1964

G. AYTUĞ

11337

Özel

İzmir Jeotermal A.Ş. Adına Yapılan
Seferihisar Balçova İzmir Jeotermal
Enerji Aramaları Jeofizik Csamt Etüt
Raporu

11338

Hizmete
Özel

Bünyan Akkışla Amyant Tezahürleri

MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YAYIM KURALLARI
BÜLTENİN YAYIM AMAÇ VE İLKELERİ
MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni MTA Genel Müdürlüğü tarafından yılda iki
sayı olarak yayımlanan, haber ve yazı içerikli bir dergidir. Bültene yayımlanmak üzere
gönderilen haberler ve yazılar MTA Yayım ve Redaksiyon Kurulu tarafından incelenir ve
sonuca bağlanır. Bültende yurtta ve dünyada doğal kaynaklar/madenlerle ilgili
arama/araştırma çalışmaları ve ekonomi olayları/gelişmeleri hakkında yapılan haberler ve
hazırlanan yazılar/çeviriler ile bu konularda MTA’da gerçekleşen çalışmalara ilişkin haber ve
yazılar yer alır. Bülten, MTA içinde iletişim daha etkin hale gelmesi ve Kurum’un yurt içinde
tanınmasına katkıda bulunması amacıyla yayımlanır.
Bunun için, Bülten’de:
-Önemli idari yapılanma değişiklikleri, idari yapılanma irdelenmeleri,
-Uygulanan araştırma yöntemlerinin tanımlanması/tanıtılması/irdelenmesi ve yeni
araştırma yöntemi önerilerinin geliştirilmesi,
-Kurumu oluşturan birimlerin görevlerinin ve çalışma alanlarının tanıtılması,
-Önemli projelerin (yürütülen ve tanımlanan) tanıtımı,
-Kurum’daki eğitim etkinliklerinin duyurulması, irdelenmesi ve özellikle hizmet içi eğitim
konusunda öneriler geliştirilmesi,
-Kurum’da ücretli işlerle ilgili yürütülen çalışmaların boyutları ve sonuçlarıyla ilgili
tanıtım,
-Kurum’da gerçekleştirilen “ilk”lerle, yaygın olarak bilinmeyen işlerin tanıtılması,
-Yurt dışında gerçekleştirilen projelerle Kurum’da yabancı araştırmacılarla birlikte
yürütülen /sonuçlandırılan projelerin tanıtılması,
-Yurt dışı kurslara Kurum’dan katılımların kazandırdıklarının irdelenmesi,
-Yer bilimleri, doğal kaynaklar, madencilik ve madencilikle ilgili ekonomi konularında
yurtta ve yurt dışında meydana gelen ve gündemi kaplayan önemli gelişmeler ve olayların
ele alınması,
-Kurum’la ilgili
değerlendirilmesi,

basında

çıkan

haber

ve

yazılardan

-Yurt ve dünya piyasaları birim fiyatların duyurulması
-Kurum’ca yayımlanan harita ve kitapların tanıtılması,

önemli

görülenlerin

-Yer bilimleri, madencilik ve madencilikle ilgili ekonomi konularında düzenlenen
sempozyumlar, kurultaylar, konferanslarla ilgili bilgi verilmesi
-Yer bilimleri, madencilik ve madencilikle ilgili ekonomi alanlarında yurt dışı yayınlarda
çıkan Türkiye ile ilgili makalelerin, haberlerin tanıtılması,
-Kütüphane’ye gelen yeni dergi ve kitaplar ile Derleme’ye giren raporların tanıtılması
konularının yer alması yönünde Yayım ve Redaksiyon Kurulu’nun etkinliğiyle Kurum’da ilgili
kişilerin çaba göstermesi sağlanır.

YAYIM KURALLARI
-Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni’nde yayımlanması istenen haber ve yazılar
yukarıda belirtilen amaç ve ilkelerin birine veya bir kaçına uymalıdır.
-Bülten’in dili Türkçe’dir. Bültende yayımlanması istenen haber ve yazıların Türkçe
olarak ve ilk kez yayımlanması zorunluluğu vardır.
-Yazılar genellikle başlık, yazar adı/adları ve adresi/adresleri, giriş (gerekirse), ana
metin, gerektiğinde sonuçlar, tartışma ve değinilen belgeler bölümlerini kapsamalıdır.
Yazılarla ilgili genel kurallar (kısaltmalar, değinmeler, dip notlar, resimlemeler, vb.), MTA
Dergisi yayım kuralları dikkate alınarak uygulanır.

