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Dr. Orhan ÖZKOÇAK, MTA Enstitüsü, Ankara

10, Dünya Madencilik Kongresi, 17-21 Ey-
lül 1970 tarihleri arasmda istanbul Atatürk
Kültür Merkezi'nde yapılmıştır. Kongrenin ya-
msıra 15-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul
Spor ve Sergi Sarayında Uluslararası Madenci-
lik SergM düz€nleinmiştir. Kongre öncesi 14-16
Eylül 1979 tarihlerinde Sheraton Oteli Salonun-
da Dünya Madencilik Kongresi Uluslararası Or-
ganizasyon Komitesinin 45. toplantısı yapılmış-
tır,

46. Toplantı

Dünya Madencilik Kongresi Uluslararası
Örgankasyon Komitesinin 45. Dönem Toplan«
tısı, 34 üye ülkeden 20'sine mensup 46 temsil«
cinm katılımı ÜB 14-16 Eylül 1979 tarihleri ara-
smda İstanbul Sheraton Oteli Balo salonunda
yapılmıştır.

Toplantı sonucunda» 11. Dünya Madencilik
Kongresinin 8-12 Haziran 1982 tarihleri ara-
ğında Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da dü-
zenlenmesi kararla#tırılmı§tır. Öte yandan. Dün-
ya Madencilik Kongresi Uluslararası Organizas-
yon Komitesiniıı 46. Dönem Toplantısının 12=17
Mayıs 1980 tarihlerinde Macaristan'ın başken-
ti Budapeşte'de yapılması karara bağlanmıştır.

Bu arada Türk Organizasyon Komitesi
Başkam, ve MTA Enstitüsü Genel Direktörü Dr.
Erol İmre "Türkiye'de Madencilik Faaliyetleri"
ve KUMAŞ Genel Müdürü Tuğrul Erkin "Tür-
kiye Magnezit Rezervleri ve Kullanımı" konu-
lu bildirilerini sunmuşlardır.

10, Dünya« Madencilik Kongresi Çalışmaları

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanhğınm ön-
derliğinde düzenlenen 10. Dünya Madencilik
Kongresi, 17-21 Eylül 1979 tarihleri arasında
İstanbul Atatürk Kültür Merkezf nde yapılmış-
tır.

17 Eylül 1979 Pazartesi saat İO.OÛ'da ya-
pılan Açılış Töreni1 nde Kongre Başkam Saym
Dr. Erol îmre'nin konuşmasından sonra Cum-
hurbaşkanı Saym Fahri Korutürk ve Başbakan
Sayın Bülent Ecevit'in mesajları okunmuştur.
Kongrenin açış konu§masını yapan Enerji ve
Tabiî Kaymaklar Bakanı Saym Deniz Zaykal,
dünyadaki petrol sorununa değinerek "Bu bü-
yük boyutlu sorunu çözümlemek için sanayileş-
miş ülkeler, kalkınmakta olan ülkeler ve OPEC
arasında gerçekçi ve dünya çapında bir diya-
log başlatılmalıdır" demiştir. Dünya Madenci-
lik Kongresi Uluslararası Organizasyon Komi-
tesi Başkanı Saym Dr, B, Stranz'm konuşması-
nı S.S.C.B/den Saym Nikitin, A.B.D.'den Sayın
Boshkov ve Venezüella'dan Sayın Rivero'nun
konuşmaları taMbetmiştir.

Kongrenin ilk gününde Sovyetler Birliği,
İngiltere, Yugoslavya» Avusturya» Romanya»
Türkiye» Çekoslovakya, Macaristan» Polonya»
Federal Almanya ve Demokratik Alman Cum-
huriyetf nden katılan delegeler **Düşük Kalorili
Katı Yakıt Kaynaklan" konusunda toplam 15
bildiri sunmuşlardır.

ikinci gün iki ayrı oturum düzenlenmiştir.
Sabah yapılan 1* oturumda "Küçük Maden Ya-
taklarında Madencilik Sorunları" konusunda 13
ülke toplam 15 bildiri; öğleden sonraki oturum-
da ke "Güç Kö§uUar Altında Uygulanan Ma-
dencilik Yöntemlerindeki Gelişmeler" konusun-
da 9 ülke toplam İT bildiri sunmuşlardır.

Kongrenin üçüncü gününde» "Güç Koşul-
lar Altında Uygulanan Madencilik Yöntemlerin-
deki Gelişmeler" konulu oturuma devam edil-
miştir. Kongreye katılan 11 ülkenin delegeleri
toplam 16 bildiri sunmuşlardır.

Dördüncü gün "Maden Ekonomisi" konu-
sunda 13 ülke toplam 18 bildiri sunmuştur.

Kongre sırasında iki açık oturum düzenlen-
miştir. Dördüncü gün Öğleden sonra yapılan bi-
rinci açık oturumda Sovyetler BMiğfnden
A/V\ Dokukm'in "Madencilik Teknolojisindeki
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Yeni Gelişmeler1* konulu bildirisinden sonra de-
legeler konuya ilişkin görüşlerini açıklamışlar«
dır.

Beşinci günün sabahı dÜ2^nlenen ikinci açık
oturumda ''Gelişmekte Olan Ülkelerin Madenci-
lik Sorunları" konusunda Türkiye adına konu^
§an Erdal Kabatepe'den sonra delegeler konu-
ya ilişkin görüşlerini anlatmışlardır.

Kongrenin beşinci günü olan 21,9*1979 Cu-
ma saat 11.30-12.30 arasında oturumların özet-
lenmesinden sonra saat 15.00*de Sayın Dr, Erol
îmre*nin başkanlığında kapanış töreni düzen-
lenmiştir* Sayın îmre'nin konuşmasından sonra
BÖ% alan ingiltere, Polonya, Çin, Hindistan,
Zambia, îsveg ve Yugoslavya delegeleri, bu
kongrenin, dünyanın her köşesinden gelen ma-
dencilerin dostluklarım güçlendirici, birliklerim
kuvvetlendirici büyük bir olay olduğunu, de-
neyimlerini karşılıklı olarak anlatmak ve bir-
birlerinden bir şeyler öğrenmek olanağını ya-
rattığım ve tüm ülkelerin madencilik sanayile-
rinin geliştirilmesine de faydah olacağını dile
getirmişler ve kongre organizasyonunda görev
alan tüm ilgüilere teşekkür ederek takdir duy-
gularım belirtmi§lerdir,

Kongre boyunca 34 ülkeden toplam 79 bil-
diri sunulmuştur. Kongrede 47 ülke temsil edil-
miştir. Kongreye 810 yabancı delege, 232 ya-
bancı refakatçi, 709 Türk delege, 130 Türk
refakatçi olmak üzere toplam 1881 kişi katıl-
mıştır. Kongrenin resmi dilleri olan İngilizce,
Fransızca, Rusça, Almanca ve İspanyolca'ya
Türkçe de ilâve edilerek konuşmalar anında bu
dillere tercüme edilmiştir»

Kongre öncesi ve kongre sonrası olmak
üzere iki ayrı zamanda teknik turlar düzenlen-
miştir. Kongre öncesi: Elâzığ-Malatya bakır,
kromit, linyit turu; Trabzon-Samsun, Karade-
niz bakır kuşağı turu; îzmir kügük maden iş-
letmeleri turu; Kongre sonrası ise Ege boraks,
kromit ve enerji hammaddeleri turu; İzmir kü-
gük maden işletmeleri turu yapılmıştır. Teknik
turlara 20ö*den fazla yabancı delege katılmış
ve büyük memnunluk duymuşlardır.

Uluslararası Maäeneüik Sergisi

10. Dünya Madencilik Kongresinin yanışı-
ra 15-22 Eylül 1979 tarihleri arasında İstanbul
Spor ve Sergi Sarayında Uluslararası Madenci-
lik Sergisi yapılmıştır, 15 Eylül cumartesi gü-
nü saat 10.00'da İstanbul Valisi Saym Orhan

Erbuğ'un konuşması ile açılan ve Uluslararası
Endüstri Takviminde yılm eıı önemli sergisi
olarak adlandırılan "İstanbul 1979 Madencilik
Sergisine 14 ülkeden 152 firma katılmıştır;
Türkiye'den katılan firma ve kuruluşların sayı-
sı 23*e ulaşmıştır. Bina içinde ve bahçede olmak
üzere toplam 6217 metrekarelik yer firmalar
tarafından kiralanmıştır.

Sergi alanının kiralanması, binanın ve çev-
resinin uygun hale getirilmesi için 10 milyon
lira civarında harcama yapılmıştır* Milyarlarca
Türk lirası değerinde maden makinalan, cihaz
ve âletlerinin tanıtıldığı sergide Fransa, İsveç,
Finlandiya, İngiltere, Demokratik Alman Cum-
huriyeti, Federal Almanya, Amerika Birleşik
Devletleri» Hollanda, Avusturya, Macaristan,
Romanya, Polonya, Bulgaristan ve Türkiye
madendik alanında teknolojinin en son yenilik-
lerini sergilemişlerdir, Türkiye, makina bolü
münden ayrı olarak maden ve endüstriyel ham-
maddelerin yan mamul ve mamul olarak ser*
gîlendiği ulusal bir pavyon da düzenlemiştir.

Dünya Madencilik Kongreleaîııin Yapılmasın-
daki Amaç

1 — Maden kaynaklarını işletme ve
dencilik alanmda ulusal ve uluslararası ilerle-
meyi sağlamak için büimsel ve teknik dayanış-
manın desteklenmesi ve geliştirilmesi,

2 — İlmin, tekniğin, maden ekonomisinin,
sağlığın korunmasının, iş güveıülğmin ve çevre
korunmasının geliştirilmesine ilişkin bilgi alış-
verişinin dünya çapmda sağlanması
biçiminde özetlenebilir. Kongrede 79 adet de-
ğerli büdiri sunularak en yeni teknolojik geliş-
meler tamtılmı§ ve dünyaca tanınmış 2M0'nm
üzerinde büim adamı ve uıman karşı karşıya
getirilerek tartışmaları ve bilgi alışverişinde
bulunmaları sağlanmıştır. Bu kongre, tüm ül-
kelerin madencilik sanayilerinin geliştirilmesine
çok değerli katkılar getirmiştir.

Kongrenin Yamsıra Düzenlenen Uluslararası
Madencilik Sergilerinin A in acı

1 — Dünyanın tüm ülkelerinde maden
mühendisliği, maden biimi ve madencilik uy-
gulamasında kaydedilen son gelişmelerin göste-
rilmesi,

2 — Bu arada maden yataklarının güve-
nilir Mr şekilde işletilmesine yardımcı olacak
madencilik cihaz ve malzemelerinin dizayn ve
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üretiminde kaydedilen gelişmelerin sergilen-
mesi
şeklinde tanımlanabilir, Sergide 14 ülkeden
152 firma milyarlarca Türk lirası değerinde
maden maki^ıa, cihaz ve aletleriyle en yeni tek-
nolojik bülgülarmı tanıtmışlardır. Ziyaretçiler,
ülkelerinde maden üretimi arttırma, madencile-
rin çaüpnalarını kolaylaştırma ve bunların da
ötesinde madenlerinde daha güvenli ve daha
güzel çalışma olanaklarını sağlama gibi tüm
teknik sorunlarına yanıt bulmuşlardır*

Sergiye, ülkemizden 23ı firma ve kuruluş
katılarak ürettikleri maden makinalarıyla yan
mamul ve mamul olarak maden ve endüstriyel
hammaddelerini sergilemişlerdir. Yabancı dele-
gelerin, maden makinalan ve cihazları konusun-
da ülkemizin kaydettiği aşamaları hayret ve
takdirle karşıladıkları görülmüş ve ortak yatı-
rımlar iğin önerilerde bulunmuşlardır.

T,KÎ pavyonunda sergilenen grizu patla-
masını önleyecek alev sızdırmaz makinalar, 6
tonluk akü ile çalışan lokomotif ve tulumbalar
delegelerin ilgilerini çekmiştir*

Esan firmasında yer alan hammaddelerin
dışsatım olanaklarının sergi nedeniyle arttığını
bildiren pavyon yetkilileri libya, Sri Lanka ve
Finlandiya ile dışsatım girişimlerinin yapıldığı^
m belirtmişlerdir.

Sümerbank Hereke fabrikasını ve imalatla-
rım görmek iğin birçok delege başvurmuştur*

Tamamı Türkiye'de Ünal edilen cevher iş-
leme, kırma ve öğütme makmalannm sergilen-
diği NA-CE pavyonu yoğun ilgi görmüştür;
firma Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerini sıklaştır»
ma olanağım bulmuştur*

İstanbul'da yapılan çeşitli geziler, ülkemi-
zi tanıtma açısından yararlı olmuştur. Ayrıca
kongre öncesi ve sonrası, çeşitli madeıüerimki
tanıtmak amacıyla düzenlenen teknik turlar,
yerli ve yabancı delegelere, madencilik alanın«
daki gelişmeleri izleme olanağı tanıdığı gibi çe-
şitli güzellikleri ve tarihi değerleriyle Anadolu*-
muzun çeşitli yörelerini görme olanağı da sağ-
lamıştır.

Kongrenin ve Serginin sayısız yararları ya-
nında Türkiye'nin turistik ve doğal güzellikler:
de tanıtılmıştır. Delegelerden ve ref akatçılardan
alman kayıt ücretleri ile sergici firmalardan
alınan Mra bedelleri, kongre ve serginin ülke-
mize yük olmadan düzenlenmesini sağlamıştır*
Kayıt ücreti, yer kirası, otel ve yeme içme gi-
derim, taknik turlara ödenen ücretler olmak

üzere ülkemize birkaç yüz milyon liralık doviı
bırakmasına neden olmuştur.

Basında KoEgre ve Sergi

10. Dünya Madencilik Kongresi ve Ulus-
lararası Madencilik Sergisinin açılışı Türk Ba-
sın Bültenleri, çıkarılmıştır. Türkiye Radyoları
mıştır, Türk Organizasyon Komitesi Basın Bü-
rosunca kongre boyunca hergün Kongre ve Ba-
sın Bültenleri çıkarılmıştır, Türkiye Radyoları
ve Televizyonu da Madencilik Sergisinin açılışı
ve 10. Dünya Madencilik Kongresini Ük haber-
leri arasında vermişlerdir. Katılan delegelerin
çokluğu ve Türkiye ile üigkilerin vurgulandığı
ve konunun öneminin belirtildiği haber Euro-
vision kanalı ile Âvrupa*daki televizyon şebe-
kelerine iletilmiştir,

ÎSEENDEBUN DEMİR ÇELİK
SfiWroiYTJMU

TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası ve
TMMOB Isdemir îşyeri temsilciliğinin birlikte
düzenledikleri simpozyum 7-0 Haziran 1979 ta»
rihleri arasında îskenderun*da yapıldı*

Simpozyumda 4 ana konu üzerinde 28 bil-
diri sunuldu. Ana konular şunlardı:

1, Demir-Çelik sanayiinde hammadde ve
temel girdiler,

2, Isdentir'in üretim-ve işletme sorunları
3, İşletmelerde eğitim, organizasyon ve

çevre sorunları,
4, Demir-Çelik sanayiinin tarihsel gelişi-

mi ve yatırımı planlaması*
Simpozyum süresince bildirilerin yanısıra

' 'Isdemir yatırımları ve sorunları" konulu bir
açık oturum yapıldı,

Simpozyumda genel olarak aşağıda belirti-
len görüşler vurgulanmıştır:

*'Demir-Çelik tüketimleri ülkelerin kalkın-
mışlığının ya da geri kalmışlığının göstergesi-
dir* Ülkemiz Demîr-Çelik üretimi ve tüketimîy-
le geri kalmış bir ülkedir, Ülkemizdeki çelik
üretiminin ürün türleri incelendiğindef Demir-
Çelik sanayi dalımız çoğunlukla tüketim sana-
yine dönük olduğu görülür. Ağır sanayiye te-
mel olabilmekten uzaktır. Bunun nedeni ise,
emperyalizme bağımlı olan üülkemizdeki çar-
pık kapitalist yapıdır. Ülkemizin bu ekonömi-
politik yapısı, demir-çelik sanayi dalı sorunlan-
nı çözmede ve demir-çelik üretim hedeflerine
ulaşmada belirleyici engeldir* Özellikle, Avrupa
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Ekonomik Toplulufu-nun ülkemizi demir^çelik
pazarı olarak görmesi ve manav olmayı, peynir
üreticisi olmamışa önerdiği somut kanıtlarıyla
ortaya konuldu. Böylece, sorunun emperyalizm-
den kaynaklandığı ve çözümünde, emperyalizme
bağımlı çarpık kapitalist ekonomik yapı içinde
çözümsüzlük ölçüsünde güç olduğu vurgulandı.
İğdemirin sorunlarının ise, ekonomi-politik ya-
pıdan ve kuruluşundaki yabancı müşavirlik ol-
gularından kaynaklandığı su yüzüne çıktı,"

ULUSLABABASI HİDROJEOLOJİ (A1H)
1979 SİMPOZYUMU

Doç. Dr\ Baki CANÎK, SÜFF, Ankara

Uluslararası hidrojeoloji simpozyumu dü-
zenleme komitesinin "Yeraltı Su Kaynaklarının
Değerlendirme Yöntemleri" konulu simpozyu-
mu 10-15 Temmuz 1979 tarihleri arasında Sov-
yetler Birliğinin Vilnius (Lituanya) kentinde
yapılmıştır.

Simpozyumdan önce 7-10 Temmuz 1979 ta-
rihleri arasında AIH Mineralli ve sıcak sular
hidrojeolojisi komisyonu toplanmıştır,

Simpozyuma 24 ülkeden 320 üye, komis-
yona 13 ülkeden 28 üye katılmıştır. Simpozyum
ve komisyon çalışmaları son derece güzel orga-
nize edilmiştir* Türkiyeden simpozyum ve ko-
misyona Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Jeo-
loji Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Baki
Canik -katılmıştır.

Komisyon toplantısında "1/500 GÖÖ Ölçekli
Avrupa Mineralize Yeraltı Suları Haritası" iğin,
üyeler ülkelerinin 477 kms yüzölçümündeki ala-
nı kapsayan Örnek haritalarmı ve açıklayıcı me-
tinlerini sunmuşlardır, Harltalama ve lejandda
görülen noksanlar ve aksamalar tartışılmıştır,
Türkiyeden örnek harita olarak Marmara böl-
gesinin S yi ile Ege bölgesi sunulmuştur.

Mineralli ve sıcak su kaynaklannm korun-
ma prensipleri üzerinde çalışmak iğin Çekoslo-
vakya, Polonya ve Türkiye temsilcilerinden olu-
şan 3 üyeli bir alt komisyon kurulmuştur,

Simpozyumda 100 büdiri sunulmuş olup,
bunlar şu bölümlerde toplanmıştır:
— Yeraltı su kaynaklanın değerlendirme yön-

tem ve prensipleri (yersel ve bölgesel değer-
lendirme, matematik benzetişimler v.b. ( - 43
bildiri,

— Yeraltı sularını arama yöntemleri - 13 bildi-
ri.

— Akif er tabakanın hidrojeoloji karakteristik-
lerini tayin yöntemleri - 18 bildiri.

— Yeraltı su kaynaklarının haritalanması - 5
büdiri.

— Yeraltı suyu kalitesi ve kirlenmeye karşı ko-
runmaları - 13 bildiri.

— Yapay beslenme ve yeraltı sularının işletil-
mesinin çevreye etkisi - 8 bildiri.

Simpozyum sonunda bilimsel geziler yapılmış-
tır.

Simpozyumdan sonra, ülkesine dönmek iğin
Moskova'ya gelen AtH Genel Sekreteri Fran-
sız jeolog Monsieur L. DUBERTRET, 22 tem-
muz 1979 pazar günü öğleden sonra otelinde-
ki banyoda, bir geziden dönen karısı tarafında
ölü olarak bulunmuştur,

Dünya ve Türkiye jeolojisine büyük katkı-
ları bulunan, 1/500,000 ölçekli Türkiye Jeoloji
Haritası İzmir paftasının sorumlu yapımcısı,
gerçek bir Türk dostu olan Mr. DUBERTRET^
nin bu ani ölümü büyük üzüntü yaratmıştır*

ULUSLABAEASI AVRUPA BAKIE
YATAKLAM SİMPOZYUMU

Dr, Ömer AKINCIl, MTA Enstütüsüj Ankara

The Society for Geology Applied to Mineral
Deposits (SGA) ve Belgrad üniversitesi, Maden
ve Jeoloji Fakültesi Maden yatakları kürsüsü ta-
rafından ortak olarak düzenlenen Uluslararası
Avrupa Bakır yatakları simpozyumu Yugoslav-
yanın Bor Kentinde 18-22 Eylül 1979 tarihleri
arasmda yapılmış, simpozyuma 30 ülkeden 152
bilim adamı katılmıştır,

Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. & Jankovic'in "Yatak Tipleri ve Avra-
panm Bellibaşlı Métallojenetik Bakır Birimleri"
konulu tebliği ile açılmış daha sonra Bakır
kuşakları, Porfir Bakır, Bakirli şistler, Volka-
nik ve Ofiyolitik Rayaçlardaki bakırlar olarak
genelleştirebileceğimiz konularda 50 civarmda
tebliğ sunulmuştur,

Simpozyuma memleketimiz adına katılan
Prof, A. Gümüş ve Dr. F, Çalapkulu ite M.T.A.
Enstitüsünden R, Çalgın Sürt-Madenköy yata-
ğını konu alan 2 tebliğ, M*T.Â. Enstitüsün-
den Dr, Ömer Akıncı ise Türkiyenin Bakır Ku-
şaklan ve Bunlarla ilgili Volkanik Kompleks-
ler ve USGS den Dr. W, Moore » E, Me Kee ile
ortak olarak "Doğu Karadenizdeki intrümf
kayaçların kimyası ve Jeokronolojisi" konulu
2 tebliğ vermişlerdir.
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Simpozyum şırasında Bor ve Mojdanpek
Porfir Bakır yatakları gezilerek incelenmiştir.

KBETASE-TMIStYEB SINIRI
SEMPÖZYUBIU
Kopenhagan - Danimarka, 18-24/8/1979

Prof, Dr* Teoman NORMAN, ODTÜß Ankara

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliğinin
(HJGS) "Kretase Stratigrafisi" alt komitesi ta-
rafından, 'Kretase-Paleojen Sınırı Çalışma Gru-
bu" ve Kopenhagen Üniversitesi Jeoloji Ens-
titüsü ile müştereken Danimarka'da tertip edi-
len bu sempozyoma, 32 ülkeden yaklaşık 147
bilim adamı katılmıştır, Türkiye'den Prof. Dr,
Teoman Norman ve Dog. Dr. Sungu Gökçen de,
"Orta Anadolu'da Kretase - Tersiyer Smırmda
Sedlmentasyon Özellikleri" başlıklı bir tebliğ ile
bu toplantıya iştirak etmiştir»

Çok başarılı geçen sempozyomda özellikle
stratigrafi ve paleontoloji konuları hakim olmuş,
anılan zaman sınırında birçok canlı tür*
lerinin kaybolması ve yeni türlerin ortaya çık-
ması nedenleri üzerinde durulmuş, bu arada
plaka tektoniği* OO2 - yüzdesine bağlı iklim de-
ğişmeleri ve diğer paleocoğrafya unsurları in-
©elenmiştir. Ancak kesin bir yargıya varmak
mümkün olmamıştır.

Bu jeolojik zaman aralığında yer alan Tür«
kiye'deki sedimentolojik olaylar da, dünyanın
değişik noktalarındaki kontrastları vurgulamak
ağısından yararlı bir katkı sağlamıştır.

Bildiri öEetleri iki cüt halinde yayınlanmış
olup aşağıdaki adresten 150 Danimarka kuronu
karşıhğmda sağlanabilir:

Professor Tove Birkehmd
Institut for historisk Geologi
caster Voldgade 10
DK - 1850 Copenhagen, Denmark
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TOPLANTI VE GEZİSİ

Doç. Dr. Ergmer BİNGÖL, MTA, Ankara

Uluslararası Jeolojik Korelasyon Progra-
mının Projelerinden biri olan "Tektojenez epok-
larmın global korelasyon projesFnin Batı Ana-
dolu (1977) ve Avusturya (1978) toplantı ve
gemlerinden sonra 20-30 Eylül 1979 tarihleri
arasında ki toplantı ve gezileri Azerbaycan'da
(Baku) yüksek Kafkaslarda yapılmıştır«

Toplantıya, Azerbaycanlı çok sayıda katı-
lan yerbilimeikrm yanında SSCBiîğinin çeşitli

cumhuriyetlerinden, Buîgaristandan (1), Ma-
earist&ndan (2), Romanyadan (1) ve Türkiye-
den (1) Jeologlar katılmıştır*

Dog. Dr. E. BİNGÖL, bu toplantıya Sovyet
BiMm Akademisi tarafından davet edilmiştir* 21
Eylül 1979 günü Azerbaycan Jeolojisi üzerinde
bildiriler sunulmuştur,

Akademisyen A, Aİi-Zade'nin açılış konu§-
masmdan sonra proje Başkam Prof# V, E.
Khain (SSCB) 107 nolu projenin amacı ve §im*
diye dek yapılan çalışmalar hakkında bilgi
vermiştir.

Prof. E. E. MÜanövgkTnin "Rift oluşumu
ve kıvnmlanma faz ve epoklannm Korelasyonu"
konulu konuşmasını takiben aşağıdaki bildiriler
sunulmuştur:

— Dr. E, Sh. ShikhaJibeüi (ŞıhaübeyH,
Azerbaycan), "Azerbaycan Tektoniğinin ana
hatları"

— A. V. Mamedov * M.A. Museibov {Amt-
beyean) "Azerbeycandaki en geng tektonik:"

— B, V, Grigoriantz ve F4S, Akhmedbeüi
(Azerbeycan) "Güneydoğu Kafkasların tekto-
nik yapısı;

— E, Sh. Shikhaîibeili, A. G, Gasanov, R. E,
Tagîev ve Kh. P, Metaksa (Azerbaycan) "Kura
dağlararası traf tın tektonoği";

— N. V. Koronovski (SSCB) : "Akdeniz
havzasının cenozoyik volkanizması 22 ila 26 Ey-
lül 1979 tarihleri arasında; 1 — Baku-Kuba-Ko-
nakkend-Kuba-'Baku 2 — Baku-Şemaha-Pirkuli-
Amsu-Baku güzergahlarında jeolojik gezi yapıl-
mıştır»

Bu gezilerde Yüksek Kafkasların doğu ve
Kuzeydoğu kesiminin Senozoyik ve Mesozoyik
denizel serileri izlenmiş. Genellikle derîn deniz
sedimanlarmdan oluşan ve Türkiyedeki aym
yaştaki sedimanlardan çok farkh bulunan bu
serilerin kıvrımlanma zaman ve tarzları gö-
rülmüştür.

Bu arada Baku ve çevresindeki pliyosen
yaşlı denizel sedlmanlardan elde edilen petrol
sahaları ile, Baku Kuzey Batısındaki Pliyo-
sen bindirmesinin meydana getirdiği tektonik
kapanlardan oluşan petrol sahaları incelenmiş-
tir.

Gesa sonrası Azerbaycanlılar dışındaki bi-
lim adamlarının bildirileri 27 Eylül tarihinde
sunulmugtur, "TUrkiyenîn Tektonik epok ve
fazları" konusunda bir bildiri, bu geziye katılan
Doç. Dr, E, Bingöl tarafından gemaha şehrinde
26 Eylül 1979 tarihinde verümî§tlı%
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