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10. DÜNYA MADENCİLİK KONGRİSİ

Dünya Madencilik Kongresinin onuncusu
17-21 Eylül 1979 tarihleri arasında Istanbul da
Atatürk Kültür Merkezinde yapılacaktır.

Kongrenin yanısıra 15-22 Eylül 1979 tarih-
leri arasında Uluslararası Maden Makinaları
Sergisi düzenlenecektir.

Enerji va Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafın-
dan düzenlenen Kongrenin ana konusu : İnsan-
lık Hikmetinde Mineral Hammaddeleri ve Ma-
dencilik olacaktır. Kongre çalışma konuları İse
şöyledir :

1. Düşük ısı değerli katı yakıt 'kaynakları
nın (linyitler, ısı değeri düşük taşkömürleri, bi-
tümlü şistler, katranlı kumlar asfaltitler Vb.)
enerji üretimi amacıyla kullanımı.

2. Küçük maden yataklarının (krom, bor,
manganez, kurşun-çinko vb.) değerlendirilmesi
ve yeraltı işletmeciliği ile ilgili sorunlar.

3. Güç koşullar altında işletilen maden
yataklarında kaydedilen gelişmeler (kıyı Ötesi
yatakları, denizaltı yatakları, yüksek basınç et-
kisindeki yataklar vb).

4. Maden yataklarının fizibilite etüdleri
ve ekonomfk kârlılıkları.

Ayrıca; madencilik teknolojisinde yeni ola-
sılıklar ve gelişmekte olan ülkelerin madenci-
lik sorunları konulu yuvarlak masa toplantıları
yapılacaktır,

Kongre dilleri; ingiHzoe, fransızea, rusça,
almanca, ispanyolca, tüfkçe olup tüm oturum-
larda bu dillerde anında çeviri yapılacaktır.

Kongre sırasında 'birçok sosyal ve kültürel
toplantılar kongre öncesi ile sonrasında da şu
teknik turlar düzenlenmiştir :

1 — Elazığ - Malatya, Bakır, • Kromit - Lin-
yit turu: 8-W Eylül tS79;,

2 — Trabzon - Samsun, Karadeniz Bakır ku-
şağı turu: 11-16 Eylül 1979.

3 — İzmir, Küçük Maden İşletmeleri turu :
13-16 Eylül 1979.

4 — Ege, Boraks - Kromit ve Enerji Ham
maddeleri turu : 22 Eylül -1 Ekim 1979,

Ankara, Çİnkö turu : 22 •5 '— Kayseri
28 Eylül 1979.

6• — Antalya, 'Boksit 'turu; 22-28 Eylül
1979,

7 — Bursa, Volfram turu: 22-25 Eylül
1979.

8 — izmir. Küçük Maden İşletmeleri turu :
22-25 Eylül 1979,

Dünya Madencilik Kongresl'ne 34 ülke üye
bulunmaktadır. Üye -ülkeler: Arjantin, Avust-
ralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan Kanada,
Şili, Çin H. C, Kolombiya, Küba, Çekoslovakya,
F. Almanya, Fransa, Almanya D. C, İngiltere,
Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Köre
H. C, M&ksika, Peru, Polonya, Güney Afrika C,
Romanya, İspanya, İsveç, Finlandiya, Norveç,
Türkiye, ABD. SSCB, Venezuela, Yugoslavya.

Önceki Dünya Madencilik Kongreleri şu şe*
birlerde yapılmıştır: Varşova (1958), Prag
(1961), Salzburg (1963), Londra (1965), Mos-
kova (1967), Madrid (1970), Bükreş (1972),
Lima (1974), Düsseldorf (1976),

TÜRKİYE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 7. TEKNİK
KONGRESİ

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafın-
dan düzenlenen İnşaat Mühendisliği 7, Ttknik
Kongresi Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesinde 25-27 Ekim tarihle-
rinde yapıldı. Kongre de; İnşaat Mühendisliği
Tarihi, inşaat Mühendisliği Eğitimi, Çevre, Ze-
min, Su, Üst Yapı, Ulaşım konularında 52 bil-
diri sunulmuştur.
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TÜRKİYE 3, GENEL ENİRJİ KONGRESİ

D.E.K. Türk Millî Komitesi, Enşrji ve-TaMî;
Kaynaklar Bakanlığı, T.K.I., T.E.K,, EJ.E., T.P.A.Q.,
Petrol Ofisi, M.T.A. Enstitüsü tarafından oluş-
turulan Organizasyon grubunca düzenlenen
Kongre 20-23 Kasım 1978 tarihleri arasında
Ankara da D.S.İ. Genel Müdürlüğü Konferans
Salonunda yapıldı. Kongre de aşağıda belirtilen
konular işlenmiştir. .

1. Alışılmış Enerji Kaynakları - ,.

Enerji kaynaklarını arama ve değerlendirme
politikası. • - •••:' -.: ".' .•:.'•*- ••• ••

" Kömür, bitümlü şist, äsfaltit gibi katı' fosil
yakıtların aranması -kaynakların- gellştirlhnesi
ve bunlarla ilgili sorunlar. ,k

Petrol ve doğal gaz kaynaklarının, aranması,
kaynakların geliştirilmesi ve bunlarla İlgili
sorunlar.

* Hidrolik enerji kaynaklarının değerlendirilme-
si ve bunlarla ilgili sorunlar.

* Nükleer enerji kaynaklarının (uranyum ve tor-
yum} aranması, araştırma ve'geliştirmeler,

- bunlarla ilgili sorunlar. - •

* Odun, tezek ve bitki artıkları gibi ekonomik
' olmayan yakacaklarla ilgili sorunlar.

* Elektrik enerjisi üretiminin dayandığı birincil
kaynaklar ve bunlarla ilgili sorunlar.

* Enerji kaynaklarının gerektiğinde birbirinin ye-
• rine'konulması, kaynak planlaması' ve. bunlar-

la ilgili- sorunlar. • •

2. Enerji Kullanımı ve Tutumluluğu

* Endüstride enerji kullanımı.

* Konutlarda' enerji kullanımı. '

'• Ulaştırmada enerji kullanımı.

*-Tanmda,enşı*ji-kullanımı,. , - •_- . v «.

* Enerjinin taşıma ve dağıtım sorunları;,,: : ; „ . : ;

* Enerjinin rasyonel ve çok .yönlü kullanımı

' Enerji kısıtlaması ve tutumluluğu.

3.1 Enerji Konusundaki Genel Sorunlar
1 Genel politika ve enerji sorunları.

Enerji fiyatları ve pazarlaması. -, • ,

* Enerji ekonomisi.

6 " Finansman,
8 Araştırma ve geliştirme,

* Yasal konular.

* Enerji sektöründe organizasyon ve yapısal so-
runlar.

* Uluslararası enerji alışverişi.

~ Enerji ve çevre sorunları.

" Enerjiye İlişkin yapım endüstrisi.

4,r Yeni Enerji Kaynaklan

* Güneş enerjisi,

" Jeotermäl enerji1.

* Biogaz yakıtı. • ;

* Artıklardan enerji üretimi.

*• Yel enerjisi ve öteki yeni enerji kaynaklan.

;. t; Kengtre de èJldlrilerîIn ştınulduğu teknik otu-
rumların yanısıra Enerji Politikasını konu alan
iki açık oturum yapılmıştır. Bu açık oturumların
biririclslride enerji politikasının ana ilkeleri,
rkînclslrtde"dé enerji politikasının uygulanması
ve organizasyon konusu tartışılmıştır,

1. ULUSAL ALÜMİNYUM SANAYİİ KONGRESİ
:'-: 'Metalürji Mühendisleri Odası- tarafından
düzenlenen-'Kongre 14*16 Âraük 1978 tarihleri
arşşında Seydişehir'de yapıldı.

•. Kongrede ele alınan konular :, ,

1. Alüminyum üretiminde hammadde ve
yardımcı maddeler.

?.. Alümina, Alüminyum ve Alüminyum up
üri'nleri üretiminde teknolojik sorunlar.

3.' Birincil Alüminyum ve Alüminyum uç
Orün'l'eri üretiminde enerji sorüıiu.

4. Dağıtım, pazarlama, planlama,

: : ;,5; AJümifiyum.şe'ktöründe istihdam ve eği-
tim sorurHffirf. r,. ::, ^ .-.'•. . . .

8. Üretim kalitesinin geliştlrflmesindevo
veflmüliğjrj arttifilmasında jbiilmsel ye teknik
yayınlaoh,: standardfâaftyon çalışmalarının, kali-
te kontrol uygulamalaàmn finem! ve ya

--'.}. 7.:: Alüminyum.sanayiinde çevre kirlenme-
si, çalışanların sağlık Mö İş gflv»nll|l sorunla;"',

§Q 1Î0LOÜİ .«ÛHËNÛl8Lta]/QCAKr Wf8



YERBİLİMLERİ AÇISINDAN ANKARA'NIN
SORUNLARI Sİ M POZ YU Mü

Türkiye Jeoloji Kurumu tarafından düzenle-
nen Ankara'nın yerbilimleri açısından sorunlarını
ele alan simpozyum imar ve İskân Bakanlığı
konferans salonunda 12-14 Aralık 1978 tarihleri
arasında yapıjSdı.

Simpozyum örgütleme kuruluna danışman
nitelikte Jeoloji Mühendisleri Odası, şehir Plan-
nitelikte Jeoloji Mühendisleri Odası, Şehir Plan-
Bürosu, Ankara Belediyesi, MTA, DSİ, ODTÜ,
AÜDTCF, AÜZF, HÜYBE ve TJK.yı temsilen üye-
ler katılmışlardır.

Sİmpozyumda, aşağıda belirtilen konuları
ele alan bildiriler sokulmuştur,

1 — Yerbilimleri ve kent planlaması,

2 — Su ve enerji,

3 — Toprak ve zemin,

4 — Ankara'nın sorunaln,

BİRİNCİ BİLİMSEL VE TEKNİK SONDAJ
KONGRESİ

Maden Mühendisleri. Petrol Mühendisleri
Jeoloji Mühendisleri Odaları, Devlet Su İşleri
ve Türkiye Petrol leri'nin ortaklaşa düzenledikle-
ri kongre 10-20 Aralık 1978 tarl'hlerinde DSİ

konferans salonunda yapıldı,
lara yönelik hazırlandı.

Kongre şu amaç-

1 — Doğal kaynakların saptanmasında, de-
ğerlendirilmesinde ve çoğu mühendislik hiz-
metlerinde önemli bir yeri olan sondajcılığm
ülkemiz ekonomisine katkısı

2 — Sondajcılıkla ilgili çalışmalar yapan
kuruluşlar arasında, İşbirliği sağlamak, sondaj
bilim ve teknolojisinin ülkemizdeki düzeyini ve
dünyadaki gelişimini irdelemek ve tartışmak

3 — Sondajcılıkta karşılaşılan sorunları tü-
müyle saptayıp ortak çözümler aramak, bu ke-
simin ülkemizde varolan yapım birikimini yön-
lendirip yerli yapıma doğru adımlar atmak,

Üç gün süren Kongre'de amaçlar doğrultu-
sunda aşağıda belirtilen 'konularda çeşitli bildi-
riler sunulmuştur.

$ Sondaj eğitimi, öğretimi ve istihdamı

# Doğal kaynakların değerlendirilmesinde ve
djğer mühendislik hizmetlerin de sondajın yeri

<j£ Sondaj bilimi teknolojisi uygulamaları ve
gelişimi

$ Sondaj makine, malzeme yapımı ve sanayii

© Sondaj politikası ve ülke ekonomisindeki
yeri
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