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14. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI-1
Tarih: 27 Ekim 2000
Yer: Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kütahya
14. Stratigrafi-Paleontoloji Çalışma Grubu olarak ilk gün yapılan açılış ve çağrılı konuşmalar sonrasında
gerçekleştirilen Paleoekoloji ve Paleontoloji, Paleontoloji ve Stratigrafi Oturumlarını takiben program gereği 15.
PÇG Yönetim Kurulu seçimine geçilmiştir. Genel Kurul toplantısı açılışı 13 ve 14. Dönem Başkanı Prof. Dr.
Sacit ÖZER tarafından başlatılmış, Dr. Nihat BOZDOĞAN tarafından önerilen bir divan heyeti seçimi süreci ile
devam ettirilmiştir. Divan Heyeti başkanlığına Prof. Dr. Vedia TOKER, yazmanlığına da Y.Doç. Dr. Ali Murat
KILIÇ önerilmişlerdir. Daha sonra Divan Heyeti oy birliği ile seçilmiştir. Divan Heyeti tarafından genel
Kurul’da alınan notlar ve kararlar aşağıdaki gibidir:
1. 13. ve 14. Dönem Başkanı Prof. Dr. Sacit ÖZER’e tekrar söz verilmiş, yapılan çalışmalar ve önerileri
konusunda kendisinden konuşma yapılması istenmiştir. Prof. Dr. Sacit ÖZER 13. Stratigrafi-Paleontoloji
Çalıştayı’nın İzmir’de başarılı birşekilde yürütüldüğünü, 14. Stratigrafi-Paleontoloji Çalıştay’ının da yine
başarılı bir şekilde organize edildiğini belirterek iki yıllık süreçte PÇG web sayfasının yenilendiğini ve
geçmişe ait tüm PÇG bilgilerinin, fotoğraf ve belgelerinin web sitesine eklendiğinden söz etmiştir. Belirtilen
dönemler hakkında eleştiriler ve düşünceler istenmiş, konu üzerinde söz alan genel kurul üyelerinin hepsinin
olumlu düşünceye sahip oldukları görülmüştür. Daha sonra yapılacak çalıştayların da bu başarı ivmesinde
devam ettirilmesi gerekliliği kararı alınmıştır.
2. Prof. Dr. Tanju KAYA tarafından PÇG çalıştaylarında sunulan bildiri tam metinlerinin herhangi bir yayın
organında özel sayı olarak yayınlanmasını önerilmiştir. Bu önerinin dikkate alınması ve gerçekleştirilmesi
için bir sonraki yönetim kuruluna yetki verilmesi kararı alınmıştır.
3. 15.-16. Dönem Stratigrafi-Paleontoloji Çalışma Grubu Yönetim Kurulu seçimi için Prof. Dr. Muhittin
GÖRMÜŞ söz alarak adaylığını açıklamış ve yapabilabilecek olan bazı önerilerde bulunmuştur. Tüm
Türkiye’deki paleontoloji çalışmalarının yalnızca makalelerinin referanslarını içeren bir kitapcık
hazırlanabileceğini, e-dergi düzenlenebileceğini, paleontoloji-stratigrafi kurslarının gerekliliğini ve fosil
parklar ile ilgili el kitabının oluşturulmasının yararlı olacağı gibi önerilerde bulunmuştur. Ayrıca, mikro
dünyanın makro dünyaya açılımı ile ilgili olarak Mikro Dünya müzesinin kurulabilmesi, fosil yazılımlar ile
ilgili çalışmaların da yapılabilmesi konusunda görüşlerini belirtmiştir. Bu önerilerin yine yeni seçilecek
yönetim kurulunun faaliyetleri içerisinde dikkate alınması gerekliliği kararına varılmıştır.
4. 15-16. Dönem Yönetim Kurulu Seçimine geçilmiş, Başkan olarak Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜŞ oy birliği ile
seçilmiştir. Prof. Dr. Atike NAZİK, Doç Dr. Serkan AKKİRAZ’ı PÇG Yönetim Kurulu eş başkanlığına (II.
Başkan), Dr. Gonca NALCIOĞLU, MTA adına Dr. Huriye DEMİRCAN’ı; Dr. R. Hayrettin SANCAY,
TPOA adına Tuğba AYDIN’ı ve Nihat BOZDOĞAN Jeloji Mühendisleri Odası adına Ayşe GÜZEL’i
yönetim kurulu üyeliklerine aday göstermişlerdir. Gerçekleştirilen oylama sonrasında önerilen adaylar
oybirliği ile PÇG eş-başkanlığına ve yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.
5. Yedek üye seçimlerine geçilmiş, önerilen Aynı KOCATÜRK (TPOA), Sevilay SÜREKÇİ (MTA) ve Büşra
KABAKÇI (Ank. Üniv) yedek üyeliklere seçilmişlerdir.
6. 15. PÇG Çalıştayının yapılacağı yer tartışmaya açılmış, Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜŞ yer olarak Ankara’da
yapılmasını önermiştir. Ankara merkez dışında Kızılcahamam ve Beypazarı ilçelerinden birinde yapılması
tartışılmıştır.
7. 15. PÇG Ana Teması Prof. Dr. Sacit ÖZER tarafından “Fosil Jeopark” olarak önerilmiştir.
8. Özeleştiri ve öneriler üzerinde ise Dr. Serdar MAYDA “bir sonraki çalıştaylarda en iyi poster/en iyi bildiriye
ödül verilmesi” Tuğba AYDIN “fotoğraf sergisi düzenlenmesini ve en iyi fotoğraf seçilmesini, bu
fotoğrafların yayınlanmasını, ayrıca yurt dışından önemli bilim insanlarının davet edilmesi hususunda
girişimlerin yapılmasını, PÇG çalıştaylarına büyük petrol şirketlerince destek sağlanabilmesi için gerekli
girişimlerde bulunulmasını” önermiştir. Bu önerilerin bir sonraki çalıştay için dikkate alınması hususunda
seçilen yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.
9. Türkiye Stratigrafi Komitesi’nin çalışmaları konusunda Prof. Dr. Cemal TUNOĞLU bilgilendirmede
bulunmuş olup, Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda bu konuda bir oturum düzenlenebileceği hususunda da
gereğini yapacaklarını belirtmiştir.
Tüm bu karar ve notlar Stratigrafi-Paleontoloji Çalışma Grubu Üyeleri tarafından benimsenmiş olup ilgili
web sitesine konulmak üzere tutanak altına alınmıştır.
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14. Stratigrafi-Paleontoloji Çalıştayı kapsamında 2. Gün Tunçbilek ve Seyitömer Arazi Gezisi ve 3. Gün
paleontoloji oturumlarından sonra program gereği çalıştay değerlendirmesine geçilmiştir. Çalıştay
değerlendirmesinde alınan notlar ve kararlar aşağıdaki gibidir.
1. 13. ve 14. Dönem Başkanı Prof. Dr. Sacit ÖZER, çalıştay değerlendirmesinde, bu çalıştayın düzenlenmesine
katkı sağlayan Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na ve özellikle de
Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ olmak üzere Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na ve emeği geçen herkese
teşekkürlerini belirtmiştir. Prof. Dr. Sacit ÖZER, başarılı bir şekilde geçen bu çalıştaya yaklaşık 75
katılımcının destek verdiğinden, ana temaya uygun bir şekilde Kömür konularının gündeme getirildiğinden
ve arazi gezisinin bu kapsam dahilinde başarılı bir şekilde yürütüldüğünden bahsetmiştir. Ayrıca, web sayfası
tasarımındaki güçlüklerden söz ederek bir sonraki yönetim kurulunun bu konuda gereğini yapacağını
belirtmiştir.
2. 15. PÇG Çalıştayının yapılacağı yer tekrar tartışmaya açılmış, Dr. Nihat ÖZDOĞAN bir sonraki çalıştayın
yeri konusunda güçlüklerle karşılaşıldığı takdirde farklı yerlerin de seçilebileceğini belirterek bu konunun
yönetim kuruluna bırakılmasının daha uygun olacağını belirtmiştir. Tüm üyeler bu konunun seçilen yönetim
kuruluna bırakılmasına destek vermiştir.
3. Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden bir öğretim
elemanı “stratigrafi-paleontoloji çalışma grubu dışında, bu konulara ilgi duyan kişilerin de katılımın
sağlanması” konusundaki düşüncelerini belirtmiştir. Bu düşünce tüm üyeler tarafından benimsenmiş, sonraki
çalıştaylara geniş katılımın sağlanabilmesi için oda, kuruluş ve üniversitelerin birlikte çalışmaları gerektiği
üzerindedurulmuştur.
4. Prof. Dr. Sacit ÖZER tarafından önerilen 15. PÇG Ana Teması tekrar tartışmaya açılmış “PALEONTOLOJİ
VE JEOPARKLAR” başlığı ana tema olarak oy birliği ile benimsenmiştir.
5. Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜŞ somut ve gerçekci olacaklarını, bu kapsamda ilk yıl içerisinde web sayfasının
yeniden düzenlenebileceğini, 14. Stratigrafi-Paleontoloji Çalıştayında sunulan bazı sunumların web sitesine
eklenebileceğini (örneğin Paleontoloji Çalışma Konularının ve Uzmanlarının Türkiye’deki DağılımlarıA.Nazik ve S.Özer, İri bentik foraminifer kavkılarındaki mikroizler ve önemi-M.Görmüş ve B.Kabakçı ve
istenilen bazı diğer sunumların), diğer arazi, laboratuar ve gözlem çalışmalarına dayalı daha önceden
yayınlanmamış sunumların ise bilinen bir dergide özel bir sayı olarak yayınlanması konusunda gereğini
yapabileceğini, bu çalıştayların başarılı bir şekilde devam ettirilmesi için tüm üyelerin destek vermeleri
gerekliliğini belirtmiştir.
Tüm bu karar ve notlar Stratigrafi-Paleontoloji Çalışma Grubu Üyeleri tarafından benimsenmiş olup, ilgili
web sitesine konulmak üzere tutanak altına alınmıştır.
14. STRATİGRAFİ-PALEONTOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

TÜRKİYE STRATİGRAFİ-PALEONTOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Tarih : 04.11.2013
Yer
: MTA Genel Müdürlüğü, Ankara
Karar No: 1
15.-16. Dönem PÇG Yönetim Kurulu, 2013-2014 yılları içerisindeki faaliyetleri görüşmek üzere MTA Genel
Müdürlüğü’nde toplanmıştır. Toplantıda alınan notlar ve kararlar aşağıdaki gibidir.
1.

15. ve 16. Dönem Yönetim Kurulu olarak daha başarılı olabilmek ve faaliyetlerimizi grup üyelerine
duyurmak amacıyla daha sık bir araya gelinmesi ve gelişmelerden üyelerimizin haberdar edilmesi kararı
alınmıştır.
2. PÇG Yönetim Kurulu üyeleri arasından sekreterya işlemleri için Dr. Huriye DEMİRCAN seçilmiştir.
Meslekdaşlarımızın her türlü yazışmalar için asmin68@yahoo.com.tr; huriyedemircan@gmail.com e –
mail adreslerini kullanarak düşünce ve önerilerini göndermeleri faaliyetlerimize yön verecektir.
3. PÇG Grubu olarak iki ayrı web sitesinin bulunmasının uygun olmayacağı, bunların bir araya getirilmesi
tartışılmıştır. Tek birçatı altında birleştirilmesi konusunda gerekli girişimlerin yapılmasına karar
verilmiştir.
4. Web sitesine 14. Stratigrafi-Paleontoloji Çalıştayında sunulan bazı sunumların (örneğin Paleontoloji
Çalışma Konularının ve Uzmanlarının Türkiye’deki Dağılımları-A.Nazik ve S.Özer, İri bentik
foraminifer kavkılarındaki mikroizler ve önemi-M.Görmüş ve B.Kabakçı ve istenilen bazı diğer
sunumların) eklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Web sitesine eklenmesi istenilen bilgi,
doküman ve fotoğrafların PÇG Sekreterine gönderilmesi konusunda meslekdaşlarımızın katkı
koyacağını düşünüyoruz. Fotoğrafların ve dökümanların kimden alındığı mutlaka belirtilecektir.
5. 14. PÇG toplantısında sunulan arazi, laboratuar ve gözlem çalışmalarına dayalı daha önceden
yayınlanmamış sunumların bilinen bir dergide özel bir sayı olarak yayınlanması konusunda gerekli
girişimlerde bulunulmuş olup, olumlu cevaplar alınmıştır. Bununla beraber bu özel sayının
yayınlanabilmesi konusunda izlenecek yol ve işlemlerin tarafımıza bildirileceği de söylenmiştir. Tüm
gelişmelerden üyelerimizin haberdar edileceğini, bu özel sayının yayınlanması konusunda gereğini
yapacağımızı bildirmek istiyoruz. Düşünülenin gerçekleşmemesi durumunda farklı bir dergide özel sayı
alternatiflerinin de değerlendirilmesi gerekliliğine, her durumda 14. PÇG Çalıştaylarında sunulan
bildirilerin bir araya getirilmesi konusunda gereğinin yapılacağını belirtmek istiyoruz. Bu konuda tüm
üyelerimizin destek vermeleri gerekliliğine de inanıyoruz.
6. 15. PÇG Toplantısı’nın yeri konusunda gündeme gelen Kızılcahamam, Haymana, Beypazarı
alternatiflerinin yanı sıra güçlüklerle karşılaşılması durumunda 15. Yıl olması nedeniyle Alanya’nın da
tekrar gündeme getirilmesine ve bu konuda fiyatlarla birlikte karşılaştırmalı bir şekilde bir anket
yapılması kararına varılmıştır.
7. 15.-16. Dönem ilk yıl faaliyeti olarak “Türkiye Paleontoloji Çalışmaları Referans Listeleri e-Kitabı”
gündeme alınmıştır. Bu konuda görev paylaşımı yapılmış olup, üç bölüm olarak düzenlenmesi
düşünülen e-kitabın ilk bölümü PÇG genel bilgilerini, ikinci bölüm alfabetik olarak referans listelerini
ve üçüncü bölüm ise konu olarak referans listelerini içerecek şekilde düzenlenecektir. Bu konuda
meslekdaşlarımızın yaptıkları sadece paleontoloji (metinleri yayınlanmış paleoekoloji, biyostratigrafi,
sistematik paleontoloji, paleobiyocoğrafya dahil olmak üzere) makale referanslarını sekreteryaya en
kısa sürede ulaştıracaklarını düşünüyoruz. Çok fazla sayıda litostratigrafi çalışmaları bulunduğundan ilk
planda sadece paleontoloji konularının referans listesi e-kitabı gündeme alınmıştır. Litostratigrafi
konularını içeren makale referansları ayrı bir kitapcık olarak daha sonra planlanabilir.
8. PÇG üyelerinin e-mail, telefon, adres ve çalıştığı konuları içeren bir güncel listenin yeniden
oluşturulabilmesi konusunda yazışmaların yapılmasına karar verildi.
9. 15. PÇG Toplantısı için önemli tarihlerin de yer alacağı ilk duyuruların en geç Nisan ayı sonuna kadar
duyurulması kararı alınmıştır.
10. 15. PÇG Çalıştay tarihlerinin de daha sonra gerçekleştirilen toplantılarda ele alınacağını ve üyelerimizin
görüşleri doğrultusunda kesinlik kazanacağını belirtmek istiyoruz.
11. 14. PÇG Çalıştayı Genel Kurulu’nda alınan kararların daha sonraki toplantılarda ve çalıştaylarda
yeniden dikkate alınması kararlaştırılmıştır.
12. Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısı’nın TPAO Araştırma Merkezi’nde yapılmasına karar verilmiştir.

Grubun kurulmasından bugüne kadar gerek çalıştaylardaki başarıları ve gerekse de diğer faaliyetleri ile katkı
sağlayan her meslekdaşımıza teşekkürlerimizi sunuyor ve bu başarının devam ettirilmesinin gerekliliğine
inanıyoruz.
Tüm bu karar ve notlar Stratigrafi-Paleontoloji Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından benimsenmiş olup, ilgili
web sitesine konulmak üzere tutanak altına alınmıştır.
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Ayşe GÜZEL (TPAO)
Büşra KABAKCI (Ank. Üniv. Yedek Üye)

