19. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Zonguldak
27 - 29 Ekim 2018

Sonuç Bildirgesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği tarafından düzenlenen ve
üniversitenin Sezai Karakoç Konferans salonunda 27-29 Ekim 2018 tarihleri arasında 19.
Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Sayın Doç. Dr. Yeşim BÜYÜKMERİÇ,
Dr. Ögr. Üyesi Demet BİLTEKİN, Dr. Ögr. Üyesi Şayda PARLAR, Jeoloji Yük. Müh. Elvan
DEMİRCİ, Jeoloji Mühendisi Arzu ERTOP ve turizmci Engin ZAMAN’ın özverileriyle
çalıştay, amacına uygun olarak organize edilmiştir. Bu yılki çalıştay ana teması “Jeoparklar”
olarak belirlenmişti. Bu tema çerçevesinde, ülkemizin farklı lokasyonlarından yapılan
sunumlar, ilerleyen yıllarda jeopark statüsünde örnek gösterilebilecek nitelikte olduğunu
göstermektedir. Yine bu çerçevede çalıştayın son günü Gökgöl Mağarası’na düzenlenen teknik
gezi, çalıştay ana temasını pekiştirir niteliktedir. Umudum, ülkemizin ilk ve tek tescilli jeoparkı
olan Kula (Manisa) Jeoparkı gibi yeni jeopark alanlarının oluşturulması ve toplumsal bilince
katkı sağlaması ve bunların dünyaya tanıtılmasıdır. Ayrıca çalıştay ikinci gününde Çalıştay
Değerlendirme Toplantısında katılımcıların büyük bir çoğunluğu yer almış ve aşağıda belirtilen
konuları içeren Sonuç Bildirgesinin hazırlanmasına olanak sağlayan görüş ve öneriler
getirilmiştir:
1-Çalıştaya 40 civarında katılımcı iştirak etmiştir. Toplam 30 sözlü bildiri sunumu
gerçekleştirilmiştir.
2- Bildiri sayısının az olmasının sebebi olarak, akademik teşviğin kaldırılması ve çalıştayın
hafta sonuna denk gelmiş olması ifade edilmiştir.
3-Çalıştayın ilk iki günü sunumlar yapılmıştır ve son gün “Gökgöl Mağarası”, “Maden Müzesi”
ve “Fener Yolu” na Teknik Gezi düzenlenmiştir.
4-Çalıştayın ikinci gününde yapılan değerlendirme toplantısında 20. Paleontoloji Stratigrafi
Çalıştayı’nın yapılacağı yer Alanya olarak belirlenmiştir ve bununla ilgili olarak bir uygulama

oteli ayarlanması gerektiği ifade edilmiştir. Çalıştay konusu 20. PÇG Yönetim ve Düzenleme
Kurulu tarafından belirlenecektir.
5- Önümüzdeki yıl 20 si Alanya’da gerçekleştirilecek olan bu çalıştaya, bu zamana kadar
çalıştaylara başkanlık yapmış tüm hocaların davet edilmesi önerilmiştir.
6- Kurumlarla üniversitelerin işbirliği yapmasının önemi ifade edilmiştir. Uluslararası yabancı
bilim insanlarının çalıştaylara katılım oranının arttırılması vurgulanmıştır. Ayrıca bildiri
sunumlarının tamamen İngilizce yapılması önerilmiştir.
7- Çalıştaya katılım için başvuru ücreti alınması gerektiği vurgulanmıştır. Karar 20.
Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı Yönetim Kurulu tarafından verilecektir.
8- Çalıştayın gerçekleştirilmesinde sponsor aranması ve oda temsilcinin bu konuda yardım
etmesi gerektiği ifade edilmiştir.
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