II.Çalıştayın Ardından
II. STRATİGRAFİ-PALEONTOLOJİ ÇALIŞTAYI ALANYA’ DA
TOPLANDI

Birincisi Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile TMMOB Jeoloji
Mühendisleri Odası tarafından 28-29 Ekim 2000 tarihinde Alanya’da düzenlenen
çalıştayın ikincisi de yine Alanya’da 27-29 Ekim tarihinde yapılmıştır.
70 paleontolog-stratigrafın katılımı ile gerçekleştirilen birinci çalıştayda alınan
karar üzerine, bu meslek grubu ve bilim dalı için etkinlikleri artırmak amacıyla
Paleontoloji Çalışma Grubu oluşturulmuştur.
Paleontoloji Çalışma Grubu ve
Jeoloji Mühendisleri Odası, birlikte,
Paleontoloji-Stratigrafi
bilim dalında çalışan
meslektaşlar arasındaki iletişimin
artırılması, mesleki sorunların tartışılıp çözüm yollarının aranması, yeni teknik ve
bilimsel gelişmelerin paylaşılması, bilimsel ve sosyal dayanışmanın geliştirilmesi ve
kurumlar ile üniversitelerde çalışan araştırmacıların bir araya getirilmesi amacıyla
II.
Stratigrafi-Paleontoloji Çalıştayı’ nı
27-29 Ekim 2001 tarihinde yine Alanya’da
düzenlemişlerdir.
Programında güncel konular ile yeni teknik ve disiplinler üzerine
özgün
bildiriler, “Paratetis “ ile “Meslek ve Uygulama Sorunları” konularında iki panel,
“Evrim” konusunda çağrılı dört
konferans olan bu ikinci çalıştay,
92 delegenin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Evrim konusu ulusal basının, özellikle de mahalli basının oldukca ilgisini
çekmiştir. Konuşmacı olarak Prof. Dr. İsmet Gedik (paleontolog) “Doğadaki Oluşum ve
Organizasyon”, Prof Dr. Ali Demirsoy (biyolog) “Evrim Gerçeği”, Prof. Dr. İzzet
Duyar (antroplog) “Evrim Teorilerinin Tarihsel Gelişimi” ve Doç. Dr. Yılmaz
Erdal (antropolog) ise “İnsan Evrimi” konularında son gelişmeleri ele almışlardır.
Özellikle evrendeki doğal yasaların ortaya çıkışından günümüze kadar geçen süreçler,
bugünkü bilgiler ışığında açıklanmaya çalışılmış, son beş milyar yıl içerisinde meydana
gelen bu süreçlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik evrimin süreçlerini oluşturduğu
vurgulanmıştır. Evrim kuramının gelişimi, bu kurama yapılan itirazlar ve destekleyici
görüşler ile evrim kuramına ve Darwinizm’e yapılan eleştilere değinilerek günümüzdeki
bilimsel gelişmelerin Darwin’in görüşlerini desteklediği belirtilmiş, insan evrimi
konusunda eldeki fosil bulguların ışığında değerlendirmeler yapılmış, insan soyununda
diğer canlıların bağlı olduğu ilkeler doğrultusunda evrimleştiği anlatılmıştır. Ayrıca
insanların oluşturduğu (daha doğrusu oluşturmaya çalıştığı) toplumsal hayat sisteminin,
yer yüzünde yaklaşık 4 milyar yıldan beri oluşup-gelişmekte olan doğal hayat sisteminin
bir devamı olduğu ve bu değişim-dönüşümün zaman ile ilişkisi ve belirli ilke ve
kuralları konusunda vurgulamalar yapılmıştır.

Çalıştay esnasında Paleontoloji Çalışma Grubu Genel Kurul toplantısı da yapılmış
ve adı geçen grubunun çalışma ilkeleri belirlenerek yönetmeliği oluşturulmuş ve yeni
Yönetim Kurulu seçilmiştir.
Çalıştay gecesinde,
paleontoloji mesleğine yoğun emek veren,
başarılı
çalışmalar yapan ve yapılmasını teşvik eden, yurtiçi ve yurtdışı yayınları ile mesleğinde
kalıcı izler bırakan, özgün araştırmalara imza atmış değerli paleontologlardan Prof. Dr.
Engin Meriç, Prof. Dr. Türker Özsayar, Prof. Dr. İsmet Gedik ve merhum Prof. Dr. Erol
Akyol’a “Üstün Hizmet Plaketi” verilmiştir.
Aynı gecede, Paleontoloji Çalışma
Grubu’nun kurulmasında ve aktivitelerine devam etmesinde maddi ve manevi desteğini
ve cesaret verici tavırlarını esirgemeyen Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ile II.
Çalıştaya ve bu bilim dalına desteklerinden dolayı Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü’ne “Teşekkür Plaketi” verilmiştir.
Nihat Bozdoğan
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