18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Tekirdağ
28 Eylül- 01 Ekim 2017

Sonuç Bildirgesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen ve
Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde 28 Eylül-01 Ekim 2017
tarihleri arasında 18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Sayın Prof. Dr.
Sefer ÖRÇEN, Yard. Doç Dr. Zeki Ünal YÜMÜN ve Araş Gör. Alaettin TUNCER’in
özverileriyle çalıştay, amacına uygun olarak mükemmel bir şekilde organize edilmiştir. Son
gün 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 45 civarında katılımcı iştirak etmiştir. Toplam 33 sözlü ve 6 poster bildiri sunumu
gerçekleştirilmiştir.
2-Çalıştayın ilk iki günü sunumlar yapılmıştır ve son gün Dupnisa Mağarası’na, Teknik Gezi
düzenlenmiştir.
3-Çalıştayın ikinci gününde yapılan değerlendirme toplantısında 19.PÇG Çalıştayı’nın
yapılacağı yer Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) Jeoloji Mühendisliği Bölümü olarak
kararlaştırılmıştır. Çalıştay konusu ile ilgili farklı görüşler belirtilmiştir. Bunlar “Çevre ve
Ekoloji”, “Kömür”, “Fosiller ve Kültür”, “Jeoparklar” ve

“Biyoekoloji” olarak ifade

edilmiştir. Çalıştay konusu 19. PÇG Yönetim ve Düzenleme Kurulu tarafından
belirlenecektir.
4- MTA-DSİ gibi kurumların katılımları ile ilgili sorun çözülmesinin gerektiği ve söz konusu
kurumlara bu bilimsel toplantıların öneminin anlatılması önerilmiştir. Ayrıca çalıştayların
bilimsel niteliğinin arttırılarak daha kaliteli bir konuma getirilmesi vurgulanmıştır.

5- Bildirilerin değerlendirme sürecinde “Bilim Kurulu”nun belirlediği düzeltmelere uyulması
ve eleştirilerine önem verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca bilim kurulundaki isimlerin
genellikle aynı olduğu ve bu isimlerin revize edilmesi önerilmiştir.
6- Kurumlarla üniversitelerin işbirliği yapmasının önemi ifade edilmiştir. Uluslararası yabancı
bilim insanlarının çalıştaylara katılım oranının arttırılması vurgulanmıştır. Ayrıca bildiri
sunumlarının yabancı katılımcıların anlayabilmesine yönelik İngilizce hazırlanması, ancak
anlatımların ise Türkçe yapılması önerilmiştir.
7- Sonraki çalıştaylarda kurul oluşturulurken, yönetimde gerçekten çalışmak isteyenlerin
bulunması gerektiği ifade edilmiştir.
8- Katılımcıların önerisi üzerine, 19.PÇG Çalıştayı’nın yapılacağı il için Zonguldak
önerilmiştir. Buna göre, 19.PÇG Çalıştayı’nın Bülent Ecevit Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği
Bölümü’nde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
9-Çalıştayın ikinci günü sonunda 19.PÇG Yönetim ve Düzenleme Kurulu'nun belirlenmesi
için öneriler alınmıştır ve oybirliği ile aşağıdaki üyeler seçilmiştir.
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