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75. Yıl Özel Şükran Oturumu 
yapıldı

MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem, genel müdür yardımcısı 
Emrah Ayaz ve daire başkanları kurultayımızı ziyaret ederek 
başarı dileklerini ilettiler. 75. Yıl Şükran Oturumu’nda bir 
konuşma da yapan Erdem, MTA ve Odamız arasındaki sıkı 
ilişkilerin bundan sonra da devam edeceğini belirterek Yücel 
Yılmaz Hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür etti.

MTA Genel Müdürü 
Kurultayımızı ziyaret etti

Bu sene ilklerden biri olan 75. Yıl Özel Şükran Otu-
rumu, Prof. Dr. Erdinç Yiğitbaş ve Doktor Öğretim 

Üyesi İsmail Onur Tunç başkanlığında bir araya geldi.

Oturumun gerçekleştiği salona büyük bir akın gerçek-
leşti. TMMOB Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Hü-
seyin Alan’ın ve MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem’in 
de yerlerini aldığı salon dolup, taştı. Büyük ilgi gören bu 
oturumda MTA Genel Müdürü Erdem’in de söylediği 
gibi hocaların hocası Prof. Dr. Yücel Yılmaz’ın yerbilim-
leri camiasına yaptığı katkılar anlatmakla bitmez. 

Biz de bu vesileyle bir kez daha okuyucularımızın 
huzurunda Prof. Dr. Yücel Yılmaz hocamıza topluma ve 
bilim dünyasına kazandırdığı tüm değerler için sonsuz 
teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Prof. Dr. 
Yücel Yılmaz, konuşmasına başlamadan önce birlikte 
çalışma yürüttüğü meslektaşlarına, desteklerini hiç ek-
siltmeden yanında olan dostlarına ve bu bilim şöleninin 
gerçekleşmesine vesile olan herkese teşekkürlerini iletti. 
Ardından bildirisini dinleyicilerle paylaşan Yılmaz, 

Bu sene ilk kez 
düzenlenen 75. Yıl 

Özel Şükran Oturumu, 
yoğun ilgi gördü. Prof. 
Dr. Yücel Yılmaz adına 

yapılan oturumda 
meslektaşları ve 

öğrencileri   konuşmalar 
yaptılar.
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75. Yıl Özel Şükran Oturumu 
yapıldı

Kurultayın hareketli günü...

Baştarafı sayfa 1’de

ödülünü 71.Türkiye Jeoloji Kurultayı Düzenleme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Erdinç Yiğitbaş’tan aldı.

Öğleden sonraki oturuma gelen Prof. Dr. A. M. Ce-
lal Şengör “Kırk yıldan sonra Türkiye’nin tektonik ev-
riminin yeniden gözde geçirilmesi” adlı Prof. Dr. Yücel 
Yılmaz ile yaptığı çalışmayı sundu. Şengör, konuşması 
sırasında Prof. Dr. Yücel Yılmaz ile olan anıları yla dinle-
yicilere keyifli anlar yaşattı.

Şengör, bugün Türkiye Jeolojisi’nin bir yerlere gelebil-
mesi için atılan temellerin rahmetli Prof. Dr. İhsan Ke-
tin’in yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiğinin altını 
çizdi. Ayrıca Şengör, önümüzdeki dönemde Prof. Dr. Yü-
cel Yılmaz ile hazırlık çalışmalarını sürdürüldüğü “Türki-
ye Jeolojisi” adlı kitabının yayınlanacağı müjdesini verdi.

Salı günü başlayan ve dün devam eden Tıbbi Jeoloji 
Oturumları tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. 
Radyasyon, fosil yakıtları, hava kitliliği, su kaynaklarının 
insan sağlığına etkilerinin anlatıldığı oturumlarda aynı 
zamanda jeolojik çevrenin iyicil etkilerinden ve tıbbi je-
olojik verilerinin sağlık politikasındaki kullanımı da ko-
nuşulan konular arasındaydı.

Öte yandan kuvaterner araştırmaları, çevre jeolojisi, 
neotektonik ve depremsellik, mühendislik jeolojisi ve je-
oteknik, sondaj yöntemleri ve teknolojileri, uzaktan algı-
lama ve coğrafi bilgi sistemleri son olarak da jeotermal 
enerjilerin konuşulduğu oturumlar aynı saatte diğer sa-
lonlarda gerçekleşti.

Türkiye’deki su kaynaklarında arsenik ve insan et-
kilerini anlatan Prof. Dr. Alper Baba, su kaynaklarında 
arseniğin varlığı ve bunun milyonlarca insan üzerindeki 
etkilerinin ciddi bir çevre sorunu olduğunu belirtti.

Dr. Yıldırım Güngör’ün jeolojik görüntülerle insan 
sağlığı adlı çalışmasında ise dinleyiciler gördükleri jeolo-

jik yapılarının görüntüleriyle bu yoğun günde biraz nefes 
almış oldu.
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    Bu yıl ikincisi düzenlenen genç yerbilimcileri oturumunda genç 
meslektaşlarımız sunumlarını gerçekleştirdi.

Genç ve usta yerbilimciler biraraya geldi

Gözde Yıldız
ÇOMÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Bu yıl ikincisi düzenlenen genç yerbilimcileri oturu-
munda 4 genç meslektaşlarımız sunumlarını gerçekleş-
tirdiler.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Jeoloji Mühen-
disliği bölümünden Özcan Özkara ve Harika Marmara,  
Sakarya Üniversitesi Coğrafya bölümünden Hicran Sa-
rıkaya ve Hilal Okur, Afyonkarahisar Üniversitesi Jeolo-
ji bölümünden Alper Dülger ve Mustafa Kuşçu tarafın-
dan gerçekleştirilen sunumlar ustalar tarafından büyük 
beğeniyle karşılaştı. 

Karakaya kompleksi birimlerinin Biga yarımadasın-
daki üç kritik alanda detaylı jeoloji harita alımı adlı ça-
lışmasını sunan Özcan Özkara,

Uçucu kül absorbanı kullanılarak asit maden dre-
najının nötralizasyonu adlı çalışmasını sunan Harika 
Marmara, Sakarya Nehri Taşkın ovasında yer alan kum 
ocaklarının çevresel ve sosyal etkileri adlı çalışmalarını 
sunan Hicran Sarıkaya ve Hilal Okur,

Alanyurt (Afyonkarahisar) bölgesi killerinin jeolojisi 
ve seramik sektöründe kullanabilirliğinin araştırılması 
adlı çalışmalarını sunan Alper Dülger ustaların sorula-
rına verdiği yanıtlarla ustalardan tam not aldı.

Ustalar oturumunda keyifli dakikalar...

Ustalar Oturumu’nda ise keyifli dakikalar yaşandı. 
Eğitim yıllarındaki yaşadıkları anılarını meslektaşlarıyla 
paylaşan ustalar, salondakilere hem tecrübelerini anlattı 
hem de ders verdi. 1960-1980 yılları arasında jeoloji mü-
hendisleri olarak çektikleri zorluklardan bahseden us-
talar, günümüz teknolojisinin o dönemlere nazaran çok 
geliştiğini  ve işlerin artık daha kolaylaştığını belirttiler. 

Prof. Dr. K. Erçin Kasapoğlu, Jeolojiyi bir bilim, mü-
hendisliği ise uygulama sanatı olarak tanımladı. Bu 
ikisinin ancak bir araya getirilmesiyle sorunlarla baş 
edilebileceğini söyleyen Kasapoğlu, getirilen çözümün; 
güvenilir, ekonomik ve uygulanabilir nitelikte olması-
nın altını çizdi.

Kasapoğlu, jeoloji mühendisliğinin masa başında 
yapılacak bir meslek olmadığını, mutlaka saha çalışma-
larıyla desteklenmesi gerektiğini ve mühendisliğin top-
lum sorunlarına çözüm getirecek bir meslek dalı oldu-
ğunu vurguladı.

Son olarak; aklın, insanı bir yere kadar götürdüğünü 
bir yerden sonra çalışmayla işinizi severek yapmanın ve-
receği hazzı mutlaka yaşamak gerektiğinin altını çizdi.
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Kurultay ‘71 İmtiyaz Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası adına Hüseyin Alan
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: 71. TJK adına Erdinç Yiğitbaş
Yazı İşleri Müdürü: İlhan Ulusoy
Yayın Kurulu: Erdinç Yiğitbaş, Yener Eyüboğlu, Hüseyin Alan, Mustafa Avcıoğlu  
Muhabirler: Gözde Yıldız, Aykut Keskin
Teknik Hazırlık: Fark Digital

Bu gazetede yer alan yazı ve fotoğraflar emeğe saygı 
çerçevesinde kaynağı açık bir şekilde gösterilmek 

kaydıyla serbestçe kullanılabilir...

Cumartesi günü üç teknik gezi yapılacak

Poster sunumlar ilgi gördü

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda poster sunumları ilgi gördü.  Poster sunum saatleri dışında da posterler katılımcılar 
tarafından ilgiyle incelendi.

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı kapsamında 28 Nisan 2018 
Cumartesi günü 3 teknik gezi düzenleniyor. Gezilerden 
ilki  Aral OKAY önderliğinde gerçekleşecek olan ‘’Hay-
mana Bölgesinin Jeolojisi: Jura-Kretase Stratigrafisi ve 
Kretase-Tersiyer Sınırı Gezisi’’. Diğer geziler ise Cahit HEL-

VACI önderliğinde gerçekleşecek ‘’Beypazarı Trona Sahası 
Gezisi’’ ve Ercan ÖZCAN önderliğinde gerçekleşecek olan 
‘’Haymana Havzası (Ankara) Paleosen-Eosen Stratigrafisi, 
Fosil Toplulukları ve Biyostratigrafi Gezisi’’dir. 
Gezilere başvurular sürmektedir.


