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Gençler TJK’ya geliyor: Genç öğrencinin büyük başarısı

70. Kurultay bilimle... 

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı gençlere verdiği önemle öne 
çıkıyor. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
4. Sınıf öğrencisi Aycan Günay, Prof. Dr. Veysel Işık ile bir-
likte yaptığı çalışmayla Kurultay’a katılmaya karar verdi. 
Bu amaçla poster sunumu olarak Kurultay’a başvurusunu 
yaptı. 

Günay’ın çalışmasını değerlendiren Oturum Yürütücü-

sü Okan Tüysüz, konunun önemini ve 
işlenişindeki özene dikkat çekerek su-
numun sözlü olarak yapılmasının daha 
doğru olacağına karar verdi. 

Tüysüz bu kararı ile henüz lisans 
eğitimini sürdüren Aycan Günay’ın kurultayımızda ilkler-
den biri olmasına yol açtı. 

Türkiye Jeoloji Kurultayı ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılımla açıldı

Kurultayın açılışında bilimsel temennniler dile getirildi.70. Türkiye kurultayı açılışı 
ODTÜ Kültür ve Kongre 

Merkezi Kemal Kurdaş Salonu’nda ger-
çekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başlayan 70. Türkiye Jololoji Kurlta-
yı’nın  verimli sunum ve tartışmalara 
sahne olması bekleniyor. 

Açılışta kurultay başkanı Prof. Dr.Ni-
zamettin Kazancı jeolojik mirasın öne-
mini vurgularken genç yerbilimcilere 
destek olunması konusundaki temenni-
lerini dile getirdi. Kazancı, rekor katılı-
ma sahne olan Kurultayın başarısı için 
sunumları ve katkıları ile Kurultayı güç-
lendiren herkese teşekkürlerini sundu. 

TMMOB Jeolji Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan 
ise konuşmasında Türkiye Jeoloji Ku-
rumu kurucu başkanı Hamit Nafiz Pa-
mir’den alıntı yaparak yerbilimciler için 
Türkiye Jeoloji Kurultaylarının önemine 
dikkat çekerek 1947’den bu yana Kurul-
taylara emek veren tüm başkanlara ve 
yerbilimcilere teşekkür etti. Alan’ın ar-
dından söz alan  TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emin Koramaz da verimli 
bir kurultay olması temennilerini dile 
getirdi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 
başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz konuş-
masında kültürel gelişimin etkisinde 
‘yeri’n önemini vurguladı ve bilgilerin 
iletişim ağlarını güçlü tutarak aktarıl-
ması gerektiğini belirtti.

Özgün bilimsel çalışma ve araştırma-
larıyla jeoloji bilimi ve mühendisliği-
nin gelişmesine ulusal ve uluslararası 
düzeyde önemli katkısı olmuş bilim 
insanlarının, uygulamacı ve araştır-
macı meslektaşlarımızın çalışma ve 
hizmetlerini değerlendirmek, Odanın 
bilimsel, öğretsel ve örgütsel çalışma-
ları ile toplumsal alana ilişkin faali-
yetlerine önemli hizmet ve katkılar-
da bulunmuş kişilerin belirlenmesi 
ve ödüllendirilmesine ilişkin usul ve 

esasları düzenleyen "TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası Altın Çekiç Jeolo-
ji Bilim, Araştırma/Makale ve Hizmet 
Ödül Yönetmeliği" kapsamında 2017 
yılı için başvuran veya önerilen aday 
ve makaleler arasında yapılan değer-
lendirme sonucunda ödüle değer 
bulunan makale sahiplerine ödülleri 
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı açılış 
töreninde takdim edildi.

Devamı sayfa 2de

Jeoloji Bilim ve Jeoloji Araştırma/Makale Ödülleri 
Sahiplerini buldu

Ayrıntılı bilgi sayfa 3’te

Staj Raporu Yarışması Ödülleri verildi
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70. Kurultay bilimle... 

Baş tarafı sayfa1’de

TMMOB JMO Başkanı Sayın Hüseyin Alan Genel 
Jeoloji Anabilim Dalı`nda ödül alan Ulaş Avşar ve Azad 
Sağlam Selçuk’a ödüllerini takdim etti.

Ulaş Avşar ‘Earthquake-induced soft sediment de-
formations and seismically amplified erosion rates re-
corded in varved sediments of Köyceğiz Lake (SW Tur-
key). Journal of Geophysical Research – Solid Earth 121, 
doi:10.1002/2016JB012820.’adlı makalesi ile ödüle layık 
görülürken Azad Sağlam Selçuk, ‘Azad Sağlam Selçuk, Er-
turaç, M.K. ve Nomade, S. 2016. Geology of the Çaldıran 
Fault, Eastern Turkey: Age, slip rate and implications on 
the characteristic slip behaviour. Tectonophysics 680, 155 
173.’ Makalesi ile ödüle layık görüldü.

TMMOB başkanı Emin Koramaz Maden Yatakları ve 
Jeokimya Anabilim Dalı`nda ödül alan Mehmet Akbu-
lut’a ödülünü takdim etti. Mehmet Akbulut ‘Petrography, 
mineral chemistry, fluid inclusion microthermometry 
and Re–Os geochronology of the Küre volcanogenic mas-
sive sulfide deposit (Central Pontides, Northern Turkey). 
Ore Geology Reviews 76, 1-18.’ Çalışması ile ödüle layık 
görülmüştür.

Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı`nda Özgür 
Karaoğlu, jeoloji mühendisleri odası eski başkanlarından 
Behiç Çongar tarafından ödülünü aldı. Özgür Karaoğ-
lu ‘Numerical modelling of triple-junction tectonics at 
Karlıova, Eastern Turkey, with implications for regional 
magma transport. Earth and Planetary Science Letters 
452, 157-170. ‘ adlı çalışması ile ödüle layık görülmüştür.

Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı`nda Deniz Şan-
lıyüksel Yücel, Esat Kıratlıoğlundan ödülünü aldı. Deniz 
Şanlıyüksel Yücel ‘Deniz Şanlıyüksel Yücel, Balcı, N. ve 

Baba, A. 2016. Generation of acid mine lakes associat-
ed with abandoned coal mines in Northwest Turkey. Ar-
chives of Environmental Contamination and Toxicology 
70, 757-782.’ Çalışması ile ödüle layık görülmüştür.

Değerli Meslektaşlarımızı kutlar, başarılarının de-
vamını dileriz.

Staj Raporu Yarışması  
ödülleri verildi
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından her 
yıl düzenli olarak yapılan Staj Raporu Yarışmasın-
da 18 Mart 2006 tarihinde toplanan "Staj Raporu 
Yarışması Seçici Kurulu" tarafından yapılan değer-
lendirme sonucu seçilen öğrenciler ve 70. Türki-
ye Jeoloji Kurultayı açılışında ödüllerini aldı. Staj 
Yarışması`nda dereceye giren,

1) ODTÜ’den Begüm Kurtoğlu, İsmet Cengiz,

2) Fırat Üniversitesi’nden Yeşim Dartay, Dündar 
Çağlan, 

3) Ankara Üniversitesi’nden Eda Armutçu, Faruk 
İlgün tarafından ödülünü aldı.

Genç meslektaş adaylarımızı kutluyor 
başarılarının devamını diliyoruz.
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‘Geldiğimize memnunuz!’
Kurultayımıza katılan 23, 24, 25, 26 
Türkiye Jeoloji Kurultayı Başkanı, 
Esat Kıratlıoğlu’nun kurultay ile 
ilgili görüşleri şöyle;

Türkiye Jeoloji Kurumu’nun ka-
patılmasının disiplinler arası 
uyuşmazlıkla ilişkili olduğunu 
düşünüyor musunuz?  

Böyle bir nedenle ilişkili bulmu-
yorum. Jeoloji Mühendisleri Oda-
sının kurulmasıyla birlikte TJK’nın 
hükmü kalkmıştır. Bu durumun 
bilimler arası çatışma ile ilişkili 
olduğunu düşünmüyorum. Kuru-
mun bilimsel yönünün aynı şekil-
de devam ettiği görüşündeyim.  

Kurultayların bugünki durumu-
nu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bilimsel değerinin yüksek ol-
duğu düşüncesindeyim, jeoloji or-
dusuna bu nedenle daha fazla in-
san katıldı . Hizmet değeri artmış 
durumda ve geçmişe kıyasla daha 
ileride.

Bilimsel faaliyetleri olan Oda-
lara siyasetin tesir etmesi yanlış.
Kurultay yerinin değişmesini bu 
nedenle yanlış  buluyorum. Bu du-
rumu geriye doğru bir gidiş olarak 
değerlendiriyorum.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bö-
lümünden Prof. Dr. Harun Taşkı-
ran’ın görüşleri..

Bu seneki kurultayın ana te-
masının kültürel jeoloji ve jeolojik 
miras olmasını oldukça önemli 
buluyorum. Özellikle Prehistorya 
çalışan arkeologlar için jeoloji ku-
rultayları oldukça önemli. Arkeo-
logların katılımının az olmasının 
başlıca sebebi kurultayın kazı dö-
neminin başladığı bir dönem içeri-
sinde gerçekleşmesi olarak söyledi.

Fırat Üniversitesi Jeolo-
ji Mühendisliği Bölümü öğ-
retim görevlisi Prof. Dr. 
Feyzi Bingöl Kurultayların önemi-
ni vurgulayan Fevzi hoca doğu ve 

Kurultayımızın yenilikleri arasında yer alan ve emeğe saygının bir ifadesi olarak davet ettiğimiz eski 
Türkiye Jeoloji Kurultayları başkanlarm katılımı Kurultayımıza güç verdi.

güneydoğu Anadolu’da ki meslektaş-
larının bu tür kongrelere katılımının az 
olduğunu vurguluyor. Önemli olanın 
ise genç araştırıcıların, sunumları ol-
masa dahi kongrelere katılması , kendi 

konusu ile ilgili çalışan meslektaşlarını 
tanıma fırsatını yakalaması olduğunu, 
bu nedenle üniversitelerin genç katı-
lımcılara teşvikinin artması gerektiğini  
kaydetti. 
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Kurultayın genç yüzleri
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası öğrenci 
örgütlülüğü olan JeoGenç,  Odanın  Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenle-
diği 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı’na gençliğin enerjis-
ini taşıyor.
JeoGençler, Kurultay kayıt bankolarında, salonlar-
da, sunum kabul odasındaki çalışmalarıyla Kurul-
tayımızın daha düzenli sürdürülmesi için yoğun çaba 
harcadı. 
JeoGenç Kurultayda açtığı stant ve “70. Türkiye Jeoloji 
Kurultayı Hatırası” panosu ile ilgi odağı oldu.

JeoGenç 70. Kurultay’da yaptığı çalışmalarla göz doldurdu.

Kurultay ‘70
İmtiyaz Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası adına Hüseyin Alan
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: 70. TJK adına Nizamettin Kazancı
Yazı İşleri Müdürü: İlhan Ulusoy
Yayın Kurulu: Nizamettin Kazancı, Yüksel Örgün, Mehmet Korhan Erturaç 
Teknik Hazırlık: İlhan Ulusoy
Muhabirler: Esra Tunçel, Ozancan İlhan, Anıl Ardahanlıoğlu, Onur Tahsin Yücel, Mizgin Kaya, Ömür Bolat
Fotoğraflar: Ozancan İlhan, Ömür Bolat

Bu gazetede yer alan yazı 
ve fotoğraflar emeğe saygı 

çerçevesinde kaynağı açık bir 
şekilde gösterilmek 

kaydıyla serbestçe kullanılabilir...


