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PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞMA 
GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 

SEÇİLEN PROF. DR. GÜLDEMİN DERBAŞ 
ODAMIZI ZİYARET ETTİ

21. Paleontoloji-Stratigrafi Çalışma Grubu’nun Yöne-
tim Kurulu Başkanlığına seçilen Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Güldemin Darbaş, PÇG Yönetmeliğine 
göre 21.PÇG için Yönetim Kurulu’ndaki eksik üyelerin 
belirleyebilmek, 21. PÇG için ön hazırlıkların başlatmak 
ve görüş alışverişinde bulunmak için 15 Kasım 2019’da 
Ankara’da MTA Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu-
muzu ziyaret etti.

Görüşmeye Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 
ALAN, Yazman üye Faruk İLGİN, Yönetim Kurulu Üy-
esi Elvan DEMİRCİ ve 21. PÇG TPAO temsilcisi Jeoloji 
Y. Müh. Berkin OKTAY katıldı.

Görüşme esnasında, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hüseyin Alan; önceki yıllarda PÇG Yönetiminin çok 
iyi işlere imza attığını, ancak son zamanlarda özellikle 
yapılan çalıştaylara yönelik ilginin üyeler ve kurumlar 
bazında giderek azaldığını, bu ilginin yeniden arttırıl-
ması ve meslektaşlarımızın bu çalışmalara katılımı ile 
guruptan beklentilerinin karşılanması amacıyla farklı 
bir çalışma anlayışı ve yönetiminin benimsenmesi 
gerektiğini belirtti. ALAN ayrıca, PÇG’nun sorum-
luluğunun sadece çalıştaylar düzenlemek olmaması 
gerektiğinin altını çizerek, gerek paleontoloji ve strati-
grafi konularında gündeme gelen konular, gerekse 
toplumun jeolojiye olan ilgisinin arttırılması amacıyla 
Büyükşehir belediyeleri olan kentlerimiz başta olmak 

üzere, ilgili birimlerle irtibata geçerek doğa tarihi müze-
lerinin kurulmasına öncülük etmeleri gerektiğini, yine  
çalışma gurubu üyelerinin ülkenin farklı noktalarında 
ilk ve orta öğrenim kurumlarımda  dünyanın oluşum 
ve gelişimine ait konularda konferanslar vererek jeolo-
jin tanıtımına ve gelişime katkı vermeleri gerektiğini 
belirtti.

Alan, toplantıda, Oda tarafından çıkarılan popüler 
bilim dergisi niteliğindeki  Mavi Gezegen dergisinde de 
zaman zaman Paleontolojinin popüler konularıyla ilgili 
makalelerin yayımlanmasını arzu ettiğini ve bu konu-
da Çalışma Gurubu Başkanının, Mavi Gezegen Dergi-
si Editörü ile görüşerek konu başlık ve içeriklerini be-
lirleyebileceğini ifade etti.

21. PÇG Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güldemin 
DARBAŞ, toplantı sırasında çalıştaya getirilen eleştiri 
ve önerileri not ederek, Yönetim Kurulunun tamamının 
oluşmasından sonraki ilk toplantıda bu önerileri dik-
kate alacağını ve diğer PÇG üyeleri ile paylaşıp, onların 
görüşlerini de dahil ederek, 21. PÇG için çalışmalarını 
hem PÇG üyelerini, hem de JMO, MTA ve TPAO ku-
rumlarını mümkün olabildiği kadar memnun edecek 
ve isteklerini karşılayacak bir eksende sürdüreceğini 
bildirdi.

Toplantı karşılıklı iyi dilek ve başarı temennileri ile 
sona erdi.


