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10-14 Nisan 2023 tarihleri arasında 75.si 
düzenlenecek olan Türkiye Jeoloji Kurultayı 
kapsamdaki “Geleceğin Yerbilimcileri” 
Oturumu’nda değerli lisans öğrencilerimizi 
ağırlayacak olmanın sevinci içerisindeyiz. 
 
Son zamanlarda sayıları giderek artan 
yerbilimleri araştırmaları ve 
ulusal/uluslararası bilimsel projelere, 
tecrübeli bilim insanlarının yanı sıra lisans 
öğrencileri de katılmakta ve proje 
desteklerinden faydalanarak kendi 
araştırmalarını gerçekleştirebilmektedir. 
Projelere katılan ve/veya kendi projelerini 
oluşturan lisans son sınıf öğrencilerini 
“Geleceğin Yerbilimcileri Oturumu’nda 
özgün çalışmalarını sunmaya davet ediyoruz. 
 
Bu özel oturum ile, genç meslektaş 
adaylarımızın; saha, laboratuvar ve literatür 
gibi farklı araştırma tekniklerini kullanarak 
gerçekleştirdikleri çalışmalarına dair 
sonuçları, bilimsel bir ortamda sunmalarına 
imkan sağlamak amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda öğrenciler, bulgularını sözlü 
ve/veya poster sunumlar vasıtasıyla jeoloji 
biliminde uzman kişilere ve meslektaşlarına 
aktarabilecektir. Böylelikle bu oturum, 
öğrencilerin bilimsel düşüncelerinin 
gelişmesini destekleyecek; bilgi alışverişinde 
bulunmalarını sağlayarak onlara verimli bir 
ortam oluşturacak; güncel yerbilimi 
çalışmalarını keşfetmelerine imkan 
sağlayacak; isimlerini makalelerden, 
kitaplardan tanıdıkları bilim insanları ile 
tanışmalarına aracılık edecek; farklı 
üniversitelerden gelen gelecekteki 
meslektaşları ile tanışıp kaynaşmalarını 
sağlayacak ve onlara büyük tecrübe 
kazandıracaktır. 
 

 We are happy to give a warm welcome to 
our undergraduate students at the “Future 
Geoscientists” session in the Geological 
Congress of Turkey that will be held for the 
75th time between 10-14 April 2023. 
 
Many undergraduate students participate in 
geoscience investigations, and 
national/international projects accelerating 
recently with senior scientists and they could 
carry out their research by benefiting from 
project funds. We invite the senior 
undergraduate students who have been 
involved in the projects and/or have done 
their projects to present their original works 
at the “Future Geoscientists” session. 
 
This special session is aimed to give chance 
to our young colleagues to present the 
results of their studies realized by 
performing various research techniques 
such as field, laboratory, and literature 
review in a scientific platform. In this 
context, undergraduate students will convey 
their findings to experts and colleagues via 
oral and/or poster presentations. Therefore, 
this special session will support the 
development of scientific ideas of our young 
colleagues; create an efficient environment 
by providing them with an exchange of 
information; enable them to explore the 
recent geological studies; help them to meet 
with the scientists whom they know from 
articles and books; allow them to meet and 
join with their future colleagues from 
different universities, and provide them with 
a great experience. 
 
Abstracts should be prepared with the 
student’s advisor following the scientific 
criteria and congress rules. Students can 
present their original projects/research 



Bildirilerin, bilimsel kriterlere ve kongre 
kurallarına uygun olarak, öğrencinin 
danışmanıyla birlikte ortak isimli 
hazırlanması gerekmektedir. Öğrenciler 
üzerlerinde çalıştıkları özgün 
projelerini/araştırmalarını, kurultay 
sayfasında belirtilen kurallara uygun olarak 
sözlü ya da poster olarak sunabilirler. 
 
MTA Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek 75. Türkiye Jeoloji 
Kurultayı’nın “Geleceğin Yerbilimcileri” 
Oturumu’nda, genç meslektaşlarımızı ve bilgi 
ve tecrübeleriyle onlara destek olacak tüm 
yerbilimcileri aramızda görmek bizleri 
onurlandıracaktır. 

orally or as a poster under the rules stated 
on the Congress page. 
 

 We will be honored to see all geoscientists 
among us support our young colleagues 
with their knowledge and experience at the 
“Future Geoscientists” session of the 75th 
Geological Congress of Turkey, which will be 
held at the MTA Cultural and Convention 
Center. 

 


