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24-26 Nisan 2019 tarihleri arasında Structural Geol-
ogy and Global Tectonics: Links to Lithosphere Evolu-
tion and Mantle Geodynamics Çalıştayı gerçekleştirildi. 
Jeoloji Mühendileri Odası Trabzon Şube ve Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 
ortaklaşa düzenlediği çalıştay, 3 gün sürerken çalıştaya 
dünyanın farklı ülkelerinden birçok araştırmacı ve bil-
im insanı katılarak konu hakkındaki düşüncelerini if-
ade etti. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış 
töreni, organizasyon komitesi adına Prof. Dr. Necati 
Tüysüz’ ün konuşmasının ardından Jeoloji Mühendis-
leri Odası Trabzon Şube Başkanı Semi Hamzaçebi’ nin  
konuşmasıyla devam etti. Hamzaçebi, konuşmasın-
da ilk kıtanın oluşumu, kıta hareketlerinin başlaması, 
kıtasal litosferin ve mantonun yapısı, ofiyolitler, met-
amorfizma, dağ kuşaklarının oluşumu, ada yaylarının 
gelişimi, kimyasal verilerin yerbilimlerindeki anlamı, 
paleomanyetizma, maden yatakları ve kırık sistem-
leri arasındaki ilişkiler gibi oldukça geniş bir konu 
yelpazesini kapsayacak ve üç gün boyunca 25 çağrılı 
konuşmacının sunumlarıyla devam edecek çalıştayda; 

jeoloji, jeofizik, maden ve harita mühendisliği gibi ye-
rbilimleri alanlarının yanı sıra, coğrafya, fizik, kimya 
gibi bilim dalları için de önemli bilgiler sunulacak ve bu 
sayede hem disiplinler arası çalışmalara hem de ülkeler 
arası yeni projelere kapı açılacaktır’ ifadelerine yer ver-
irken destek veren kurumlar, firmalar ve katılımcılara 
teşekkür etti.

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan 
da çalıştaya katılarak açılış konuşmasında bulundu. 
Oda Yönetim Kurulu Başkanının ardından Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Me-
tin Hüsem ve Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Halil 
İbrahim Zeybek konuşmalarını yaptılar. Son olarak 
çalıştaya destek veren Ortahisar Belediye Başkanı  Me-
tin Genç konuşmasını yaparak çalıştayla ilgili düşünce-
lerini ifade etti. Açılış törenin ardından oturumlara 
geçildi. Farklı konu başlıklarının ele alındığı oturum-
larda katılımcı araştırmacı ve bilim insanları sunum-
lar gerçekleştirdi. Maden firmalarının, üniversitelerin, 
kamu kurum ve kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği 
çalıştay iyi niyet temennileri ile son buldu.


