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Değerli Okurlar,

Jeoloji Mühendisleri Odası’nın yerbilimlerini, toplumun geniş kesimlerine tanıtma ve sevdirme 
işlevini üstlenen popüler bilim yayını “Mavi Gezegen’in bu sayısını yerkürenin gizemli yapıları 
mağaralara ayırmış bulunuyoruz. 

Bazıları milyonlarca yıl içinde oluşan ve çok özel koşullarda olağanüstü güzellikte çökeller içe-
ren mağaralar; ülkemizin önde gelen doğal güzellikleri arasında yer almakta, gelecek nesillere 
taşınması ve bunun için de özenle korunması gereken jeolojik miras niteliğine sahip yapılardır.

Ülkemizde, mağaraların yanı sıra her biri yerel ya da uluslararası ölçekte istisnai özelliklere 
sahip yerel, ulusal ya da insanlık mirası niteliğine sahip çok sayıda jeolojik yapı bulunmaktadır. Je-
opark, Jeosit, Jeolojik Miras gibi sıfatlarla tanımlanan bu yapıların belirlenmesi, tanımlanması ve 
korunması için üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız ve Odamız sürekli bir çaba harcamaktadır.  

Bu amaç doğrultusunda, yönetim organları da konuyla ilgili koruma mevzuatının geliştirilmesi, 
ilgili kamu birimlerinin oluşturulması ve araştırmaların finansmanı konusunda çaba göstermek-
tedirler. Bununla birlikte, zaman zaman yönetişim kazalarıyla da karşılaşılmakta, yerel-ulusal-in-
sanlık mirası niteliğindeki doğal zenginliklerimizin aranması-incelenmesi-korunması konusundaki 
çabalar zaafiyete uğramaktadır. Bu kapsamda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünye-
sinde 1970’li yılların sonundan itibaren faaliyet göstermekte olan “Karst ve Mağara Araştırmaları 
Birimi”nin 2017 yılında kapatılması, ülkemiz açısından çok talihsiz bir gelişme olmuştur. Bugün, 
ülkemizdeki mağara araştırma faaliyetlerini devlet düzeyinde yürüten, gerek ulusal ve gerekse 
uluslararası ilişkiler konusunda görev üstlenecek bir kamu birimi bulunmamaktadır. Bu hatanın 
mümkün olan en kısa sürede tamiri, ülkemizin ulusal menfaatleri ve uluslararası görünürlüğü 
açısından büyük önem taşımaktadır. 

Diğer yandan, mağara, jeopark, jeosit vb gibi yerel-ulusal-insanlık mirası niteliğindeki doğal 
zenginliklerimizin araştırılması, tespiti, tescili ve korunmasına yönelik kurumsal yapılanmaların 
ve mevzuatın gözden geçirilmesi ve çağımızın gereklerine uyarlanması da bir diğer öncelikli ulu-
sal hedef olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Var-
lıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ülkemizin sahip olduğu jeolojik miras niteliğindeki mağalar, 
jeopark ve jeosit’lerimize sahip çıkmalıdır.

Odamız, Mavi Gezegen’in bu sayısı ile okurlarımızın özelde mağaralara, genelde doğanın ko-
runması yönündeki çabalarına katkıda bulunmasını dilemektedir.

Sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…
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