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B
i'indi9j uzere jeolojik mires ve jeolojik ortamln 
korunmOSI son Yillarda slkc;a gundemde olan 
bir konudur. 1991 Yllinda ilan edilen VeryOzO 
Haklanna ili,kin UluslororaSi Bildirge'de (DIGNE 

Bildirgesi) belirtildigi gibi 'insanhk torihi ve yerkOrenin torihi 

<;ok yaklndan iIi,kilidir. Onun ba,langlcl insanllgln ba,langl

CI, onun torihi insanllgln torihi ve onun gelecegi insanllgln 

gelecegi olocaktlr", Bu nedenle yerkabugunun evrimini 
a<;:lklayan, «ok seyrek rastlanan, bilimsel ve egitsel degeri 
olan tum jeolojik olu~umlar korunmolon gereken 'jeolojik 
mires' parc;alondir. Aynl zamanda Dunya KOltUr Miresl liste· 

sinin onemli klsmlnl do jeolojik kokenli olu~umlarln o l u~turdu

gu bilinmektedir. Geli~mi~ Olkeler jeolojik mires envanterini 

<;lkorml,lordir ve bu sayede <;ok saYlda jeoloJik pork olu,tu

rulmu~ ve turizm potansiyeli yaratllml~tlr. 
Bu onlamdo jeolojik mirasln korunmasl yerbilimciler ic;:in 

yeni bir meslek alanl olacakhr. Bu vande bir politika olu,tu
rabilmek i<;:in iyi bir formasyono ve geli~mi~ ekolojik dO~On

me yetenegine sohip, dOnyonln yorumianmasi. insonln ko

keni gibi konuloro bilimsel yokla~an ve daha nitelikli bir ya

~om i<;in katklda bulunacak ki§ilere gereksinim vardir. Bu fOr 
korunmoya ahnmasl gereken olonlonn (geosites, geoto

pes) koydedHmesi. tonltllmosl, sec;:ilmesi. korunmosl ve yo

netimi yerbilimciler i<;in yeni i~ olonoklon, yeni uzmonhk ve 

kariyer olanlon ve konuyo ili§kin lisons Osto duzeyde for

mosyonun elde edildigi bir ba§ka meslek olonl onlamlnl ta

§Ir. Turkiye, jeolojik miros olorok adlandlrllobilecek olu§umlar 
aC;:lslndon oldukc;a zengindir. Ancok, konunun onemi son 

Yillarda giderek artml~ oImaslna ragmen yeteri Kadar ilgi 

gormemi~ ve konu bir onlomdo sohipsiz kalml§tlr. Bu konu

nun sorumlulugunun yerbilimcilere ait olmosl noktaslndan 

hareketle jeolojik mirasln korunmoslno yonelik uygulono

cak palitikalann ve yasal c;erc;evenin alu,turulmama katkl 

koymok amaclyla; bu yll Ekim oyl ic;:erisinde Jeoloji MOhen

disleri OdaSi (JMO) ve DOnya Jeologlar OrgUtO i,birligi ve 

hem jeolojik hem de kOltOrel a<;ldan dOnya al<;eginde 

onemli bir yere sahip olan UrgOp ile bu anlamda ispan
ya 'do, benzer ozelliklere sahip Cuenca kenti belediyeleri

nln de kotkl ve destekleri He TDrkiye ve yurtdl§lndan katlla

cak c;agnll konu~macllann yer aldlgl uluslararasl bir Works

hop dOzenlemekteyiz. 
Bu Atb lye yall,malan'nln (Workshop) amacl; dOnyada 

jeolojik miros ile ilgili yurutulen c;:ah§malar, yapllmakta olan 

ve yapllmasl gerekenlerle ilg ill kar§lhkh bilgi ve deneyimlerin 

Ozerine. • • 
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Haydar $. Cankutan 

payla,llacagl bir ortamln olu,turulabilmesidir. Bu bilgi ve 

deneyimlerle, TOrkiye 'deki jeolojik miras olarak adlandmla

bilecek olu§umlarla ilgili bilimsel oC;:ldan yapilmasl gereken

ler doha net ve sistematik olarak ortaya konulobilecek ve 

bu anlamda do yasal <;er<;evenin olu,turulmaSina yanelik 
ilgili kurum ve kurulu~larin bu konuya ilgisinin c;:ekilmesi ve bi

limsel tabanll politikalor olu~turulmaslnln ilk adimlonnln atll

masl hedeflenmektedir. Bu Workshop'ta yer alacak ana 

oturum konulon; 

Karstik olu~umlar 

Mineraller ve Sus Ta§lari 

Tip Kesitler 

Fosil Yataklan 
Jeomorfolojik Olu,umlar 

Volkanik Olu,umlar 

Eski Maden Ocaklarl 

Tektonik Olu,umlar 

Jeotermol Olu~umlar 

KIYI ve Kumul Yopllan 
Vasal yer<;eve olarak belirlenmi,tir. 
Workshop ile ilgill diger ayrlntllar daha sonra gerek du

yuru olarok gerekse Jeoloji Muhendislerl Odasl Haber BOlte

ni araclhglylo duyurulacaktlr , Bu etkinl ige tom yerb ilimcileri 

gorO~ ve bnerileri lie kotkl koymaya c;aglriYoruz. 
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