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Üzerine...

B
ilindiği üzere jeolojik miras ve jeolojik ortamın 
korunması son yıllarda sıkça gündemde olan 
bir konudur. 1991 yılında ilan edilen Yeryüzü 
Haklarına ilişkin Uluslararası Bildirge'de (DIGNE 

Bildirgesi) belirtildiği gibi "insanlık tarihi ve yerkürenin tarihi 
çok yakından ilişkilidir. Onun başlangıcı insanlığın başlangı
cı, onun tarihi insanlığın tarihi ve onun geleceği insanlığın 
geleceği olacaktır". Bu nedenle yerkabuğunun evrimini 
açıklayan, çok seyrek rastlanan, bilimsel ve eğitsel değeri 
olan tüm jeolojik oluşumlar korunmaları gereken "jeolojik 
miras" parçalarıdır. Aynı zamanda Dünya Kültür Mirası liste
sinin önemli kısmını da jeolojik kökenli oluşumların oluşturdu
ğu bilinmektedir. Gelişmiş ülkeler jeolojik miras envanterini 
çıkarmışlardır ve bu sayede çok sayıda jeolojik park oluştu
rulmuş ve turizm potansiyeli yaratılmıştır.

Bu anlamda jeolojik mirasın korunması yerbilimciler için 
yeni bir meslek alanı olacaktır. Bu yönde bir politika oluştu
rabilmek için iyi bir formasyona ve gelişmiş ekolojik düşün
me yeteneğine sahip, dünyanın yorumlanması, insanın kö
keni gibi konulara bilimsel yaklaşan ve daha nitelikli bir ya
şam için katkıda bulunacak kişilere gereksinim vardır. Bu tür 
korunmaya alınması gereken alanların (geosites, geoto
pes) kaydedilmesi, tanıtılması, seçilmesi, korunması ve yö
netimi yerbilimciler için yeni iş olanakları, yeni uzmanlık ve 
kariyer alanları ve konuya ilişkin lisans üstü düzeyde for
masyonun elde edildiği bir başka meslek alanı anlamını ta
şır. Türkiye, jeolojik miras olarak adlandırılabilecek oluşumlar 
açısından oldukça zengindir. Ancak, konunun önemi son 
yıllarda giderek artmış olmasına rağmen yeteri kadar ilgi 
görmemiş ve konu bir anlamda sahipsiz kalmıştır. Bu konu
nun sorumluluğunun yerbilimcilere ait olması noktasından 
hareketle jeolojik mirasın korunmasına yönelik uygulana
cak politikaların ve yasal çerçevenin oluşturulmasına katkı 
koymak amacıyla; bu yıl Ekim ayı içerisinde Jeoloji Mühen
disleri Odası (JMO) ve Dünya Jeologlar Örgütü işbirliği ve 

hem jeolojik hem de kültürel açıdan dünya ölçeğinde 
önemli bir yere sahip olan Ürgüp ile bu anlamda Ispan

ya'da, benzer özelliklere sahip Cuenca kenti belediyeleri
nin de katkı ve destekleri ile Türkiye ve yurtdışından katıla
cak çağrılı konuşmacıların yer aldığı uluslararası bir Works
hop düzenlemekteyiz.

Bu Atölye Çalışmalarının (Workshop) amacı; dünyada 
jeolojik miras ile ilgili yürütülen çalışmalar, yapılmakta olan 
ve yapılması gerekenlerle ilgili karşılıklı bilgi ve deneyimlerin
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paylaşılacağı bir ortamın oluşturulabilmesidir. Bu bilgi ve 
deneyimlerle, Türkiye'deki jeolojik miras olarak adlandırıla
bilecek oluşumlarla ilgili bilimsel açıdan yapılması gereken
ler daha net ve sistematik olarak ortaya konulabilecek ve 
bu anlamda da yasal çerçevenin oluşturulmasına yönelik 
ilgili kurum ve kuruluşların bu konuya ilgisinin çekilmesi ve bi
limsel tabanlı politikalar oluşturulmasının ilk adımlarının atıl
ması hedeflenmektedir. Bu Workshop'ta yer alacak ana 
oturum konuları;

Karstik oluşumlar
Mineraller ve Süs Taşları
Tip Kesitler
Fosil Yatakları
Jeomorfolojik Oluşumlar
Volkanik Oluşumlar
Eski Maden Ocakları
Tektonik Oluşumlar
Jeotermal Oluşumlar
Kıyı ve Kumul Yapıları
Yasal Çerçeve olarak belirlenmiştir.
Workshop ile ilgili diğer ayrıntılar daha sonra gerek du

yuru olarak gerekse Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülte
ni aracılığıyla duyurulacaktır. Bu etkinliğe tüm yerbilimcileri 
görüş ve önerileri ile katkı koymaya çağırıyoruz.
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