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İnsanoğlunun temel gereksinimi için, ilk başvurdukları kaynak ala-
nı daima doğal çevreleri olmuştur. İnsan yaşadığı doğanın bir parçası 
olarak ondan hem etkilenmiş hem de doğayı dönüştürme becerisini 
kullanarak etkilemiştir. İnsan topluluklarının aşama aşama gelişerek 
günümüzdeki medeniyeti oluşturması, «insan-doğa» ilişkisinin biçim-
lendirdiği bir sürecin sonucudur. Bu gelişim sürecinde ulaşılan her ya-
şam düzeyini bir önceki düzeyden ayıran en önemli etkenlerden biri 
ise aynı zamanda «insan-doğa» ilişkisindeki değişimi yansıtan üretim 
biçimindeki değişikliklerdir. Fakat bu değişiklikler sadece yaşamı biçim-
lendirmekle kalmamış aynı zamanda doğa üzerindeki baskıyı da gide-
rek artırmıştır.

Avcı-toplayıcı topluluklardan tarıma dayalı bir ekonomiye geçiş, 
gelişen tarım ve ticaretin ardından kitlesel üretime geçiş, doğa insan 
ilişkileri arasında bir asimetri oluşturarak dünyanın adeta yağmalan-
masına neden olmuş, doğadan yararlanmak, doğaya meydan okumak 
ve en sonunda metaekolojik bir yaklaşımla doğayı tüketmek ve kirlet-
mek biçiminde gerçekleşmiştir.

Günümüzde gelişen çevre bilinci metaekolojik yaklaşım yerine, 
tüm canlıların eşit yaşam haklarına sahip olduğunu savunan “biyosfe-
rik eşitlikçilik” veya derin ekoloji diye tanımlanan temel felsefi bakış 
ile şekillenmektedir. Buna göre tüm yaşayan varlıklar diğerlerine olan 
faydalarından bağımsız olarak bir öneme ve haklara sahiptirler.

Bu açıdan değerlendirildiğinde ülkemizin ender güzelliklerine sa-
hip yerden biri olan Kapıdağı Yarımadası; içerdiği jeolojik, jeomorfolo-
jik ve çevresel değerlerle ülkemizin parlayan yıldız yerlerinden birisidir.

Kapıdağ Yarımadasının sahip olduğu bu kaynak değerlerin korunak 
gelecek nesillere, aktarılması, bugün ise insanlığın hizmetine “jeotu-
rizm” yoluyla sunularak yerel kalkınmaya destek verilmesi gerektiği dü-
şünülmektedir. Tüm bu konuların yerelde yaşayan halk ile paylaşılması 
amacıyla Erdek Belediye Başkanlığı ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası işbirliği ile 24 Ağustos 219 tarihinde “Kapıdağ Yarımadasının  
Jeoturizm Potansiyeli Paneli” düzenlenmesi kararı verilmiştir.

Panel başta Erdek Halkı başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza 
açıktır.

Saygılarımızla
Düzenleme Kurulu

SUNUŞ
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Tarih: 24 Ağustos 2019 Cumartesi
Saat: 21.00
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21.00 Açılış
 Hüseyin SARI 
 Mimar 
 Erdek Belediye Başkanı

21.20 Hüseyin ALAN
 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı
 “Doğa Kullanımındaki Değişimin Tarihsel Süreci”

21.40 Aysun AYKAN
 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
 Balıkesir İl Temsilci Yrd.
 “Erdek Körfezi’nin Jeomorfoturizm Özellikleri ve 
 Depremselliği”

22.00 Dr. Yıldırım GÜNGÖR
 İÜ Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji    
 Mühendisliği Bölümü
 “Jeoparklar ve Jeoturizmin Yerel Kalkınmaya Etkisi”

PROGRAM




