
DENİZLİ JEOPARK TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 

Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın dekanım ve bölüm başkanım, 
kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerimizin çok değerli yönetici ve 
temsilcileri, çok değerli hocalarım,  değerli katılımcılar, sevgili basın emekçileri hepinizi 
şahsım ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına saygıyla, sevgiyle ve 
dostlukla selamlıyorum. 
 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının, 1974‘te bir avuç insan ile başlayan Oda serüveni 
bugün yaklaşık 18500’ü aşkın üyesi, 12 Şube, 64 İl ve İlçe Temsilciliğine ulaşmış olup,45 
yıllık emeğin ürünü olan örgütsel ve mesleki alandaki deneyimi, bilgi ve ilişki birikimi, başta 
üniversiteler ve jeoloji mühendisliği bölüm Başkanlıklarımız ile jeoloji odaklı kuruluşların 
yanında, diğer kamu kurumları, meslek odaları ve sendikalar ile geliştirilen dayanışma ve 
mücadele birliktelikleri sonucu sadece üyeleriyle değil, toplumun birçok kesimi tarafından 
ilgiyle izlenen etkin bir mesleki demokratik kitle örgütü haline gelmiştir. 

Değerli Katılımcılar, 

TMMOB jeoloji mühendisleri odası ana yönetmeliğinde belirtilen 2 temel amaç üzerinden 
çalışmalarını yürütmektedir. Bunlardan biri mesleğin ve meslektaşın yararlarına faaliyetler 
yürütmek, 2. si ise meslek alanlarımızla ilintili toplumsal boyutu olan konularda ülke ve 
toplum yararına çalışmalar yapmak, bu çalışmalara katkı koymak ve içinde yer almaktır İşte 
bu amaçlar çerçevesinde bugün  TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ile  
Pamukkale Üniversitesi  Jeoloji mühendisliği bölüm başkanlığı başta olmak üzere Denizli 
Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi,  Pamukkale Belediyesi, Merkezefendi Belediyesi, 
Honaz Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği, Pamukkale Üniversitesi Yerbilimleri 
Kulübü`nün iş birliğiyle düzenlenen, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Jeolojik Mirası 
Koruma Derneği, Denizli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve Menderes Doğa Sporları Spor 
Kulübü tarafından da desteklenen   “ Denizli Travelten jeoparkı ve jeoturizm çalıştayı” 
toplantısını hep birlikte gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz. Bu etkinliği düzenleyen ve 
destekleyen kurumlar ile, katkı veren siz değerli katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli katılımcılar, 

Jeopark; aynı veya farklı türden jeolojik miras veya jeositlerin topluca bulunduğu, yaya 
gezme mesafesinden küçük olmayan, ziyarete açık, idaresi kurulmuş, özel doğa koruma 
alanları olup, aynı zamanda bilim, eğitim ve doğa turizmi merkezleridir. Bunlar jeositlerin 
korunup gelecek kuşaklara aktarılmasını, aynı zamanda yöre halkının sosyal ve kültürel 
kalkınmasını hedefleyen, ulusal ve uluslararası tescili olan yerler olarak da tanımlanmaktadır. 

 Bu açıdan bakıldığında, coğrafik olarak üç, jeolojik olarak ise iki kıtanın çarpışma kuşağında  
yer alan ülkemiz, sahip olduğu jeolojik yapı ve oluşumlar ile doğal güzellikler açısından 
dünyada müstesna bir yere sahiptir. Ülkemizin sahip olduğu bu doğal yapı ve oluşumların 
ortaya çıkarılması için Odamız, son yıllarda  bu konuya özel önem vermekte, gerek bilimsel 



teknik kurulunda oluşturduğu “jeolojik miras üyeliği” ile başlayan, ardından çalışma gurubu 
kurarak çalışmalarını daha da yoğunlaştıran odamız, gerek 73 yıldır devam eden  Türkiye 
jeoloji kurultayında, bu konuda yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknik çalışmalarının 
sunulmasına ortam hazırlanması, gerekse bugün bu burada gerçekleştirildiği gibi çalıştaylarla 
bu konunun önemini yerel idare ve halka anlatılması, yine süreli veya süresiz yayın ve 
dergilerinde yayınladığı makalelerle,  ülkemizde jeopark olmaya aday  çok sayıda alanın 
tanıtılmasına katkı sağlamaya devam etmektedir. 

Ayrıca Odamız, ülkemizin bu konuya ilişkin idari ve mevzuat altyapısının kurulması ve 
geliştirilmesi konusunda da önemli çalışmalar yürütmekte, hazırladığı görüş ve değerlendirme 
raporları vasıtasıyla da ilgilileri bu konuda uyarma görevini yerine getirmeye devam 
etmektedir. Bu kapsamda yıl düzenlediğimiz “JEOLOJİK AÇIDAN TABİAT 
VARLIKLARI” JEOLOJİK MİRAS’IN ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DEKİ DURUM 
HAKKINDA RAPOR” u ile birlikte, 81 İlimize 81 adet jeopark kurulması hedefimizde de 
kamuoyu ile paylaşılmıştır. Burada bulunan sizlerden ricam, ülkemizin sahip olduğu, bir kez 
yok edildiğinde bir daha yerine konulması imkansız doğal varlık ve kaynaklarımızın   
korunarak gelecek nesillere aktarılması, bugün ise insanlığın ortak mirası haline getirilerek 
jeoturizm yoluyla tanıtılarak insanlığın hizmetine sunularak yerel kalkınmanın sağlanmasını 
konusunda jeoloji mühendisleri odasının başlattığı bu çalışmaların sahiplenilmesini 
beklemekteyiz. 

Değerli katılımcılar, 

Bildiğini üzere, 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında kanunun 01 Haziran 2019 tarihli 
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi, ardından yapılan çok sayıda ki yönetmelik 
düzenlemeleri bu konuda çalışmalar yürüten bizleri oldukça sevindirmiştir. Ancak iki gün 
önce 86/11135 sayılı BKK ile kurulan Göreme Milli Parkı statüsünün, 1673 sayılı 
cumhurbaşkanı kararı ile kaldırılması, hepimizi derin bir endişe ve kaygıya sevk emiştir.  

1986 yılında ilan edilen Göreme Milli Parkının, bir çok yerel idari birim sınırları içinde 
kalması nedeniyle  korunma ve kullanma dengesinin  arzu edilir şekilde sağlanamaması 
nedeniyle sürekli eleştiri konusu olan Kapadokya  bölgesi için “ Kapadokya Alanı Hakkında  
Kanunu ile bütünlüklü bir anlayışla  planlanması ve korunması için idari bir birim 
oluşturulması ne kadar doğru bir karar ise,  içerdiği eşiz nitelik ve güzellikteki jeolojik ve 
jeomorfolojik yapılar ile neredeyse insanlık tarihi kadar eski, tarihi ve kültürel varlıklarının 
milli park kanunun  getirdiği koruma statüsünden cumhurbaşkanı kararnamesi ile çıkarılarak 
korumasız hale getirilmesi, hepimizi derinden kaygılandırmaktadır. 

Bu toplantı vesilesiyle sayın cumhurbaşkanımıza bir çağrımızı burada sizlerle  paylaşmak 
isteriz; “ dünyada bir başka Kapadokya olmadığı gerçeğinden hareketle,  milyonlarca yıllık 
jeolojik süreçler sonucu oluşan, bir kez yok edildiğinde bir daha yenilenmesi mümkün 
olmayan, çok sayıda   ender bulunan jeolojik  ve jeomorfolojik yapı ve oluşuma sahip, 
dünyanın eşsiz güzellikteki Kapadokya bölgesinin jeopark alanı ilan edilmesini,  2863 sayılı 
Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında “kesin ve nitelikli koruma statüsü”  içine 



alınarak koruma statüsünün sağlanmasını, UNESCO kriterleri çerçevesinde içerdiği  jeolojik 
ve jeomorfolojik yapı ve oluşumların tek tek belirlenerek tescil edilmesini ve UNESCO 
Global jeopark ağı içine alınarak  insanlığın ortak mirası haline getirilmesini beklemekteyiz.” 

İnsanlığın ortak değeri olan Kapadokya ya sahip çıkmak, hepimizin ortak ödevi olduğunu 
düşünüyorum. Lütfen sahip çıkalım. 

Değerli katılımcılar, 

Sözlerimi bitirirken,  içinde bulunduğumuz üniversitemizde dahil olmak üzere, sadece Denizli  
ilimiz için değil, ülkemizin ortak değeri ve tanıtım logosu haline gelen Denizli Pamukkale 
travertenleri ile  mücavirinde yer alan alanlar içinde  bulunan,  bir kez tüketildiğinde bir daha 
yerine konulmasının imkansız olduğu jeolojik ve jeomorfolojik yapı ve oluşumlar ile tarihi ve  
kültürel alanların tescil edilerek korunması, Avrupa Jeopark ağı ile UNESCO Global jeopark 
ağı içine alınarak insanlığın ortak mirası haline getirilmesi, bugün olduğu gibi vahşi 
kullanımdan korunması amacıyla koruma-kullanma dengesi sağlanarak jeoturizm, yani tarih, 
kültür ve doğa turizmi yoluyla insanlığın hizmetine sunulması ve yerel kalkınmanın 
sağlanmasına destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum 
Çalıştaydaki bildirilerin, tartışmaların ve yeni açılımların,  sorunlara çözümler üretilmesi 
sürecinde hem mesleki hem de meslekler arasında ortak çalışma kültürüne ve toplumsal 
duyarlılıklarımızın yükseltilmesine önemli katkılar sunacağı inancındayım.  
Bu çalıştayın hazırlanmasını sağlayan Prof. Dr. Mehmet Özkul ile Odamız Denizli Şube 
Yönetim Kurulu  Başkanı Dr. Barış Semiz’in şahsında tüm düzenleme kurulu üyelerine, konu 
hakkındaki bilgilerini bizlerle  paylaşacak olan bilim insanları ve uzman arkadaşlarımıza, 
bizleri bu güzel  ve müstesna ortamda bir araya getiren  Pamukkale üniversitesi yönetici ve 
çalışanlarına,  bu etkinliğin  düzenlenmesi içinde yer alan tüm kurum ve kuruluşların yönetici 
ve çalışanları ile  siz değerli katılımcılara şükranlarımı sunuyor, sabırla beni dinlediğiniz için 
teşekkür ediyorum.  
Saygılarımla 
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