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Son bir aydır ülkemizdeki doğal varlıklara karşı girişilen saldırı-
lar hız kesmeden devam ediyor. Son Gümüşhane Dumanlı köyün-
de binlerce yıllık jeolojik süreçler sonucu oluşan ülkemizin önemli 
doğal varlıklarından biri olan “Dipsiz Göl’ün,  kamu kurumların 
gözetiminde açgözlü bazı define arayıcıları vasıtasıyla yok edilmesi 
yetmezmiş gibi Kapadokya Alan Yönetimi Kanunundan sonra, Ka-
padokya Alan Yönetimi Başkanlığına devredilen, milyonlarca yıllık 
jeolojik süreçler sonucunda oluşan peri bacaları, kanyonlar, vadiler, 
yeraltı mağaraları, ören yerleri gibi yüzlerce doğal varlık ögesinin 
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Sorumlu ve yetkili kurumları bir kez daha uyarıyoruz!!!. 
Kapadokya gibi milyonlarca yıllık jeolojik süreçler sonucu 

oluşan, jeolojik miras niteliğindeki yapı ve oluşumlara 
sahip, insanlığın ortak mirası niteliğindeki alanlara sahip 

çıkmaya davet ediyoruz.
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tespit edilip, kesin korunacak hassas alan statüsü-
ne alınmadan, Milli Park statüsünün ortadan kal-
dırılması, bölgede yer alan yüzlerce doğal varlığın 
korumasız hale getirilerek imar rantı, madencilik, 
patates deposu gibi yeraltı yapıları için kullanıma 
açılmıştır.

Gelişmiş tüm dünya ülkelerinde “yeryüzünde 
nadir rastlanan, dünyamızın jeolojik geçmişinde 
çok önemli bir olayı, süreci veya belli bir zaman 
aralığını temsil eden, bu özellikleriyle yerkürenin 
uzun geçmişi için kanıt durumunda olan; kaya 
topluluğu, stratigrafik istif, fosil, mineral, yapı, yer 
şekli, mağaralar, şelaleler, kanyonlar, ören yerleri 
gibi jeolojik miras niteliğindeki yapı ve oluşumla-
rın korunması ve gelecek nesillere aktarılması” için 
bilimsel çalışmalar yürütülmekte, Avrupa Jeopark 
Ağı(ProGEO) ve UNESCO kriterleri çerçevesinde 
tespit edilerek, kesin korunacak hassas alan olarak 
tescil edilmekte, “UNESCO Global Jeopark Ağı” 
içine alınarak insanlığın ortak mirası haline getiril-
mektedir. Yine bu alanlar jeoturizim yoluyla insan-

lığın hizmetine sunularak yerel kalkınmaya destek 
verilirken, ülkemizdeki jeolojik miras niteliğindeki 
doğal varlık alanlarının imar rantçılarının, define 
arayıcılarının, doğayı kaynak deposu olarak görüp 
yağmalayanların insafına bırakılması kabul edile-
mez.

Sorumlu ve yetkili kurumları bir kez daha uyarı-
yoruz!!!. Kapadokya gibi milyonlarca yıllık jeolojik 
süreçler sonucu oluşan, jeolojik miras niteliğindeki 
yapı ve oluşumlara sahip, insanlığın ortak mirası 
niteliğindeki alanlara sahip çıkmaya davet ediyo-
ruz.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri olarak; bu varlık-
larımızın koruyarak gelecek nesillere aktarılması-
na yönelik her türlü saldırılara karşı halkımızı ve 
kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla,
TMMOB jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu


