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YERBİLİMCİLERE ANKET ÇAĞRISI 

 

JEMİRKO’nun sayın üyeleri, değerli yerbilimciler, 

JEMİRKO, başta jeolojik miras olmak üzere jeolojik koruma, jeosit, jeopark, jeoturizm kavramlarını ülkemize 

taşıdı, bunların kamuoyunda gerektiği gibi anlaşılması ve yaygınlaşması için de yirmi yıla yakın bir süredir 

çalışmalarını sürdürmektedir. Önemli mesafeler alındığını söyleyebiliriz. Hatta bazı hususlarda, örneğin 

“Türkiye Jeolojik Mirası Çatı Listesi“ yayınlamakla bir çok ülkenin ilerisinde bulunuyoruz. Avrupa Jeolojik 

Koruma Kurumu-ProGEO’nun Türkiye temsilcisiyiz, son üç yıldır Yönetim Kurulu (Executive Committee) 

üyeliğini yapıyoruz. Dernek olarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurul üyesiyiz. Öte yandan, 

Jemirko üyesi olmayanlar tarafından, maalesef, savunucusu olduğumuz kavramların yanlış anlaşıldığı, doğal 

güzellikler şeklinde tanıtıldığı ve amiyane tabirle ucuzlatıldığını görüyoruz.  TBMM'deki "Tabiatı ve 

Biyoçeşitliliği Koruma Yasası" adlı önerinin kabulü ile bu karmaşanın daha da artabileceği endişesi içindeyiz.  

Jeolojik miras, yerkürenin geçmişindeki çok önemli olayların veya süreçlerin temsilcisi olup, onların 

günümüze ulaşmış “doğal belgeleri”dir. Dolayısıyla, herhangi bir oluşumun jeosit veya jeolojik miras 

olduğuna karar verebilmek için, önce jeolojik geçmişteki “o olayı” çok iyi biliyor olmak lazımgelir. Şüphesiz, 

her kayaç, istif, fosil topluluğu vb oluşumların bir açıklaması vardır, ancak bunların hepsi jeolojik miras 

değildir. Jeolojik miras’ın ilginç, görkemli veya iç açıcı görünüşte olması gerekmez; geçmişteki önemli bir 

olay veya süreç için doğal belge niteliği önemlidir. Özetle, bir oluşuma jeosit veya jeolojik miras niteleme 

kararı uzmanların işidir. Kişiler, yalnızca öneride bulunabilir.  

Jeosit veya jeolojik miras kararı verilmesinde, JEMİRKO’nun, ProGEO tarafından benimsenen ve başka 

ülkelere tavsiye edilen bir sistemi vardır. Son derece sade olan “Jeolojik Miras Öneri formu”ile gelen istek, 

ilgili kategorinin üç kişilik “uzmanlar grubu”na iletilir. Burada, iletilen bilgi ile birlikte o yerin literatürdeki 

özellikleri incelenir. Gerekirse arazi çalışması yapılır ve sonuç JEMİRKO Genel Kurulu’na aktarılır. Genel 

Kurul, uzmanlar grubunun raporunu değerlendirir ve karar verir. Genel Kurul’da verilen karar kesindir, 

reddedilen öneriler bir daha ele alınmaz. Jeositlerin bulunduğu on ayrı kategoride uzmanlar grubu 

çalışmaktadır. Halen, JEMİRKO envanterinde 815 öneri bulunmakta olup, bütün iyi niyetli çabalara rağmen 

bunların ancak dörtte biri karara bağlanabilmiştir. Yağma ve tahribata yol açmamak için jeosit listesi 

kamuoyuna ilan edilmemektedir.  

Üyelerimizin ve kamuoyunun jeolojik mirasa ilgisini artırmak için yeni bir tanıma ve tanıtma kampanyasına 

başlıyoruz. Bunların ayrıntılarını ileriki günlerde birlikte kararlaştıracağız. Öncelikli olarak sizlerin konuya 

bakışınızı öğrenmek, değerlendirmelerinizi almak arzusundayız. Bu amaçla verilen linkteki kolay ve basit 

ankete katılmanızı istiyoruz. Bu klasik bir anket değil, adeta jeolojik miras tercih bildirimidir. Her 

kategoriden ayrı ayrı beğendiğiniz, önemli bulduğunuz veya korumada öncelik verilmesini düşündüğünüz 

en az üç, en fazla beş ögeyi işaretlemeniz yeterli olacaktır. Elde edilecek sonuçlar siz değerli yerbilimcilerin 

bakış açısını yansıtacak ve JEMİRKO çalışmalarına yön verecektir. Sonuçlar, ankete katılanlara ayrıca 

bildirilecektir. 

Son katılım tarihi: 31 Ocak 2018 

İlgi göstereceğiniz umuyor, saygılarımızı sunuyoruz. 

                                                                                                      JEMİRKO Yönetim Kurulu 

 

 


