
                                                                  
 
 

“ Unesco Anlayışı Çerçevesinde 
JEOPARK ve JEOLOJİK MİRAS” 

Çalıştayı 
 

Tarih: 16 Ocak 2014        Yer: Ankara Üniversitesi 100. Yıl Salonu  
                  Tandoğan/Ankara 

 
 

 
Düzenleyen Kuruluşlar 

 
 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 
                                                                          ve 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 
 
 
 

                                 
 

 
18-15 milyon yıl yaşlı balık fosili (Güvem-Kızılcahamam-Ankara) 

 



Çalıştayın konusu 
 
Ne mutlu ki, artık ülkemizde insanların önemli bir kısmı araziye, yeryüzü parçalarına, 
kayalara salt manzara, taş, toprak, dağ, tepe olarak bakma yerine, onları yerkürenin 
geçmişinin belgeleri olarak görüyor, koruyor ve anlamaya çalışmaktadır. Doğa konulu 
sportif ve eğitsel faaliyetler yaygınlaşmıştır. Bunun sonucu araziye gösterilen özen 
arttığı gibi, kırsal kesimin sorunlarına duyarlılık genişliyor. Aslında, bu farkındalık ve 
doğa koruma işinin etkin hale getirilmesi, artık bütün dünyada yasal ve toplumsal bir 
uğraş haline gelmiştir. Günümüzde bunun en etkin yöntemlerden ikisi Jeopark ve 
Jeolojik Miras’tır. Jeoturizm ise koruma işinin sürdürülebilmesi için vazgeçilmez 
olmuştur. Çalıştayın konusu, Unesco anlayışı içinde Jeopark ve Jeolojik Miras 
kavramlarını ele almak, coğrafik ve jeolojik zenginliklerimizden yararlanma yollarını 
bulma yolunda ortak akıl oluşturmaktır. Ortak akıl bütün tarafların  
 
 
 

 
Kayalarda yırtılmadan buruşmanın örnekleri 

 
 
Çalıştayın Amacı 
 
Jeopark,  jeoturizmin yapılabilirliğini artırdığı gibi, yerel ve bölgesel tanıtıma büyük 
katkı sağladığından yöneticiler ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından çokça talep 
edilmektedir. Özellikle Kula Jeoparkı’nın 2013 içinde uluslararası ağlara ülkemizden 
ilk üye olmasının ve bunun yarattığı olumlu atmosfer istekleri artırmıştır. Öte yandan, 
jeoparklar bir kısmı jeolojik miras olan jeositlerin varlığı üzerinden şekillenir. 
Jeolojik miras ve jeolojik sit (= jeosit) kavramlarının özü ise bilimsel inceleme, halk 
eğitimi ve doğa korumadır. Bu ikincilerin ihmal edilmesi durumunda jeopark ve 
beraberindeki jeoturizm gerçekleşemez. Çalıştayda bu ilişkinin nasıl kurulabileceği 
üzerinde durulacaktır. 
 
Ülkemizde jeopark, jeolojik miras, jeosit, jeoturizm kavramları yasal mevzuat içinde 
değildir veya dolaylı olarak tanımlanmışlardır. Bu durum yetki ve sorumluluk açısından 



tereddüt yaratmaktadır. Tanınmış jeoparklar ve ilgili uluslararası ağlar (GGN, EGN) 
sivil girişimlerdir ve “sürdürülebilirlik” ilkesi esastır. Çalıştayda uluslararası 
kurumlarla ilişkilerimize katkıda bulunacak “yasal mevzuat”,  “ulusal ağ ihtiyacı” ve 
“sürdürülebilirlik” konularının ele alınması ve ortak kararlar oluşturulması arzu 
edilmektedir. Hepsinden önce jeopark, jeolojik miras, jeolojik koruma, jeoturizm 
konuları ile meşgul olan ve olacakların birbirlerini tanımaları, karşılıklı görüşlerinden 
yararlanmaları ülkemiz için gereklidir. Çünkü tüm ilgili kişi ve kurumların aamçları ve 
beklentileri aynıdır.  
 

 
Gideros koyu (Cide-Kastamonu) 

 
Kurumsal Katılımcılar 
 
Çalıştayın verimli olması, güvenilir ve kalıcı sonuçlar üretmesi için geniş bir katılımın 
olması arzu edilmektedir. Kamu kurumları, yerbilimcilerin eğitim ve meslek örgütleri, 
jeopark ve jeolojik miras konusu ile teması olan yerel yönetimler, sivil toplum 
kuruluşları ve uzman kişiler davetlidirler. Yerbilimlerinin bütün alanlarında, mesleki 
tecrübesi yüksek olan çalışan veya emekli kişilerin tartışmalara katılmaları ve 
görüşlerini belirtmeleri arzu edilmektedir. Düzenleyici kurumlar yanında yasal ve idari 
ilgileri nedeniyle 
 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 
Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü, 
Maden Tetkik ve Arama genel Müdürlüğü, 
Jeoloji Mühendisleri Odası, 
Jeolojik Mirası Koruma Derneği, 
 
Çalıştayda kurumsal olarak yer almaktadırlar. Bir başka ifade ile bu kurumlar 
Çalıştay’ın ortaklarıdır.   



  
Fosil ayak izleri ve kalıbı (Kula-Manisa) 

 
 
 
Kayıt işlemleri 
 
Çalıştay’a katılım ücretsizdir. Ancak etkinlik sırasındaki işlerin düzgün yürümesi 
bakımından kayıt gereklidir. Kayıt için, lütfen ekteki formu doldurup, 14 Ocak 
2014’e kadar belirtilen adrese veya Düzenleme Kurulu üyelerinden birine gönderiniz 
 
 
                                                          Jeopark Jeolojik  Miras Çalıştayı  
                                                                      KAYIT FORMU 
Adı Soyadı  
Kurumu, Görevi  
Posta adresi  
E-posta  
Telefon  
Formların gönderilebileceği adresler: koyuncu@ankara.edu.tr,  
 
 
Çalıştay Düzenleme Kurulu 
 
Dr. Mahir Küçük – Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yard., Unesco-Tr Jeopark Grubu Üyesi 
Prof. Dr. Cemal Göncüoğlu – ODTÜ, Unesco-Tr Jeopark Grubu Üyesi, mcgoncu@odtu.edu.tr  
Prof. Dr. İhsan Çiçek - Ankara Üniv. DTCF Coğrafya Bölümü Başkanı, Ihsan.Cicek@ankara.edu.tr) 
Dr. Fuat Şaroğlu – Jemirko, Unesco-Tr Jeopark Grubu Üyesi, fsaroglu@gmail.com 
Prof. Dr. Nizamettin Kazancı - Ankara Üniv., Jemirko,  Unesco-Tr Jeopark Grubu Üyesi, 

nkazanci@ankara.edu.tr 
Şule Ürün – Unesco Türkiye Milli Komisyonu, Sektör uzmanı,  suleurun@unesco.tr 
Ufuk Koyuncu – Ankara Üniv. Halkla İlişkiler Müdürü, koyuncu@ankara.edu.tr 
 
 
 
 
 
 



İletişim 
 
 Çalıştay Düzenleme Kurulu üyeleri ile irtibat kurulabilir. Ayrıca, 
 
Jemirko; A.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Tandoğan 
Yerleşkesi, F Blok, 06100 Beşevler/Ankara ‘sinden, veya Tel: 0312 203 33 73,    
Faks: 0312 215 04 87 
E-posta: Nizamettin.Kazanci@ankara.edu.tr’dan çalışma saatleri içinde bilgi 
alınabilir. 
 
Not:  Görüş alışverişinde kesinti olmaması için, öğle yemeği topluca yenecektir. 
 

                              

         
 

                                                    
 

                                                         
 


