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Değerli Okurlar,

İlk sayısı 1999 yılında yayımlanan, yerbilimleri ve yerbilimleri ile yakın ilişkili diğer bilim dallarına 
ait bilgileri ve bu konudaki teknolojik gelişmeleri ele alan, ele aldığı konuları aynı zamanda tarih, 
kültür, sağlık ve sanat perspektifinden de okuyucuya sunan popüler bir dergi olan “Mavi Geze-
gen” dergimizin 25. özel sayısı ile sizlerle buluşuyoruz. 

Odamız, meslektaşlarımızın bilimsel araştırma ve uygulamaya yönelik makalelerini Jeoloji 
Mühendisliği Dergisi ve Türkiye Jeoloji Bülteni gibi süreli yayınlarıyla meslek camiamıza sunar-
ken; öte yandan jeoloji ve yerbilimlerine ilişkin ilginç bilgi ve araştırmaları, pozitif bilimlere dayalı 
bilimsel gözlem ve bilgileri de popüler dergimiz olan Mavi Gezegen dergisi aracılığıyla okuyucu-
ları ile buluşturmaya gayret etmektedir.

Mavi Gezegen dergimizin bu özel sayısını yerbilimlerine katkıları nedeniyle Dr. Jeoloji Yüksek 
Müh. Fuat ŞAROĞLU adına çıkarmayı saygının bir gereği olarak gördük.

Jeoloji ile daha lise yıllarında tanışan, 1969 yılında jeoloji lisansını bitirip MTA Genel Müdürlü-
ğünde göreve başladıktan sonra ülkede deprem üretebilecek diri fayları üzerinde çalışmalar yü-
rüterek, ülkenin neotektoniğini aydınlatmayı amaç edinen Şaroğlu, “Türkiye Diri Fayları ve Dep-
remsellikleri” üzerine önemli çalışmalar yürüttü; Doğu Anadolu Fayı ve Kuzey Anadolu Fayı’na 
adını yazdıran isimlerden biri oldu. 

Mesleki çalışmalarına hiç ara vermeyen değerli meslek büyüğümüz, son dönemlerde Jeolojik 
Miras niteliğinde olan jeolojik oluşum, tip ve ögeleri tanıtıp korumak amacıyla önemli çalışmala-
rın da içinde oldu.

Odamızın birçok kurul, komisyon, bilimsel yayın ve etkinliğinde de görevler alan, paylaşımcı, 
dayanışmacı mütevazı ağabeyimiz, hocamız Fuat ŞAROĞLU’na hiç ara vermeden halen sürdürdü-
ğü meslek hayatındaki başarılarının sağlıkla devamını diliyor, Mavi Gezegen dergimizin bu sayısı-
nı ona ayırmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Dr. Jeoloji Yüksek Müh. Fuat ŞAROĞLU’nun 

- Kuzey Anadolu Fay zonu üzerinde gelişen ve ender rastlanan jeositlerin önem ve özellik-
lerinin anlatıldığı: İmdat...! Yok mu kurtaran? Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerindeki korunması 
gerekli Jeolojik Miras,

- Palu’da tarihsel dönemlerde meydana gelen kültürel yer değiştirmelerin doğal afetlere kar-
şılık gelip gelmediğinin anlaşılabilmesi için jeoloji ve kültürel tarihin harmanlanarak anlatıldığı: 
Yer Değiştir(mey)en Kent: Palu / Elazığ,

- Jeolojik unsurların sözlü ve yazılı kültürde nasıl şekillendiğinin anlatıldığı: Kültürde Yerbilim-
lerinin İzleri adlı makalelerini büyük bir keyifle okuyacağınızdan eminiz. 

Bilimle, Emekle, İnatla, Umutla..
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