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Subat 2020 Say ı: 12

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
ile Odamız arasında ‘Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Sınırları 

İçerisinde Jeopark Alanlarının 
Belirlenmesi, Kurulması ve 

Jeoturizmin Geliştirilmesi projesi’’ 
protokolü imzalandı.

ANKARA’DA JEOPARK ALANLARININ 
OLUŞTURULMASI İÇİN PROTOKOL 

İMZALANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
arasında yapılan çalışmalar ve görüş-
meler sonucunda “Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Sınırları İçerisinde Jeopark 
Alanlarının Belirlenmesi, Kurulması ve 
Jeoturizmin Geliştirilmesi Projesi kapsa-
mında yapılacak iş ve işlemlere esas iş 
birliği Protokolü imzalandı. 

19 Şubat 2020 tarihinde Saat 13.00’te 
Büyükşehir Belediye Binası Başkanlık 
katında düzenlenen protokol imza töre-
nine Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
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kanı Mansur Yavaş ve Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreter Vekili Baki Kerimoğlu, Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. Fuat Uzun, Kültür ve Tabiat Varlık-
ları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Yönetim Kuru-
lu Başkanımız Hüseyin Alan ile Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ve Oda organlarımız, Jeolojik Miras ve 
Jeopark Çalışma Grubumuz ve JEMİRKO başkanı 
Nizamettin Kazancı ve üyeleri, AÜ Mühendislik 
Fakültesi Bölüm Başkanı Yusuf Kadıoğlu ve mes-
lektaşımız Adana milletvekili Müzeyyen Şevkin ta-
rafından oluşan heyet katıldı.

İmza töreninde Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hüseyin Alan doğal varlık ve kaynaklarımız ile 
çevremizin her gün tüketilerek yok edildiği bir or-
tamda Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Meslek 
Odamızla birlikte, Ankara’nın doğal varlık ve kay-
naklarına sahip çıkarak gelecek nesillere aktarması 
konusundaki çabalarının önemine vurgu yaparak 
yapılan protokol ile Ankara İl sınırları içerisinde 
bulunan ve yeryüzünde nadir rastlanan, dünya-
mızın jeolojik geçmişinde çok önemli bir olayı, sü-
reci 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 
gibi jeolojik miras niteliğindeki yapı ve oluşumla-
rın ortaya çıkarılacağını, bu kapsamda yapılacak 
çalışmalar ile,

• Jeolojik miras niteliğindeki jeositlerin tespi-
ti, raporlanması ve tescil edilmesi,

• Jeolojik miras niteliğindeki jeosit alanlarını 
kapsayan jeopark alanın belirlenmesi, raporlanma-
sı, tescili ile bu jeopark alanlarının UNESCO Kri-
terleri çerçevesinde Avrupa Jeopark Ağı ile UNES-

CO Global Jeopark ağı içine alınarak tanıtılması,
• Jeopark alanının jeoturizme kazandırılması 

amacıyla gerekli çalışmaların yürütülmesi ve koor-
dine edilmesi,

• Ankara İli sınırları içerisinde etkin jeoturizm 
faaliyetlerinin başlatılması,

• Geliştirilecek ve çeşitlendirilecek turizm faa-
liyetlerine yönelik olarak halkın bilinçlendirilmesi, 
eğitilmesi ve gerekli farkındalığın sağlanması gibi 
konuların hedeflendiğini belirtti.

Ayrıca Ankara’nın sahip olduğu ve hala değer-
lendirilemeyen büyük bir Jeotermal enerji potansi-
yelinin olduğuna, bu potansiyelin çevrenin ekolojik 
dengesini bozmadan gerek enerji, gerekse sağlık, 
turizm ve tarım sektöründe kullanılmasının Anka-
ra ekonomisi ve sosyal yaşamı açısından önemini 
vurgulayarak belediye bünyesinde jeotermal daire 
başkanlığı veya şirket kurulabileceğini belitti.  An-
kara’nın yeraltısuyu kaynaklarının korunmasının 
stratejik öneminden bahsederek verimli bir şekilde 
değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 
yaptığı konuşmada Beypazarı’ndan Çamlıdere’ye 
kadar uzanan bölgede balık fosillerine rastlandığı-
nı belirterek, “Aynı bölgede, uçurumun kenarında 
fosilleşmiş bir ağaç da var. Beypazarı’ndaki Nuret-
tin Karaoğuz Müzesi’nde bahsettiğim balık fosille-
ri sergileniyor. Bölgedeki fosillerin Kızılcahamam 
farkına varmış ve o tarafta bir jeopark olması için 
çalışmalara başladı” dedi ve şu değerlendirmeler-
de bulundu:

“Eğer ülkeyi seviyorsan, ülkeyi seven adam çi-
çeğini, böceğini, çıyanını, neyi varsa her şeyini sev-
mek, korumak zorunda. Ülkemizde bulunan her 
şey bizim değerimiz. Bunların hepsinden yarar-
lanmamız lazım. Büyük bir jeoturizm potansiyeli 
de var. En azından bu konularda farkındalık yarat-
mak için çalışmalıyız.”

Ayrıca jeotermal kaynaklar konusunda da ay-
rıntılı bir çalışma yapılabileceğini bu konuda yeni 
bir protokol imzalanabileceğini ifade etti.

İş birliği Protokolünün imzalanması ardından 
iyi niyet temennileri ile törene son verildi.


