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Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, 
Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Buket Yarar-
baş Ecemiş, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mi-
neralli Sular Komisyonu Başkanımız İbrahim 
Akkuş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Görüşmede; ABB ile Odamız arasında An-
kara Jeopark Projesi protokolü kapsamında bu-
güne kadar yapılan çalışmalar  hakkında bilgi 
aktaran Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Hü-
seyin Alan, söz konusu alanının Kazan, Kızılca-
hamam ve Çamlıdere ilçeleri idari sınırları için-
de kalması, Ankara çevre düzeni planının iptal 
edilmesi sonucu jeopark alalının çevre düzeni 

planına işlenmemiş olması, jeopark konusunda 
idari bir yapı kurma konusundaki belirsizlikler 
ile Valilik çatısı altında kurulan komisyonun 
bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgi 
aktararak sürecin hızlandırılması konusunda 
destek talep etti.

Yine Ankara kentinin jeotermal kaynaklar 
ve doğal mineralli sular açısından önemli bir 
potansiyele sahip olmasına rağmen, bugüne 
kadar ne büyükşehir belediyesinin, nede An-
kara Valiliği bünyesinde bu kaynakların kamu 
yararı çerçevesinde çevreye en duyarlı şekilde 
işletilerek toplumun hizmetine arzu edilir şe-
kilde sunulmadığı, üretim ve istihdamın artı-
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rılmasına yönelik sistematik bir çabanın gös-
terilemediği, yaşanan bu zafiyetler nedeniyle 
Ankara’nın sahip olduğu jeotermal kaynaklar 
ve doğal mineralli sulardan arzu edilir şekil-
de yararlanılamadığı ifade ederek, bu konuda 
Odamız tarafından hazırlanan Ankara’nın Jeo-
termal Kaynak Potansiyeli ve Değerlendirilme-
sine ilişkin raporumuz sunuldu.

Görüşmede Sayın Mansur Yavaş, Ankara 
Kızılcahamam-Çamlıdere Jeoparkı konusunda 
hem belediyenin ilgili birimleri, hem de Anka-
ra Valiliği ile görüşeceğini, yaşanan sorunların 
aşılması konusunda çaba göstereceğini ifade 
ederek bu konuda Odamızın gösterdiği çaba-
lara ve belediyeye verdiği destek için teşekkür 
etti.

Yine Ankara’nın jeotermal kaynakları konu-
suna vakıf olduğu, bu konuda büyükşehir Be-
lediyenin de bazı ruhsatlarının bulunduğunu, 
oda ile bu konuda yapıcı bir işbirliği geliştirebi-
leceklerini, Belediyenin ilgili birimi olan Kırsal 
Hizmetler Daire Başkanlığı ile görüşerek bu ça-
lışmalara katkı verebileceğimizi ifade etti.

Sayın Mansur Yavaş’ın talebi üzere Anka-
ra’nın jeotermal kaynak potansiyelinin değer-
lendirilmesi konusundaki görüş ve düşüncele-
rimizi aktarmak üzere Kırsal Kalkınma Daire 
Başkanı ziyaret edilerek, konu istişare edildi. 
Odamız Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mine-
ralli Sular Komisyonu`nun önümüzdeki gün-
lerde Ankara’nın Joetermal kaynak potansiyeli 
konusunda sunum yapması kararlaştırıldı.


