
DAĞITIMLI

Üıkeıer, bölgeler veya kentler için yaşamsal bir kaynak veya varlığa sahiP olmak tarih

boyunca her zaırıan'tınemli olmuş bunları iyi koruyup kamu yararl ÇerÇevesinde iŞletenler, bu

kaynak veya varlıkların yarattığı artı değerlerler ile ülkelerinin veya kentlerinin geliŞmesine ve

zenginleşmesine vesile olmuşlardır. Buna bir örnek vermek gerekirse Norveç gibi petrol

,.nğini ui, tııt. kaynaklarını doğru değerlendirdiği için bugün dünyanın en müreffeh

ülkelerinden biri haline gelirken, bu konuJa daha zengin kaynaklara sahiP olan İran, Irak vb

gibi ortadoğu ülkelerinde ise insanlar büyük ekonomik krizler içinde yaşamlarını

sürdürmektedirler.

Bu açıdan bakıldığında Ankara, doğal kaynak ve varlıklarca zengin kentlerimizin

başında gelmektedir. Sahğ olduğu doğal kaynaklardan biri de "Jeotermal KaYnaklar"drr.

Ankara, bugiine kadar yapılan araştırmalar neticesinde çok sayıda srcak su kaynağı ve değişik

sıcaklıkta akışkan üretilen kuyuların bulunduğu 42 adetjeotermal alanı baıındırır. Alanlardaki

değişik tür ve ölçekteki jeotermal kaynak arama amaçlı çalışmaların sonuçları, önemli bir

potansiyelin varlığına işaret eder. Doğal boşalımlar ve açılan kuyulardaki üretim değerleri,

enerji iiretiminin yanl sıra geniş bir yelpazede kullanlm seçeneği sunmakta, jeotermal

kaynaktan çok çeşiili ve entegre yararlanma olanakları yaratmaktadır.

sahaların yer aldığı bölgelerin jeolojik, coğrafik, iklim koşulları, ulaşım ve pazar

durumu da süalara deger katan diğer fakttırlerden biridir. Alanların Çoğunda iŞletme

bulunmakta olup, gerek doğal yolla, gerekse mekanik sondajlarla üretilen akıŞkan ısıtma' termal
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Ancak Aı\gre'nm bu
kullanım, balneoloji ve tarımsal amaçlı kullanılmaktadır, Ancak Ankara,nın

konulmamasıdır.

ülke <ılçeginde olduğu gibi, enerji ihtiyacının karşılanmasında katkısı giderek artan

jeotermal kaynakların Ankara özelinde d. ,uryon.l bir Şekilde kullanılmasl Ve kaYnaktan

maksimum fayda temin edilmesi kent ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır,

Ankara kentinin sahip olduğu jeotermal kaynaklard afl arzu edilir şekilde yararlanması,

bu kaynakların diğer çevresel kaynak ve varlıklar a Zatar verrne,ecek Şekilde iŞletilmesi'

Ankara,da üretimin, istihdamın ve kırsal kalkınmanın geliştirilerek İl ve ülke ekonomisine

destek sağlanması amacıyla odamız tarafindan "Ankara'nın Jeotermal Kaynakları:

rınıınıoı rcoroJi ıı,ıüHENDİSLERi oDAsI, Anayasa'nrn 135. Maddesi'nde tanımlanan 56 ve 85 saYılı KHK ve 7303 saYılı

yasa ile aegişiı< 6i35 sayılı yasa,ya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur,
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potansivel. Geliştirilebilirlik ve Ekonomik yararlanma seçenekleri İçin
D eğerlendirm eler" bağl ığı altında r apor hazırlanmı ştır.

Söz rapor, Ankara'daki mevcut jeotermal alanların konumu, potansiyeli, yararlanma
biÇimi ve geliştirilebilirliği gibi genel özellikleriyle tanıtılmasınm yanı sıra, Ankara
Büytikşehir Belediyesi Başkanlığı başta olmak tizere kentin yöneticilerinin bu zenginliğin
farkına varmalan, kentin sahip olduğu jeotermal kaynaklardan etkin bir şekilde yararlanılarak
kırsal alanlarda tiretimin ve istihdamın artırılması ile kentin ekonomisine jeotermal kaynaklann
etkisine ilişkin Odamızın yaklaşım ve önerilerini içermektedir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası kamu yararı çerçevesinde Ankara'nın jeotermal
kaynaklarının Ankara halkının yararına kullanılması konusunda yapılacak çalışmalara her türlü
katkı ve desteği verrneye hazırdır.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.
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