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   ÖZ  

   İzmir İlindeki jeotermal çalışmalar bilindiği gibi 5686 sayılı jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular 

kanunu ve kanunun uygulama yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Kanunun uygulanması İl Özel 

İdarelerine verilmiş iken, İdarenin lav edilmesinden sonra bu görev Valiliklere bağlı Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon  Başkanlıklarına verilmiştir. Ancak eskiden İl Özel İdaresi bünyesinde jeotermalde  çalışan 

tecrübeli kişilerin belediyelere ve farklı kurumlara dağılması nedeniyle yeniden yapılanan Yatırım İzleme 

ve Koordinasyon Başkanlığına bağlı Doğal kaynaklar müdürlüğü bünyesindeki jeotermal birimi bir geçiş 

dönemi yaşamaktadır. Bu geçiş dönemi ile ilgili sıkıntılar doğrudan ruhsat sahipleri ve yatırımcı firmaları 

etkilemektedir. Bu sıkıntıların en başında  jeotermal kaynağın çıkarılmasında  şart olan araştırma sondajının 

yapılması için gerekli izinlerin alınması gelmektedir. Jeotermal kanun ilk çıktığında 2009 yılında sadece İl 

Özel İdarelerine verilen ve koordinatların bildirildiği bir dilekce ile sondaja başlanırken  şu anda sondaj 

yapılacak alanın tapusu, kira sözleşmesi, CED gerekli değildir belgesi, kurum görüşleri gibi bir çok belge 

istenmektedir. Bu belgeler içinde en uzun zamanı alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen 

CED gerekli değildir yazısıdır. Belgenin alınması için önce yetkili çevre firmaları tarafından CED tanıtım 

dosyasının hazırlanması istenmekte, bu dosya hazırlandıktan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

yetkilileri, arazide inceleme yaparak tutanak hazırlamaktadırlar.  Daha sonra ilgili kurumlara görüş yazıları 

yazılmakta ve cevaplarının gelmesi beklenmektedir. Bu süreçte yazının ilgili kuruma gitmesi 20 gün , 

kurumda görüşülmesi komisyona havale edilmesi 20 gün, geri Çevre İl Müdürlüğüne yazılması 20 gün 

olmak üzere en erken  60 günde yazının cevabı gelmektedir. Eğer o kurum bir başka kurumdan daha görüş 

alınmasını istemiş ise süreç tekrar başlamakta bir 60 gün daha geçmektedir. Bu şekilde geçen süre 120 gün 

CED tanıtım dosyasının hazırlanması,araziye gelinmesiyle toplamda 150 gün beklenilmektedir.  

    Bu durumda bir yatırımcı risklerle dolu, yeraltından ne kadar sıcaklık ve debide akışkan cıkacağını tam 

bilmediği bir araştırma sondajı için tam 5 ay mücadele eder, bekler ve 1.000.000 TL yatırırmı? Neden 

İzmir'e jeotermal yatırımcı gelmediğinin cevabı burada yatmaktadır. 

 

  

    

  

 

 

 

 

 


