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ODAMIZ CHP JEOTERMAL ELEKTRİK 
SANTRALLERİ ARAŞTIRMA 

KOMİSYONU’NA SUNUM YAPTI

Odamız Cumhuriyet Halk Partisi Jeotermal 
Elektrik Santralleri Araştırma Komisyonu’na 
“Türkiye’de Jeotermal Enerji, Araştırmalar, 
Kullanımlar ve Sorunlar” başlıklı bir sunum 
yaptı.

Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu Yazman Üye-
si Buket Yararbaş Ecemiş, Jeotermal Kaynaklar 
ve Doğal Mineralli Sular Komisyonu Başkanı 
İbrahim Akkuş, II. Başkan Nizamettin Şentürk 
üyeler Nilgün Hülya Başarır ve Ayşegül Çe-
tin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç 
Başkanlığındaki CHP Jeotermal Elektrik Sant-
ralleri Araştırma Komisyonu üyeleri; İzmir 

Milletvekili Mahir Polat, Aydın Milletvekilleri 
Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Denizli 
Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Muğla Mil-
letvekili Mürsel Alban, Manisa Milletvekili Ah-
met Vehbi Bakırlıoğlu, Adana Milletvekili Mü-
zeyyen Şevkin, ABB Deprem Zemin ve Kentsel 
İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler ve ilgili 
danışmanlar ile CHP Genel Merkezi`nde bir 
araya geldi.

Toplantı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali 
Öztunç’un açış konuşması ve komisyon üyele-
rini tanıtması ile başladı. Daha sonra söz alan 
Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan 
Oda Heyetimizi tanıttıktan sonra kısa bir ko-

28.Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 16 Ocak 2021 Cumartesi günü Zoom uygulaması 
üzerinden geniş bir katılımla gerçekleştirildi.
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nuşma yaparak Odamızın Jeotermal Kaynaklar 
konusundaki görüşlerini özetledi. Alan, jeoter-
mal kaynakların ülkemizin bir zenginliği oldu-
ğunu, bu kaynaklarımızın doğru ve kamu yara-
rına uygun bir şekilde kullanılması gerektiğini, 
2007 yılında çıkarılan Jeotermal Kaynaklar ve 
Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun önemli ek-
siklikleri barındırdığını, bu kanunun kamu ya-
rarını esas alan ve yaşanan sorunları giderecek 
bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiğini 
belirtti. Alan, kapalı kapılar ardında hazırlana-
cak yasaların hiç kimseye fayda getirmeyece-
ği gibi sorunları çözmekten de uzak olacağını 
bu nedenle ilgi kamu kurumları, üniversiteler, 
meslek örgütleri ile ilgili STK’ların katılımı ile 
kanunun yeniden düzenlenmesi gerektiğini 
ifade etti.

Jeotermal kaynakların şu an denetimden 
uzak, uygulanan yanlış teşvik politikaları so-
nucu kar hırsı ile aşırı üretim yapıldığını, bu-
nun sonucunda rezervuar bütünlüğü ve işlet-
melerin sürdürülebilirliğinin önemli ölçüde 
tehlikeye düştüğünü, kaynaklar üzerinde aşırı 
baskının oluştuğunu ve jeotermal kaynakları-
mızın hızla tüketilmekte olduğunu ve bunun 

durdurulması gerektiğini belirten Alan jeoter-
mal kaynakların madenler gibi statik olmadığı-
nı, dinamik bir yapıda olduğunu, ancak mevcut 
yasanın kaynağın dinamik özelliğini dikkate 
almadan hazırlandığını, rezervuar ve havza 
bütünlüğünü bozacak şekilde ruhsatlandırma-
ların yolunu açtığını kaydederek, bu durumun 
Aydın örneğinde olduğu gibi çevre sorunlarına 
yol açtığını kaydetti.

 Alan’ın ardından Jeotermal Kaynaklar ve 
Doğal Mineralli Sular Komisyonu İbrahim Ak-
kuş “Türkiye’de Jeotermal Enerji, Araştırmalar, 
Kullanımlar ve Sorunlar” başlıklı bir sunum 
gerçekleştirdi. Akkuş, jeotermal kaynakların 
kullanımında ortaya çıkan sorunlara ve bun-
ların çözüm önerilerini anlattığı sunumunda 
jeotermal kaynakların doğru ve kamu yararı-
na kullanılması için merkezi yapının varlığına, 
mevzuat karmaşasının sona erdirilmesine ve 
denetim mekanizmasının önemine dikkat çek-
ti. Toplantının son bölümünde ise Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Komisyo-
nu üyelerimiz milletvekillerinin sorularını ya-
nıtladı.


