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18 Kasım 2021 tarihinde başlayan Çalıştay, MTA 
Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin Erdoğan’ın açılış 
konuşması ile başladı. Açılış konuşmasında Er-
doğan, ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında 
yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı çalışmaların 
önemi ile özellikle jeotermal kaynak araştırmaları 
çerçevesinde MTA Genel Müdürlüğünün bu güne 
kadar yaptığı çalışmaları hakkında bilgi aktardı. 
Yine ülkemiz jeotermal kaynak araştırmalarında 
önemli bir bilgi düzeyine erişildiğini belirterek, 
MTA Genel Müdürlüğü olarak İleri Teknoloji Je-
otermal Sistemlere dayalı çalışmaları başlatmak 
istediklerini ifade etti. Erdoğan bu çalıştay da, bu 
ilgili meslek örgütlerimizle, üniversitelerimizle, il-
gili kurum ve kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle 
konuyu masaya yatırıp, görüş ve değerlendirmeleri 
almak istediklerini belirti.

Açılış konuşmasından sonra teknik sunumlar ve 
bu sunumlar sırasında katılımcılar tarafından bazı 
değerlendirmeler yapıldı. Bu kapsamda Oda Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan söz alarak, 
jeotermal kaynak potansiyeli açısından ülkemiz 
önemli bir yere sahip olmasına rağmen, bugün bu 
kaynaklardan arzu edilir şekilde faydalanıldığından 

bahsetmenin olanaklı olmadığını, toplumun bu 
kaynaklara dayalı enerji üretim süreçlerine karşı 
durduğunu, konunun ilgili kurumlarca topluma ye-
terince anlatılamadığı ile önemli bazı çevresel kay-
gıların bulunduğunu belirterek, bu konuda gecik-
meksizin katılımcı bir anlayışla sorunların masaya 
yatırılması gerektiğini belirtti. Yine ileri teknoloji 
jeotermal enerji üretimi konusunda önemli bir bil-
gi sahibi olmamıza rağmen, kaynak kayaçların 
varlığı, bunların rezervuar olarak kullanma potan-
siyeli, olası çevresel etkileri konusunda bir deney-
imin ülkemizde henüz bulunmadığını ifade ederek, 
önceli MTA Genel Müdürlüğü, EÜAŞ, Enerji Bakan-
lığı, TUBİTAK ve Üniversitelerimizin de içinde yer 
aldığı bir ekip çalışması ile belirlenen bir alanda 
pilot çalışma ve üretimin yapılması, bu pilot uygu-
lamada elde edilen bilgi ve deneyim çerçevesinde iş 
ve işlemlerin yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Çalışatay’a MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç, 
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, jeotermal alanında 
faaliyet gösteren STK Yöneticileri, bu alanda çalışan 
akademisyenler ile Jeoloji ve Petrol Mühendisleri 
Odasının yöneticileri katıldı.

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 
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