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ÖZET
Günümüz enerji tüketiminin ülkelerin geliúmiúlik düzeylerine koúut olarak ulaútÕ÷Õ nokta ve temel enerji
girdilerindeki dünya rezervleri göz önüne alÕndÕ÷Õnda önümüzdeki yüzyÕlÕn enerjide yeni senaryolara gebe oldu÷unu
söylemek gerekir. Enerji kaynaklarÕnÕn dünya üzerindeki da÷ÕlÕmÕndaki eúitsizlik ve bu kaynaklarÕn belirli ülkeler
tarafÕndan kontrol ediliyor olmasÕ ülkelerin enerji politikalarÕnÕ belirlemelerinde önemli rol oynamaktadÕr. Bu
anlamda birçok ülke enerji kaynaklarÕnÕ çeúitlendirme yoluna gitmekte, tüm bu geliúmeler yenilenebilir ve yerli
enerji kaynaklarÕna do÷ru yönelimleri de güçlendirmektedir.
Petrol, do÷algaz ve kömür gibi birincil enerji kaynaklarÕna dayalÕ bir enerji politikasÕ izlenmekte olan ülkemizde,
özellikle petrol ve do÷algazda ise tam bir dÕúa ba÷ÕmlÕlÕk yaúanmaktadÕr.
Öte yandan önemli kaynak zenginli÷ine sahip oldu÷umuz Jeotermal Enerji alanÕnda 2007 yÕlÕnda yürürlü÷e giren
5686 sayÕlÕ Jeotermal Kaynaklar ve Do÷al Mineralli Sular YasasÕ ile bu alanda yÕllardÕr yapÕlamayan arama ve
iúletme faaliyetleri önemli bir ivme kazanmÕú bulunmaktadÕr.

1. GENEL BAKIù
Dünya nüfusunun 6.9 milyara ulaútÕ÷Õ günümüzde
enerji tüketimi, geliúmiúli÷in temel ölçütlerinden biri
olarak kabul edilmekte ve buna paralel olarak enerji
gereksinimi de giderek artmaktadÕr.
Bu noktadan ele alÕndÕ÷Õnda, global olarak tüketilen
enerjinin %90’ÕnÕn fosil yakÕtlar olarak bilinen Petrol,
Kömür ve Do÷algaz’dan karúÕlanmakta oldu÷u,
yenilenebiliri enerji kaynaklarÕnÕn oranÕnÕn ise %8
lerde seyretti÷i dikkat çekmektedir.
Global Enerji Tüketimi
Petrol
Do÷algaz
Kömür
Yenilenebilir
Nükleer

:
% 39
% 25
% 23
%8
%5

Temel enerji girdilerinde biri olan petrolde, 850-1250
milyar varil olan dünya rezervi ve 25 milyar varillik
yÕllÕk ortalama tüketim göz önüne alÕndÕ÷Õnda, bu
enerji kayna÷ÕnÕn en fazla 30-40 yÕllÕk ömrünün
kaldÕ÷Õ hesaplanmaktadÕr(1). Di÷er yandan nükleer
enerjide de durum pek parlak gözükmemektedir.
Global enerji tüketiminin %5’inin karúÕlandÕ÷Õ nükleer
enerjide çalÕúmakta olan 436 nükleer santral ve bu
sayÕya
eklenecek muhtemel yeni santrallerin,
teknolojik ve çevresel tüm olumsuzluklarÕ gözardÕ
edilse bile; mevcut uranyum rezervi ile ancak 15-20
yÕl daha çalÕútÕrÕlabilece÷i bilinmektedir(2).
Di÷er yandan fosil yakÕtlarÕn yanmasÕ sonucu oluúan
karbondioksit ve sera etkisi yaratan di÷er kirleticiler

mevcut enerji sisteminin sürdürülebilirli÷ini riske
sokan faktör olarak öne çÕkmaktadÕr.
Bir di÷er dikkat çekici husus enerji kaynaklarÕnÕn
dünya üzerindeki eúitsiz da÷ÕlÕmÕdÕr. Hemen hemen
tüm temel enerji girdilerinde rezerv da÷ÕlÕmlarÕna
bakÕldÕ÷Õnda dünya genelinde enerji kaynaklarÕnÕn
belli bölgelerde yo÷unlaútÕ÷ÕnÕ görmekteyiz.
Enerji kaynaklarÕnÕn da÷ÕlÕmÕndaki eúitsizlik ve bu
kaynaklarÕn belirli ülkeler tarafÕndan kontrol ediliyor
olmasÕ, enerjiye olan gereksinimin geliúmiúli÷e koúut
olarak artmasÕ ve bütün bunlarÕn yanÕnda fosil enerji
kaynaklarÕnda yolun sonunun görünüyor olmasÕ
küresel enerji gerçe÷i olarak karúÕmÕzda durmaktadÕr.
Tüm bu geliúmeler yenilenebilir ve yerli enerji
kaynaklarÕna do÷ru yönelimleri güçlendirmektedir.

2 . TÜRKøYE’DE DURUM
Ülkemizin enerji gereksinimi esas olarak petrol,
do÷algaz ve kömür gibi birincil enerji kaynaklarÕyla
karúÕlanmakta olup, özellikle petrol ve do÷algazda ise
tam bir dÕúa ba÷ÕmlÕlÕk yaúanmaktadÕr(3).
Fosil YakÕt Rezervleri ve Potansiyeline baktÕ÷ÕmÕzda :
10 milyar ton
linyit rezervi,
1,1 milyar ton
taúkömürü,
1,1 milyar ton
bitümlü úist ve 82 milyon
ton asfaltit rezervi mevcuttur.
Petrol rezervlerimizin enerji gereksinimimize önemli
bir çözüm getirmedi÷i bilinen ülkemiz, Orta Asya
ülkelerindeki zengin petrol ve do÷algaz kaynaklarÕnÕ
batÕ pazarlarÕna taúÕnmasÕnda “Enerji Koridoru”
olmaya hazÕr önemli bir aday konumundadÕr. YukarÕda
sergilenen genel durum çerçevesinde enerji kaynaklarÕ
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açÕsÕndan üretti÷inden ço÷unu ithal etmek zorunda
olan ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarÕnÕn
önemi daha da belirginleúmektedir. Bu anlamda
önemli bir potansiyele sahip oldu÷umuz Jeotermal
Enerji ve Jeotermal Enerjide Ülke Gerçeklerine
bakmakta yarar vardÕr.

2. JEOTERMAL ENERJø
Sözlük anlamÕ “yer ÕsÕsÕ” olup, yerkabu÷unun, çeúitli
derinliklerinde birikmiú, basÕnç altÕnda bulunan sÕcak
su, buhar, gaz veya kÕzgÕn kuru kayaçlarÕn içerdi÷i
termal enerji olarak tanÕmlanmaktadÕr.
Bu tanÕmlamaya ek olarak, bazÕ alanlarda bulunan
“sÕcak kuru kayalar” akÕúkan içermemesine karúÕn
jeotermal enerji kayna÷Õ olarak nitelendirilmektedir.
Jeotermal akÕúkanÕ oluúturan sular meteorik kökenli
olduklarÕndan,
yeraltÕndaki
hazneler
sürekli
beslenmekte ve kaynak yenilenebilmektedir. Bu

nedenle pratikte, beslenmenin üzerinde kullanÕm
olmadÕkça jeotermal kaynaklarÕn tükenmesi söz
konusu de÷ildir.
YukarÕdaki tanÕm ve saptamalar ÕúÕ÷Õnda jeolojik
dengeler jeopolitik baskÕlarla bozulmadÕ÷Õ sürece
Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir,
tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeúil
bir enerji türüdür.
Dünyadaki jeotermal sistemlerin oluúumu 1915 li
yÕllarda Alfred Wegener tarafÕndan keúfedilen
“continental drift”/kÕtalarÕn açÕlmasÕ teorisinin
geliútirilmesi sonucu 1960 larda çok geniú bir kabül
gören PLAKA TEKTONøöø ile yakÕndan ilintilidir.
Buna göre dünyamÕz belli baúlÕ plakalardan
oluúmaktadÕr ve jeotermal sistemler bu levhalarÕn
çarpÕútÕ÷Õ aktif kÕta kenarlarÕnda, okyanus ortasÕ
sÕrtlarda, aktif kÕta yarÕklarÕnda (riftlerde) ve volkanik
adalar üzerinde bulunurlar. Ülkemiz de bu bu aktif
kuúakta yer almaktadÕr(ùekil.1).

ùekil 1. Dünyadaki önemli Jeotermal kuúaklar ve levha (plaka) sÕnÕrlarÕ

3. JEOTERMAL SøSTEM
Jeotermal sistem, dört ana unsurdan oluúur
(ùekil 2):
1. IsÕ Kayna÷Õ
2. Rezervuar ve/veya hazne kayaç
3. IsÕyÕ TaúÕyan AkÕúkan
4. Örtü kayaç
IsÕ Kayna÷Õ: Plaka hareketleri sonucu mantoda
oluúan yersel veya bölgesel düzensizlikler mantoda ÕsÕ
sÕcaklÕ÷Õ, akÕúkan entalpisi, fiziksel durumu, do÷asÕ ve
jeolojik
yerleúimi
gibi
özelliklerine
göre
sÕnÕflandÕrÕlÕrlar.
IsÕyÕ TaúÕyan AkÕúkan ve/veya Jeotermal AkÕúkan:
Meteorik kökenli ya÷mur sularÕ yeryüzüne düútükten
sonra çatlaklÕ zonlardan süzülerek derinlerdeki ÕsÕ
anomalisi etkisi ile ÕsÕnmÕú kayaçlardaki ÕsÕyÕ
süpürerek yüzeye, ekonomik anlamda eriúilebilecek
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anomalileri oluúturur. Bu anomalilerin tektonik hatlar
ve/veya kuúaklar boyunca yer kabu÷una ulaútÕ÷Õ
noktalardaki ÕsÕ anomali zonlarÕ ve/veya sÕcak
noktalar (hot spots) jeotermal sistemler için ÕsÕ
kayna÷ÕnÕ oluúturur.
Jeotermal Rezervuar: øúletilmekte olan Jeotermal
sistemin sÕcak ve geçirgen kÕsmÕnÕ tanÕmlar.
Jeotermal sistemler ve rezervuarlar; rezervuar

sÕ÷ derinliklere taúÕyarak sistemin çalÕúan jeotermal
akÕúkanÕ olur.
Örtü Kayaç: Jeotermal sistemlerin geliúti÷i alanlar
üzerinde derindeki rezervuar zonda bulunan akÕúkan
ve ÕsÕnÕn yeryüzüne ve dolayÕsÕ ile atmosfere
boúalÕmÕnÕ önleyen geçirimsiz kayaçlardÕr.
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Jeotermal Sistem

AKIùKAN

Rezervuar
Hazne

IsÕ

IsÕ

ùekil 2. Jeotermal Sistem

4. JEOTERMAL ENERJøDE ÜLKE
GERÇEKLERø;
KULLANIM
ALANLARI VE UYGULAMALAR
Ülkemizin jeolojik oluúumunda genç tektonizma ve
volkanizma yaygÕn olarak geliúmiútir. Aktif faylar,
grabenler ve yaygÕn olarak gözlenen genç volkanizma
sonucunda oluúmuú do÷al buharlarÕn, hidrotermal
alterasyonlarÕn ve sÕcak su kayna÷ÕnÕn varlÕ÷Õ,
ülkemizin önemli bir jeotermal enerji potansiyeline
sahip oldu÷unu göstermektedir.
Jeotermal kaynaklarÕmÕzÕn ço÷u, Ülkemizde özellikle
1999 Marmara depremlerinden sonra toplumun
gündemine giren “fay” hatlarÕyla yakÕndan iliúkili
oldu÷u gözlenir. Jeotermal kaynaklar özellikle bu diri

faylar ve bunlara ba÷lÕ olarak oluúan kÕrÕklar boyunca
yeryüzüne ulaúÕrlar. ønsanlÕ÷Õn korkulu rüyasÕ olan
depremleri üreten kÕrÕk sistemleri ve faylarÕn bir kÕsmÕ,
bizlere yerin derinliklerindeki enerjiyi ulaútÕrmakta
önemli rol alÕrlar.
Jeotermal enerji, sÕcaklÕ÷Õna ba÷lÕ olarak, baúta
elektrik üretimi, ÕsÕtma ve tedavi amaçlÕ olmak üzere
endüstride çeúitli alanlarda kullanÕlmaktadÕr. Yüksek
sÕcaklÕkta bir jeotermal akÕúkandan entegre olarak
bir çok alanda faydalanmak mümkündür.

4.1.

KullanÕm alanlarÕ

Jeotermal kaynak ÕsÕsÕna ba÷lÕ olarak elde edilen
enerjiye dayalÕ kullanÕm alanlarÕ Tablo 1 de
sunulmuútur.

Tablo 1. Jeotermal Enerji KullanÕm AlanlarÕ
ISI (oC) KullanÕm AlanÕ
180
Yüksek konsantrasyon çözeltisinin buharlaúmasÕ, amonyum
absorbsiyonu ile so÷utma
170
Hidrojen sülfid yolu ile a÷Õr su eldesi, Diyatomit kurutmasÕ
160
Kereste, balÕk ve yiyeceklerin kurutulmasÕ
150
Bayer’s yöntemi ile Aliminyum eldesi
140
Çiftlik ürünlerinin kurutulmasÕ (konservecilik)
130
ùeker endüstrisinde kullanÕm ve tuz eldesi
120
Temiz tuz üretimi ve tuzluluk oranÕnÕn arttÕrÕlmasÕ
110
Çimento kurutulmasÕ
100
Organik maddelerin kurutulmasÕ
90
BalÕk kurutma
80
Ev ve sera ÕsÕtma
70
So÷utma (alt sÕcaklÕk sÕnÕrÕ)
60
Kümes ve ahÕr ÕsÕtma
50
Mantar yetiútirme, Balneolojik banyolar
40
Toprak ÕsÕtma, kent ÕsÕtma
30
Yüzme havuzlarÕ, fermantasyon
20
BalÕk çiftlikleri

Elektrik Üretimi
+
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IsÕtma

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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ùekil 3. Türkiye Jeotermal Kaynaklar Da÷ÕlÕmÕ ve Uygulama HaritasÕ

4.2. Önemli Jeotermal Sahalar
YapÕlmakta Olan Uygulamalar

ve

Ülke genelinde yaygÕn olan bu enerji kayna÷Õna
yönelik olarak 1960 lÕ yÕllardan buyana sürdürülen
çalÕúmalarÕn sonunda keúfedilen gerek elektrik
üretimine gerekse
konut ÕsÕtmacÕlÕ÷Õna elveriúli
sahalar ve uygulamalara iliúkin örnekler aúa÷Õda
verilmektedir.
Türkiye’de elektrik üretimine uygun sahalar
1. AydÕn-Germencik
(232 oC),
2. Denizli-KÕzÕldere
(242 oC),
3. Manisa-Alaúehir-Kurudere
(184 oC)
4. Manisa-Salihli-Göbekli
(182 oC)
5. Çanakkale-Tuzla
(174 oC)
6. AydÕn-SalavatlÕ
(171 oC)
7. Kütahya-Simav
(162 oC)
8. øzmir-Seferihisar
(153 oC)
9. Manisa-Salihli-Caferbey
(150 oC)
10.AydÕn-YÕlmazköy
(142 oC)
11.øzmir-Balçova
(136 oC)
12.øzmir-Dikili
(130 oC)
Konut IsÕtmacÕlÕ÷Õna Uygun Sahalar
Türkiye’deki jeotermal sahalarÕn % 55’i gibi önemli
bir bölümü konut ÕsÕtmacÕlÕ÷Õna uygun sÕcaklÕkta
jeotermal akÕúkan içermektedir. 50 derece alt sÕnÕrÕna
göre konut ÕsÕtmacÕlÕ÷Õna uygun 80 in üstünde saha
dillendirilmekte olup yine bu rakamlara temkinli
yaklaúmak gerekmektedir.
Konut IsÕtmasÕ ve Termal Tesis IsÕtmasÕ YapÕlan
Yerler
Jeotermal enerji ile Gönen(BalÕkesir), Simav
(Kütahya), KÕzÕlcahamam (Ankara),
Balçova(øzmir), SandÕklÕ (Afyon), KÕrúehir, Afyon,
KozaklÕ (Nevúehir), Sarayköy (Denizli), Salihli
(Manisa), Edremit (BalÕkesir), Bigadiç (BalÕkesir) ve
Diyadin (A÷rÕ) de konut ÕsÕtÕlmasÕ yapÕlmaktadÕr.
Bunun yanÕnda Balçova (øzmir) termal tesisleri ile
tedavi merkezi ve Üniversite kampüsü, SimavEynal’da kaplÕca tesisleri, KÕzÕlcahamam’da KaplÕca
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tesis ve otelleri, Afyonda kent ÕsÕtmaÕlÕ÷Õ, AfyonÖmer’de kaplÕca tesisleri, otel ve moteller, Oruço÷lu
ve Hayat turist tesisleri, Gediz’de kaplÕca tesisleri,
Havza’da kaplÕca tesisleri ve otelleri, Salihli KaplÕca
motelleri, Ayder’de kaplÕca tesisleri jeotermal enerji
ile ÕsÕtÕlmaktadÕr. Salihli, Çeúme, Dikili ve SÕndÕrgÕ'da
ise yine merkezi sistem ÕsÕtma için inúaatlar devam
etmektedir. Bu sistemlerin dÕúÕnda ülkemizin birçok
yöresinde küçük çaplÕ bina ve sera ÕsÕtmalarÕ da
yapÕlmaktadÕr.
Sera IsÕtmasÕ
Balçova, Seferihisar, Afyon-Ömer, Sivas-SÕcakçermik,
Edremit-Havran, SandÕklÕ-Hüdai, Urfa- Karaali, øzmirDikili ve SÕndÕrgÕ-Hisaralan’da uygulanmaktadÕr.
Türkiye'de jeotermal olarak merkezi ÕsÕtma imkanÕ
bulunan bazÕ yerleúim birimleri :
Afyon
AkyazÕ
AydÕn
Bademli
Balçova
BalÕkesir
Balya
Bigadiç
Bolvadin
Buldan
Bursa
Denizli
Dikili
Edremit
Emet
Erciú
Erzurum
Gediz
Germencik
Güre
Havran
Havza
Hisaralan
IlgÕn
IlÕca
øzmir
Karacasu
KÕzÕlcahamam
KozaklÕ
Kuzuluk
Nazilli
Sarayköy
Pamukçu
Pasinler
Reúadiye
Sakarya
SalavatlÕ
Salihli
SandÕklÕ
Seben
Seferihisar
SÕndÕrgÕ
Sivas
Sorgun
Susurluk
Turgutlu
Yenice
Yozgat
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Endüstriyel Uygulamalar
KÕzÕldere’de Jeotermal akÕúkandan 120.000 ton/yÕl
karbondioksit üretimi yapÕlmakta, Gönen’de deri
tabaklama, KÕzÕldere-Sarayköy’de yün a÷artmada
yararlanÕlmaktadÕr.

5. JEOTERMAL YASA VE TARøHSEL
GELøùøMø
Jeotermal kaynaklarÕn kamu yararÕ do÷rultusunda ve
etkin olarak araútÕrÕlÕp kullanÕma sunulmasÕ buna
yönelik yasal düzenlemeleri zorunlu kÕlmaktadÕr.
Jeotermal uygulamalarda tarihsel süreç: Zengin
Jeotermal kaynaklara sahip olan ülkemizde kapsamlÕ
bir Jeotermal yasanÕn olmayÕúÕ bu alandaki
yatÕrÕmcÕlarÕ tatmin etmemiú, bu nedenle uzun yÕllar
boyunca bu kaynaklardan sÕnÕrlÕ derecede yararlanmak
mümkün olmuútur.
Ülkemizdeki ilk kapsamlÕ Jeotermal Yasa, 2007
yÕlÕnda çÕkartÕlan, “5686 SayÕlÕ Jeotermal Kaynaklar
ve Do÷al Mineralli Sular YasasÕ” dÕr(5). Bununla
beraber ülkemizdeki Jeotermal faaliyetlerle ilgili
haklar ve uygulamalar, 1900’lü yÕllarÕn baúÕnda,
birtakÕm padiúah fermanlarÕ ve Atatürk’ün vermiú
oldu÷u bazÕ imtiyazlar ile baúladÕ÷Õ bilinmektedir.
Jeotermal kaynaklar ve Do÷al Mineralli sular ile
do÷rudan ilgili, sa÷lÕklÕ düzenlemelerin olmadÕ÷Õ
yÕllarda, bu kaynaklardan bilimsel ve teknik olarak
faydalanmadan ziyade kamu yararÕ gözetilerek de÷iúik
alan ve uygulamalar yanÕnda özellikle ÕlÕca/kaplÕca ve
içmece amaçlÕ, bazen de hamam ve çamaúÕrlÕk olarak
yararlanÕlmÕútÕr.
Jeotermal kaynaklar ve do÷al mineralli sular ile ilgili
ilk düzenleme 1906 tarihli Maadin Nizamnamesi ile
baúlamÕú ve a÷ÕrlÕklÕ olarak 1926 yÕlÕnda yürürlü÷e
giren 927 sayÕlÕ “SÕcak ve So÷uk Maden SularÕnÕn
østismarÕ ile KaplÕcalar TesisatÕ HakkÕnda Kanun”
döneminde, Valiliklerde (øl Özel ødarelerinde) devam
edilmiútir. Bu Kanun döneminde bazÕ kamu
kurumlarÕna, özel sektör ve gerçek kiúilere bu
kaynaklarÕn
de÷erlendirilmesi
için
ruhsatlar
verilmiútir. Bu dönemde jeotermal kaynaklardan ve
do÷al mineralli sulardan, sadece yÕkanmaya ve içmeye
mahsus sular (en fazla 40 dereceye kadar ve do÷al
mineralli sular) kapsamÕ ve yaklaúÕmÕ ile çok sÕnÕrlÕ,
çok az alanda yararlanÕlmÕútÕr.
1954 yÕlÕnda yürürlü÷e giren 6309 sayÕlÕ Maden
Kanunu döneminde (1954-1985 arasÕ), 1983 yÕlÕna
kadar bu kaynaklarla ilgili bir düzenleme yer
almamÕútÕr.
18.06.1983 tarihli Bakanlar Kurulu kararÕyla ilk kez
“jeotermal” ibaresi kullanÕlarak 6309 sayÕlÕ kanununa
jeotermal kaynaklar ilave edilmiútir.
6309 sayÕlÕ kanun dönemindeki yaklaúÕk iki yÕllÕk
sürede (1983-1985 arasÕ) bir çok kimseye ve kuruluúa
(MTA) bazÕ haklar verilmiútir. Bu kanunun 1985
yÕlÕnda yürürlükten kaldÕrÕlmasÕ ile Bakanlar Kurulu
KararÕ da yürürlükten kaldÕrÕlmÕútÕr.

5686 SayÕlÕ Jeotermal Kaynaklar ve Do÷al
Mineralli Sular Kanunu,
Türkiye’mizin ilk kapsamlÕ Jeotermal yasasÕ uzun
hazÕrlÕk döneminin ardÕndan, bu kaynaklarÕ kullanan
ve iúleten tüm taraflarÕn karúÕ çÕkmasÕna ra÷men,
Jeotermal sistemlerin korunmasÕna yönelik yeterli
yaptÕrÕm ve zorunluluklarÕ içermeyecek bir tarz usulde,
reenjeksiyonun sadece çevresel etkilerden kurtulmak
amacÕyla bazÕ durumlarda zorunlu kÕlan hükümleriyle
13.06.2007 tarihinde yürürlü÷e girmiútir. Bu Kanunun
uygulanmasÕna yönelik Jeotermal Kaynaklar ve Do÷al
Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeli÷i de
11.12.2007 tarihinde yürürlü÷e girmiútir. Uzun yÕllar
boyunca yeterince yatÕrÕm yapÕlmayan sektör, yeni
yasanÕn tüm eksiklerine ra÷men Jeotermal enerji
sektörünün geliúmesine katkÕ sa÷layacak özellikle
elektrik enerjisi üretimine yönelik büyük projeler ve
di÷er entegre kullanÕmlarla ilgili yatÕrÕmlarla gözle
görülür bir hareketlili÷e kavuúmuútur. Henüz 1 yÕl
olmasÕna karúÕn alÕnan ruhsat sayÕsÕnÕn 2500’ü bulmasÕ
Jeotermal yasanÕn önemini göstermektedir.
Sözkonusu
Kanun ve uygulanmasÕna dair
yönetmeli÷in ilgili hükümleri gere÷i daha önce 6309 ,
927 ve 5177 sayÕlÕ kanunlarÕna göre verilmiú haklarÕn
intibak iúlemleri øl Özel ødareleri tarafÕndan yapÕlarak
MøGEM’e
bildirilmiútir.
Jeotermal
Ruhsat
MüracaatlarÕ, talep sahibi tarafÕndan önce, øl Özel
ødaresine, 5686 sayÕlÕ Kanunun Ek–1 formatÕna göre
hazÕrlanmÕú arama projesi ile birlikte yapÕlmakta ve
ilgili Özel ødare tarafÕndan sisteme giriúi yapÕldÕktan
sonra müracaat ile ilgili bilgi ve belgeler MøGEM’e
gönderilmektedir. MøGEM’de ruhsat müracaat talep
alanÕ ile ilgili de÷erlendirme yapÕldÕktan sonra,
de÷erlendirme sonuçlarÕ yine ilgili øl Özel ødareye
bildirilmektedir.
øl Özel ødareleri hak kazanÕlan alanlar için projenin
uygun bulunmasÕ ve gerekli harç ve teminatÕn
yatÕrÕlmasÕnÕ müteakip arama ruhsatÕ düzenleyerek,
talep sahibine vermektedir.
Bu Kanuna projelerin denetlenmesi ile ilgili
yaptÕrÕmlar öngörülmüú olup böylece hem kayna÷Õn
israf edilmemesi hem de çevre kirlenmesinin önüne
geçilmesi amaçlanmÕútÕr.
5686 sayÕlÕ Jeotermal Kaynaklar ve Do÷al Mineralli
Sular
Kanununa
göre
bu
kaynaklarÕn
de÷erlendirilebilece÷i her alanda uygun projelere
dayalÕ olarak gerçek ve tüzel kiúiler ile kamu kurum ve
kuruluúlarÕna ruhsat verilebilmektedir.

6. SONUÇ
Global olarak tüketilen enerjinin %90’ÕnÕn fosil
yakÕtlar olarak bilinen Petrol, Kömür ve Do÷algaz’dan
karúÕlanmakta
oldu÷u,
yenilenebiliri
enerji
kaynaklarÕnÕn oranÕnÕn ise %8 lerde seyretti÷i dikkat
çekmektedir. Gerek fosil enerji kaynaklarÕndaki kritik
rezerv durumlarÕ gerekse dünyada yerel kirlili÷e ve
küresel iklim de÷iúimlerine neden olan sera
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emisyonlarÕnÕ sÕnÕrlandÕrma e÷ilim ve artan çevresel
kaygÕlar dikkate alÕndÕ÷Õnda yenilenebilir enerji
kaynaklarÕnÕn önemi büsbütün ortaya çÕkmaktadÕr.
Ülkemizin enerji gereksinimi esas olarak petrol,
do÷algaz ve kömür gibi birincil enerji kaynaklarÕyla
karúÕlanmakta olup, özellikle petrol ve do÷algazda ise
tam bir dÕúa ba÷ÕmlÕlÕk yaúanmaktadÕr. Bu anlamda
birçok yönden eksikler içeren yeni Jeotermal yasanÕn
da getirdi÷i hareketlili÷i dikkate alÕp yasanÕn yeniden
ele alÕnÕp eksiklerinin giderilmesi ve Jeotermal
yatÕrÕmlarÕn önünün açÕlmasÕ yararlÕ olacaktÕr.

KAYNAKLAR
1.
2.
3.
4.
5.
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