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ÖZET 
 
Türkiye’de devletin girişimleriyle arama ve araştırma ile 1960’larda başlayan jeotermal enerji 
çalışmaları, son sekiz yıl içinde özel sektörün jeotermal elektrik ve doğrudan kullanımdaki ticari 
etkinlikleriyle hız kazandı. Tahmini max. 2000 MWe’lik bir potansiyele sahip olduğu tahmin edilen 
jeotermal güç üretiminde 2011 yılındaki 114 MWe’lik kapasitenin birkaç yıl içinde 300-400 MWe’a 
çıkması, tahmini max. 50 GWt’lik bir değerdeki jeotermal ısıl potansiyelin ise mevcut sahalarla 
tanımlanmış kapasitesi 6000 MWt olup, 2011 yılı itibariyle bunun yaklaşık 2100 MWt’lık kısmı (bölge 
ısıtma, termal turizm ve sera ısıtma uygulamalarıyla) jeotermal enerji doğrudan kullanımı olarak 
devrededir. 

Türkiye’de jeotermal enerji arama-araştırma ve kullanımındaki hızlı gelişmeler sürerken, teknolojik, 
ekonomik, çevresel ve yasal sorunlar ve konular gündeme girmekte, çözüm yolları araştırılmakta ve 
geliştirilmektedir. Önümüzdeki dönemde sektörün büyürken olgunlaşacağı, arama-araştırmadan 
üretim-geliştirmeye yönelik hareketlerin izleneceği bir süreç beklenmektedir. 

Bu bildiride dünyada ve Türkiye’de jeotermal enerjinin durumu değerlendirilmekte, kullanıma yönelik 
istatistiksel verilerle birlikte günümüzdeki gelişmeler ve yaşanan sorunlarla ilgili bilgiler sunulmakta ve 
geleceğe yönelik öngörüler irdelenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, Türkiye, Dünya.   
 
 
 
ABSTRACT 
 
Geothermal energy exploration and research activities in Turkey started initially by the state 
companies in 1960’s and the commercial development of the geothermal power and direct use by the 
engagement of the private sector has grown in the last decade. The potential of geothermal power is 
estimated to be max. 2000 MWe whereas the installed capacity in 2011 is 114 MWe and it is expected  
to reach 300-400 MWe in the coming few years. The potential of direct use is estimated to be max. 50 
GWt whereas the installed capacity in 2011 is 2100 MWt.  
 
While there is growth in geothermal energy exploration, development and use, the technological, 
environmental and legal aspects of the geothermal energy become matters of growing importance and 
of serious concern in Turkey. Several of the fields are now producing power and some others are 
utilized for direct use. Most of the current activities are in the exploration stage. Majority of the fields 
are poorly understood areas with limited information about resources.The field development and 
sustainability issues soon should be of great concern. A transition from the exploration stage to 
development stage for those new resources is going to take place in near future. 
 
In this study, the current state of geothermal energy in the world and in Turkey is discussed, the 
statistical data are provided, recent developments and current issues of concern are outlined, finally 
future projections are given.  
 
Key Words: Geothermal energy, Turkey, World. 
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1. GİRİŞ 
 
Jeotermal enerji yerküre içindeki kayaç, sıvı su ve buharda tutulan ve yeryüzüne doğru doğal ısı akışı 
şeklindeki enerjidir. Ortalama ısı üretimi 87 mW/m

2
, yıllık küresel ısı akışı 31-44 TeraWatt (10

12
 

Watt)’tır. Isı, yeraltındaki tektonik hareketler sonucu ve yerküre içindeki uranyum, toryum ve 
potasyumun radyoaktif izotoplarının bozunması sonucu üretilir. Uygun yerlerde iki şekilde 
kullanılmaktadır: (1) Kuru buhar veya sıcak sudan ayrışan buharı kullanarak elektrik üretiminde, (2) 
Isıtma, banyo ve tarım amaçlı olarak ısının doğrudan kullanımıyla. 
 
Jeotermal kaynaklar sıcaklığa, rezervuardaki fiziksel duruma ve ekonomik olabilirlik-jeolojik güven 
ilişkisine bağlı olarak sınıflandırılmaktadır. Şekil 1 sıcaklığa bağlı olarak sınıflandırmayı göstermektedir 
[3]. 
 

 
Şekil 1. Jeotermal Kaynakların Sıcaklığa Göre Sınıflandırılması [3] 

 
Fiziksel Duruma Bağlı Sınıflandırma yapıldığında, rezervuarlar üç grupta toplanmaktadır: 
1) Sıvının Etken Olduğu Jeotermal Rezervuarlar: Rezervuardaki basınç koşullarında su sıcaklığı 
suyun buhar basıncı eğrisi sıcaklığından düşük olan rezervuarlar (Balçova, Afyon Ömer-Gecek, 
Germencik, başlangıçta Kızıldere) 
2) İki Fazlı Jeotermal Rezervuarlar: Rezervuar basıncı ve sıcaklığı suyun buhar basıncı eğrisini izler. 
Su, su buharı ve karbondioksit (CO2) gibi yoğuşamaz gazlar birlikte bulunur (şimdiki Kızıldere) 
3) Buharın Etken Olduğu Jeotermal Rezervuarlar: Rezervuardaki basınç koşullarında akışkan 
sıcaklığı suyun buhar basıncı eğrisi sıcaklığından yüksek olan rezervuarlar (ABD’de Geysers, İtalya’da 
Larderello). 
 
Jeotermal kaynakların sınıflandırılması ekonomik olabilirlik-jeolojik güven ilişkisine dayanan McKelvey 
diyagramı kullanılarak ta yapılabilir (Şekil 2). 
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Şekil 2. Kaynakların Sınıflandırılması-McKelvey Diyagramı [4] 
 
Şekil 2’de Tanımlı Ulaşılabilir kaynak; sondaj, jeokimya, jeofizik, jeolojik gibi veriler ile belirlenmiş ve 
bilinen jeotermal enerjidir. Keşfedilmemiş Ulaşılabilir Kaynak ise jeolojik bilgi, teori ve deneyime 
dayanılarak var olabileceği düşünülen veya kabul edilen jeotermal enerjidir.   
 
Geleneksel anlamda bilinen jeotermal (hidrotermal) kaynakların üç önemli bileşeni vardır: (1) Isı 
kaynağı, (2) Isıyı yeraltından yüzeye taşıyan akışkan, (3) Akışkanın dolaşımını sağlamaya yeterli 
kayaç geçirgenliği.  
 
Jeotermal alanlarda sıcak kayaç ve yüksek yeraltı suyu sıcaklığı normal alanlara göre daha sığ 
yerlerde bulunur. Nedenleri: 
 

 Mağmanın kabuğa doğru yükselmesi ve dolayısıyla ısıyı taşıması (elektrik güç üretiminde 
kullanılan yüksek sıcaklıklı jeotermal kaynaklar) 

 Kabuğun inceldiği yerlerde yüksek sıcaklık gradyanı sonucunda oluşan yeryüzüne ısı akışı 
(düşük ve orta sıcaklıklı kaynaklar) 

 Yeraltı suyunun birkaç km derine inip ısındıktan sonra yüzeye doğru yükselmesi (düşük ve 
orta sıcaklıklı kaynaklar). 

 
Jeotermal kaynaklardan ısı üretimi üç ayrı yöntemle gerçekleştirilmektedir: (1) Sığ formasyonlardan ısı 
üretimi/depolama, (2) Hidrotermal sistemlerden sıcak yeraltı akışkanınından ısı üretimi, (3) Jeotermal 
enerjinin geleceği olarak görülen ve 10 km’ye kadar derinliklerde çatlatılmış formasyonlardan su 
sirkülasyonu ile sağlanan Sıcak Kuru Kaya veya Geliştirilmiş Jeotermal Sistemler (EGS) yöntemi. 
Şekil 3 ve 4 jeotermal kaynaklardan ısı üretimi yöntemlerini şematik olarak göstermektedir. 
 
 



    _________________________  6 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

 
 

Şekil 3. Jeotermal Isı Üretim Yöntemleri 
 

 
 

Şekil 4. Jeotermal Isı Üretim Yöntemleri 
 
 
 
 
2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE JEOTERMAL ENERJİ 
 
 
Tablo 1’de dünya ve Türkiye için elektrik kurulu güç kapasitesini ve doğrudan kullanım kapasitesini 
karşılaştırmalı olarak göstermektedir. 
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Tablo 1. Dünya’da Elektrik Üretiminde ve Doğrudan Kullanımda Türkiye’nin Yeri 

 
 
 
2.1. Dünyada Jeotermal Enerji 
 
Şekil 5’te 1950-2010 döneminde dünya jeotermal kurulu güç gelişmesi gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 5. Kurulu Jeotermal Elektrik Gücün Dünyada Gelişmesi (1950-2010 dönemi) [9] 
 
Şekil 6’da ise 1960-2012 döneminde dünyada ve ABD’de jeotermal kurulu güç gelişmesi 
gösterilmektedir. 
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Şekil 6. Kurulu Jeotermal Elektrik Gücün Dünyada ve ABD’de Gelişmesi (1960-2012 dönemi) 
 
2009 yılı itibariyle dünya enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin (biyokütle ve hidroelektrik dahil) 
toplam payı %16 olup, jeotermalinde yeraldığı yenilenebilirden güç üretiminin payı %0.7 ve sıcak 
su/ısıtma amaçlı üretimin payı ise %1.5’tur (Şekil 7).  
 

 
 

Şekil 7. Küresel Enerji Tüketiminde Yenilenebilir Enerjinin Payı, 2009 [8] 
 
2010 yılı için dünya elektrik üretiminde fosil yakıtların payı 67.6 iken, hidroelektrik dışında jeotermalin 
dahil olduğu (hidroelektrik dışında) diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise %3.3’tür (Şekil 8). 
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Şekil 8. Küresel Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerjinin Payı, 2010 [8] 
 
 
2.2. Türkiye’de Jeotermal Enerji  
 
 Türkiye’de bilinen ve işletilen sahalar, tektonik olarak aktif bölgelerdeki taşınım sistemleridir. Isı 
taşınımının etken olduğu jeotermal sistemler, jeolojik faylanma ve kıvrımlanmanın aktif olduğu, 
bölgesel ısı akışının normalden yüksek olduğu yerlerde görülür.  
 
Doğu Anadolu bölgesinde volkanik sistemlerin varlığı tahmin edilmekle beraber, bugüne kadar yapılan 
araştırmalar sonucunda henüz ekonomik olarak işletilebilir bir saha bulunamamıştır. 
 
Türkiye’de jeotermal enerjinin tarihçesi aşağıda kısaca özetlenmektedir: 

 Ülkemizde jeotermal enerji araştırmaları 1962 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından 
başlatılmıştır. 

 İlk araştırma kuyusu 1963 yılında Balçova İzmir’de delinmiş ve 40 m derinlikte 124 
o
C 

sıcaklığında akışkan üretilmiştir. 

 1968 yılında ülkemizde en yüksek sıcaklıklı sahalardan biri olan Kızıldere/Denizli jeotermal 
sahası bulunmuştur. 

 İlk jeotermal ısıtma uygulaması 1964 yılında Park Oteli’nin (Gönen Balıkesir) ısıtılması ile 
gerçekleştirilmiştir. 

 Türkiye’de sıcaklıkları 20-287 
o
C arasında ~ 1500 adet termal ve mineral su kaynağı ve 222 

jeotermal saha keşfedilmiştir.  
 
MTA Genel Müdürlüğü tarafından 1962 yılında başlanan jeotermal enerji arama çalışmalarında bu 
güne kadar 292 500 m sondajlı arama yapılarak 222 adet saha keşfedilmiş ve doğal çıkışlarla beraber 
4809 MWt ısı enerjisi (görünür/tanımlanmış jeotermal kaynak ısı kapasitesi) elde edilmiştir. Bugüne 
kadar toplam 548 kuyu delinmiştir [7]. 
 
Ülkemizde 12 ilimizde merkezi konut ısıtması (89 443 konut eşdeğeri, kurulu kapasite bazında 804 
MWt), 20 sahada seracılık ( 2.5 milyon m

2
, 506 MWt) ve 350 adet termal tesiste tedavi ve termal turizm 

amaçlı yararlanılmaktadır. 
 
Türkiye’de 300’e yakın jeotermal kaynak alan keşfedilmiştir. 1960’larda hükümet destekli arama ve 
araştırma çalışmaları başlamasına rağmen, jeotermal elektrik ve doğrudan kullanım ticari etkinliklerin 
çoğu son 10 yıl içinde gelişmiştir. 2012 itibariyle, tamamı Batı Anadolu’da 114 MWe kurulu güçte 
jeotermal santrallar vardır. Ayrıca, 2 100 MW t kurulu güçte doğrudan kullanım kapasitesiyle, jeotermal 
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ısı pompası kullanımının dışındaki doğrudan kullanım kapasitesi gözönüne alındığında, Türkiye 
dünyanın lider ülkelerinden birisidir.  
 
Şekil 9’da Türkiye’nin kurulu jeotermal elektrik gücününün 1984-2011 yılları arasında değişimi 
gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 9. Türkiye’nin Kurulu Jeotermal Elektrik Gücü 

 
Jeotermal enerjinin bölge ısıtma projelerinde kullanılan kurulu kapasitesi sözkonusu olduğunda 
dünyada Türkiye’nin önde gelen ülkelerden biri olduğu bilinmektedir. Tablo 2’de ülkemizde bölge 
ısıtma projeleri listelenmektedir. 
 
Tablo 2. Türkiye’de Bölge Isıtma Projeleri (2012)  
 
YER    Jeotermal Konut Eşdeğeri Jeotermal Kurulu Güç (MWt)  
 
Afyon     8000      72.00  
Afyon-Sandıklı    6000     54.00  
Ağrı-Diyadin      570        5.13  
Ankara-Kızılcahamam   2500      22.50  
Balıkesir-Bigadiç   1950      17.55  
Balıkesir-Edremit  4881      43.93  
Balıkesir-Gönen   2500      22.50  
Balıkesir-Güre      650        5.85  
Denizli-Sarayköy-B. En.  2200      19.80  
İzmir- Balçova   34100     306.90 
İzmir-Bergama      450        4.05  
İzmir-Dikili    2500      22.50  
Kırşehir    1800      16.20  
Kütahya-Simav-Eynal   7500      67.50  
Manisa-Salihli    7292      65.63  
Nevşehir-Kozaklı  3000      27.00  
Yozgat-Sorgun    1500      13.50 
TOPLAM  87393     804.99 
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Türkiye’de jeotermalle sera ısıtma son yıllarda, özellikle İzmir-Dikili’deki gelişmelerle birlikte, hızla 
büyümektedir. 2012 yılı için toplam ısıtılan sera alanı 253 hektarı bulmuştur.  
 
Tablo 3. Türkiye jeotermal sera ısıtma uygulamaları (2012) 

 
 
Jeotermal suyun banyo, havuz ve sağlık amaçlı kullanıldığı 350’ye yakın tesisten (ılıca, kaplıca, 
SPA,...) yılda en az 12 milyon yerli ve 10 bin yabancı ziyaretçinin  yararlandığı tahmin edilmektedir.  
Büyük tesislerin bulunduğu bölgeler arasında Armutlu-Yalova, Afyon, Balçova-İzmir, Çesme-İzmir, 
Gönen-Balıkesir, Kızılcahamam-Ankara, Akyazı-Adapazarı sayılabilir. 
 
Tablo 3’te, kullanım alanlarına göre, Türkiye’nin jeotermal enerji doğrudan kullanım kurulu kapasitesi 
dünya kurulu kapasitesiyle karşılaştırmalı olarak verilmektedir. 
 
Tablo 3. Türkiye’nin jeotermal enerji doğrudan kullanımı 
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Ekonomisi hızla büyüyen ve gelişmekte olan Türkiye için enerjinin arzı ve arz güvenliği en büyük 
sorunlarımızın arasında başta yer almaktadır. Yıllık tükettiğimiz yaklaşık 110 milyon tep birincil 
enerjimizin 3/4‘ünü ithal ediyoruz.  Enerji tüketimimizin yıllık artış oranı dünya ortalamasından yüksek 
ve  %4-5 kadardır. Nüfusu artan, sanayileşen ve ekonomik gelişmesini sürdürmek isteyen Türkiye için 
enerji gerekmektedir.  Sanayileşme ve ekonomik gelişme hedeflerinden taviz vermeyecek olan Türkiye 
için enerji ithalatı faturasını küçültmenin veya bedelini karşılamanın yolları arasında; ekonomisini 
sağlam tutmak, nüfüs artışını düşürmek, enerjiyi verimli kullanmak, talebi azaltmak ve yerli kaynaklara 
ağırlık vermek gelmektedir. Galiba en şanslı özelliğimiz HES varlığımız ve linyitte kendimize yeterli 
olmamızdır. Bunun yanısıra rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerjide zenginliğimiz bir 
başka şansımızdır. Fakat bu şansın fırsata ve avantaja dönüşebilmesi için AR-GE ve teknoloji 
geliştirme çabalarımızın yeterli olduğunu söylemek doğru değildir. 
 
2011’de elektrik üretimi 229 milyar kWh ve kurulu güç 53 bin MW olarak gerçekleşti. 2011 yılında 
elektrik üretiminin %45’i doğal gaz, %23’ü HES, %28’i kömür ve sadece %2.4’ü yenilenebilir 
(rüzgar+jeotermal) kaynaklıdır (Şekil 10). 229 milyar kWh’lik üretimin 136 milyar kWh’lik kısmı (%60) 
özel sektör şirketleri, otoprodüktör lisansına sahip üreticiler ve özel sektöre devredilmiş santrallardan 
geldi. 
 

 
Şekil 10. 2011 Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı 

 
 
 
 
3. TÜRKİYE’NİN JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ 
 
Türkiye’de jeotermal enerji potansiyelinin araştırılmasına yönelik bir çalışma Başel tarafından 
yapılmıştır [6]. Çalışmada Türkiye’nin 0-3 km derinlik içinde jeotermal ısı içeriği tahmini yapılmış, 
jeotermal görünür kapasite envanteri hesaplanmış, elektrik üretimine uygun 25 saha ve doğrudan 
kullanıma uygun 97 jeotermal saha olmak üzere toplam 122 sahanın depolanmış ısı miktarları ve 
üretilebilir güçleri tahmin edilmiştir. Ayrıca 1000 m yeraltı derinlik haritası oluşturulmuştur.  
 
İncelenen elektrik üretimine uygun 25 saha için potansiyel, minimum 1055 MWe ve maksimum 2100 
MWe olarak tahmin edilmiştir (Şekil 11). 
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Şekil 11. 25 Yüksek Sıcaklıklı Sahanın Tahmini Toplam Üretilebilir Elektrik Güç Potansiyelleri,  
MWe [6] 

 
Çalışmada incelenen toplam 122 jeotermal sahanın ısıl potansiyeli, 15 

o
C referans sıcaklığı için, 

minimum 28.5 GWt ve maksimum 52.7 GWt olarak bulunmuştur (Şekil 12). 
 

 
 

Şekil 12. Değerlendirmesi Yapılan 122 Jeotermal Sahanın Tahmini Üretilebilir Isıl Potansiyelleri 
(Tref=15 

o
C için), MWt [6] 

  
Başel’in çalışmasında [6] bulunan kapasite ve potansiyel tahminleri Tablo 4’te verilmektedir. Tablo 4’te 
verilen kapasite ve potansiyel rakamları mevcut tanımlanmış hidrotermal sahalar için geçerlidir. Yeraltı 
jeotermal ısı pompaları, EGS teknolojilerinin kullanılması ve keşfedilmemiş sahaların katkılarıyla 
kapasite ve potansiyellerin çok daha yüksek düzeylerde gerçekleşmesi beklenmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ________________________  14 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

Tablo 4. Türkiye’de Jeotermal Enerji: Kapasite Ve Potansiyel [6] 
 

 
 
Şekil 13’te ise 1000 m derinlikteki yeraltı sıcaklık dağılımı haritası gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 13. İTÜ PDGMB Türkiye 1000 m Yeraltı Sıcaklık Dağılımı Haritası [6] 
 
 
 
 
4. GELİŞTİRİLMİŞ JEOTERMAL SİSTEMLER VE JEOTERMAL ENERJİNİN GELECEĞİ 
 
Jeotermal enerjinin geleceği söz konusu olduğunda, başta ABD, Fransa, Almanya ve Avustralya 
olmak üzere birçok ülkede geliştirilmiş jeotermal sistemlere (EGS), teknoloji geliştirmeye ve projelerin 
yapılabilirliğine yönelik önemli saha uygulamaları ve bilimsel çalışmaların gerçekleştirildiği dikkati 
çekmektedir. ABD’de MIT tarafından yapılan bir çalışmada [10], ABD’de EGS potansiyeli hedefi olarak 
2050 yılında 100 bin MWe’lik bir güç tahmini yapılmıştır. 
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EGS uygulamasında, yerin 10 km derinliği içinde sıcak kayaların önce çatlatılması ve daha sonra da 
içinden soğuk su dolaştırılmasıyla ısının üretimi tasarlanmaktadır. Bu konuda teknolojinin geliştirilmesi 
ve ticarileştirilmesi çalışmaları hızla sürdürülmektedir (Şekil 14). 
 

 
 

Şekil 14. Geliştirilmiş Jeotermal Sistem Şeması 
 
Tablo 5’te dünyada yapılan EGS saha çalışmalarında başarılı olanlar listelenmektedir [1]. 
 
Avrupa ve ABD’nin soğuk kuzey bölgelerinde, hidrotermal sistemlere sahip olmayan coğrafyalarda, 
jeotermal enerjinin üretimi için sığ formasyonlardan (akiferlerden) ısı üretimi ve depolanması 
uygulamaları gittikçe önem kazanmaktadır. Şekil 15’te Hollanda’da bir akiferde ısıl enerji depolama 
sistemi uygulamasının görünümü ve özet bilgileri verilmektedir.  
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Tablo 5. Başarılı EGS projeleri [1] 
 

 
 

 
 

Şekil 15. Akiferde Isıl Enerji Depolama Sistemi Uygulaması-Technical University Eindhoven 
(Hollanda) 

 
Jeotermal enerji sektöründe yeni gelişmeler aşağıda sıralanmaktadır [1]: 
 

1. Kaynağın ısıl enerjisinin elektrik güce dönüşümünde çevrim veriminin artırılması; buhar 
ayrıştırmalı santrallara iki devirli (binary) sistemlerin eklenmesi gibi.  

2. İki devirli sistemlerde daha düşük sıcaklıklarda buharlaşabilen uygun akışkanların kullanımı; 
daha düşük sıcaklıklarda kaynaklardan elektrik üretimi.  

3. Rezervuar geliştirme teknikleri; EGS. Sadece ABD’de halen altı saha uygulaması vardır. 
 
Jeotermal güç kapasitesinin gelecekte gelişmesini öngören ve büyüme beklentilerini yansıtan bir 
modelleme çalışması sonucu Şekil 16’da gösterilmektedir [9]. 
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Şekil 16. Jeotermal Güç Kapasitesi İçin 2050’ye Kadar Teknolojiye Bağlı Büyüme Beklentileri (GW) [9] 
 
 
 
 
5. DEĞERLENDİRME 
 
Türkiye’de özel sektörün jeotermal elektrik ve doğrudan kullanımdaki ticari etkinliklerini artırmak üzere, 
5686 SAYILI “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” kapsamında MTA tarafından 
keşfedilmiş sahalar 2008 yılından itibaren ihale yoluyla özelleştirilmiş, bu şekilde bugüne kadar 85 
saha ihale yoluyla devredilmiştir. Tablo 6’da 6094 Sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Elektrik Üretimi 
Teşvik Kanunu” kapsamında jeotermal enerjiden ve diğer yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğe 
verilen fiyatlar listelenmektedir.  
 
Tablo 6. 29.12.2010 Tarihli 6094 Sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Elektrik Üretimi Teşvik Kanunu” 
Kapsamında Uygulama 
 
Üretim Tesis Tipi  Uygulanacak Fiyatlar, 
    ABD Dolar Cent/kWh 
Hidroelektrik   7.3 
Rüzgar    7.3 
Jeotermal   10.5 
Biyokütle (Çöp Dahil)  13.3 
Güneş    13.3 
*Yurt içinde gerçekleşen imalata, yukarıdaki teşvikli tarifelerin üstüne yerli katkı ilavesi getiriyor. 
* Teşvikler 10 yıl süre için geçerlidir. 
 
 
5.1. Jeotermal Projelerin Özellikleri ve Başarı İçin Gerekenler  
 
Doğrudan kullanım projelerinin değerlendirilmesi söz konusu olduğunda kaynağın potansiyel 
kullanımının seçimi önem kazanmaktadır [5]. Jeotermal kaynağın uygun kullanımını belirleyebilmek 
için aşağıdaki soruların yanıtları bulunmalıdır: 
 

1) Kaynağın tahmini (veya ölçülen) sıcaklığı nedir ve ne kadar üretilebilir?  
2) Kaynağın kimyası (suyun bileşimi ve formasyon yapısı) nedir?  
3) Kaynak için potansiyel pazar nelerdir ve beklenen gelir ne kadardır? 
4) Bu tür bir projeyi yürütmek için deneyimin varmı veya deneyimli uzman/personel 

bulabilirmisin? 



    ________________________  18 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

5) Yeterli bütçen var mı ve tahmini proje gelirin proje yatırımını karşılayabilecek mi? 
6) Kaynak ve saha sizin mi yoksa kiralanıyor mu? Kullanımında sınırlamalar veya koşullar var 

mı? 
 
Diğer taraftan; jeotermal santral projelerinin tasarlanmasında gerekli çalışmalar ise aşağıda 
sıralanmaktadır: 

 Üretim ve tekrar-basma kuyularının akış (debi-basınç- sıcaklık) özellikleri, pompa 
gereksinimi 

 Üretim kuyularının ortalama üretim sıcaklıkları ve entalpileri 

 Santral giriş ve çıkış sıcaklıkları 

 Jeotermal akışkanda yoğuşmayan gaz (CO2, ...) oranı 

 Kabuklaşma-korozyon sorunları, jeotermal suyun jeokimyası 

 Kuyuların, santral yerinin ve boru hatlarının yerleşimi 

 Atmosferin uzun dönem ortalama sıcaklık, nem oranı ve rüzgâr yönü/hızı 

 Su soğutmalı sistemler için suyun temini 

 Enterkonnekte sistem bağlantı yeri ve bağlantı gücü 

 Depremsellik ve zemin özellikleri 

 Acil durum deşarj hattı veya toplama havuzunun yeri 

 Çevresel duyarlılıklar (gürültü, emisyon sınır değeri, deşarj sıcaklığı, ...) 
 
Sahaların sürdürülebilir işletimi söz konusu olduğunda, sahada işletim sırasında izlenmesi ve 
kaydedilmesi gerekli parametreler özetle aşağıda verilmektedir: 
 

 Üretim kuyularından yapılan üretim debisi ve toplam üretimin zamanla değişimi  

 Üretilen akışkanın sıcaklığı ve/veya entalpisi  

 Üretim kuyularının kuyubaşı basınçları (veya kuyuiçi su seviyeleri) 

 Üretilen akışkanın kimyasal bileşimi  

 Gözlem kuyularında rezervuar basıncı (veya kuyuiçi su seviyeleri) 

 Gözlem kuyularında kuyuiçi sıcaklık profilleri  

 Enjeksiyon kuyularından yapılan enjeksiyon debisi ve toplam enjeksiyonun zamanla değişimi  
 
Sahada uygulanan jeotermal projelerin özellikleri ve başarı için gerekenler birlikte değerlendirildiğinde 
bazı özellikler öne çıkmaktadır [2]. Bir projenin başarılı olması için aşağıdaki özelliklerin dikkatle 
değerlendirilmesi gerekmektedir: 
 

 Her proje kendi özelliklerine sahiptir 

 İşletmede başarı için basit yaklaşımlar anahtardır  

 Bir projenin geliştirilmesi için cesur hamleler gerekmektedir  

 Bir projenin kullanımını ve başarısını kaynak özellikleri belirler  

 Başarı için müşteri/piyasa gereklidir  

 Bütçe ve maliyet önemlidir  

 Saha alanı, yasal ve çevre koşulları önemli rol oynarlar  

 Uzman kişiler/şirketler gereklidir 

 Kamu/hükümet/yerel faktörler dikkatle incelenmelidir 

 Entegre kullanım ekonomiyi olumlu etkiler.  
 
 
Jeotermal projelerde başarı için gerekenler ise: 
 

 Gerçekçi bir İş Planı; 

 Deneyimli proje yöneticileri; 

 Arama, sondaj ve saha işletme stratejisini hedefleyen bir kaynak kavramsal modelin 
geliştirilmesini ve kaynağı anlamanın önemini bilen anlayış;  

 Jeotermal kuyuların sondajında deneyim;  

 En azından bir keşif kuyusu delinmiş olan bir kaynak;  
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 Elektrik üretim veya doğrudan kullanım tesislerinin ve ilgili yüzey tesislerinin yapımında 
deneyim,  

olarak sıralanabilir. 
 
İdeal proje geliştirici yönetici, jeotermal kaynağı ayrıntılı olarak aşağıdaki özellikleriyle anlamış 
olmalıdır: 
 

 Jeolojik özellikler  
 

 bölgesel ve yerel tektonizma ve ilgili jeolojik yapılar  

 alanın stratigrafisi ve olası jeotermal akiferlerin tanımı  

 ayrıntılı jeolojik haritalar ve kesitler  
 
 Sıcaklıklar ve yeraltı sıcaklık dağılımı  

 

 sıcak su kaynaklarının ve sığ kuyuların yerleşimleri ve sıcaklıkları  

 derin kuyulardan sıcaklık-derinlik profilleri  

 yeraltı sıcaklık dağılımını belirlemek için sıcaklık verilerini dikkatli yorumlama  
 

 Akışkan jeokimyası  
 

 sıcak su kaynaklarının ve kuyu sularının jeokimyası  

 derindeki sıcaklıkları tahmin edebilmek için jeotermometre  

 akışkan akış patternlerini tanımlamak için jeokimyasal karışım modeli  

 kabuklaşma potansiyeli  

 yoğuşamıyan gaz analizi. 
 
Jeotermal kaynakları arama, geliştirme ve işletme için en uygun stratejinin elemanları ise: 
 

 Çevredeki diğer saha işleticilerinin rekabetini engelleyecek, kaynağı verimli  işletebilecek 
yeterli alana sahip olma ve kontrol etme; 

 Kaynağı tanımlayan ve test eden arama yöntemlerinin seçimi;  

 Doğru kavramsal modeli geliştirmek için veri entegrasyonu;  

 Geçirgenlik ve akışkan akışını kontrol eden parametreleri belirleme;  

 Uygun kuyu yerleşimlerinin ve sondaj hedeflerinin seçimi;  

 Üretim ve enjeksiyon zonlarının tanımı;  

 Kuyu logları ve kuyu testlerinin yeterince kullanılması;  

 Yeni sondaj bulgularına göre kavramsal modelin güncellenmesi ve iyileştirilmesi;  

 Uygun elektrik üretim veya doğrudan kullanım tesisinin seçimi;  

 İşletme maliyetini ve sorunlarını en aza indirgeyecek kuyu ve tesis işletme koşullarının 
belirlenmesi;  

 Uygun üretim ve enjeksiyon yerlerinin ve derinliklerinin ve akışkan debilerinin belirlenmesi için 
modelleme çalışmaları; ve  

 Kaynağın tam kapasitede sürdürülebilir potansiyelinin kullanımından önce kaynak 
performansını belirlemeye ve kanıtlamaya yönelik saha ve tesis geliştirme planları.  

 
olarak sıralanabilir. 
 
 
5.2. Jeotermal Geliştirmede Riskler ve Türkiye’de Karşılaşılan Sorunlar 
 
Enerji kaynaklarının kullanıldığı projelerde belirli riskler vardır. Genel olarak değerlendirildiğinde 
jeotermal geliştirmede riskler aşağıda sıralanmaktadır: 
 

 Jeotermal geliştirme maliyetinde oynamalar:  
 



    ________________________  20 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

1) sondaj derinliği (derin kuyuların maliyeti artar), ve  
2) santral türü (iki-devirli santrallar buhar ayrıştırmalı santrallardan kurulu kW gücü bazında daha 

pahalıdır).  
 

 Toplam geliştirme maliyetinin yaklaşık yarısı olan kuyu delme maliyetlerinin güç üretiminden 
sağlanan gelirlerden çok daha önce gerçekleştiriliyor olması 
 

 Projenin ilk aşamalarında kaynakla ilgili belirsizlikleri oluşturan riskler: 
 

 kaynak büyüklüğü ve sıcaklığı 

 ortalama kuyu verimliliği 

 sondaj maliyeti 

 sondaj başarı oranı 

 uzun-dönemli rezervuar davranışı 

 proje ömrü boyunca kaynak tükenirken gerekli ek yeni kuyu maliyetleri ve sayısı  

 en iyi üretim/enjeksiyon programı (kuyuların derinlik ve yerleşimlerinin optimizasyonu) 

 komşu işleticilerin üretiminden kaynaklanan basınç azalımı ve soğuma  

 akışkan kimyası sorunları (korozyon, kabuklaşma, yüksek yoğuşamaz-gaz oranları). 
 
Her ne kadar ülkemizde bazı jeotermal saha projelerinin başarıyla sürdürüldüğü gözlenmekte ise de, 
hızla büyüyen sektöre genelde bakıldığında, işletimle ilgili bazı sorunlar vardır. Türkiye’de Jeotermal 
Rezervuarların İşletilmesinde Karşılaşılan Sorunlar arasında üretim ve rezervuar mühendisliği 
açısından başlıcaları aşağıda sıralanmaktadır: 
 

 Projelerde üretim ve rezervuar mühendisliği konuları, rezervuar modelleme çalışmaları, tekrar-
basma uygulamaları, sahaların izlenmesi programları ihmal edilmektedir, 

 Tasarım, yeraltındaki jeotermal rezervuarın üretilebilirliğine ve sürdürülebilirliğine bağlı olarak 
yapılmalıdır, 

 Rezervuarın ne kadar ısı içerdiği bilinmeden, bu ısının ne kadar üretileceği ve ne kadar bir 
süre işletilebileceği belirlenmeden sahanın işletilmesi doğru bir yaklaşım değildir. 

 
Arama-araştırmadan üretim-geliştirmeye yönelik geçişin önümüzdeki yakın dönemde hızla 
gerçekleştirileceği gözönüne alındığında, Beklenen Sorunları: 
 

 Aynı sahada birden fazla işletmenin yaratacağı sorunlar 

 Enerji Yetersizliği (Basınç azalması /Soğuma) 

 İzleme ve gözlem eksiklikleri 

 Denetim eksikliği 

 Deneyimli personel eksikliği 
 

olarak sıralamak olasıdır. 
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Türkiye’de jeotermal enerji sektöründe özelleştirme ve özel kuruluşların sektöre girişiyle son yıllarda 
hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle jeotermalden elektrik üretimi kurulu kapasitesi dünyada az 
rastlanır bir şekilde gelişmekte ve büyümektedir.  
 
Türkiye’de jeotermal enerji sektöründe, ağırlıklı olarak hidrotermal sahalardan enerji üretimi yöntemi 
kullanılmaktadır. Dünyada yaygın olarak kullanılan ve daha teknoloji yoğun kullanım yöntemleri olan, 
jeotermal ısı pompası/depolaması ve EGS uygulamalarının Türkiye’de kullanımının teşviki 
gerekmektedir. Türkiye koşullarına uygun projelerin ve gerekli altyapı sağlayacak bilimsel ve teknolojik 
çalışmaların desteklenmesi ve uzun dönemli enerji politika ve stratejilerinde yer almaları uygun 
olacaktır. 
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