
 
  ___________________________________________________________________________________________  31 _______

 
 

                                          
                                                                                                   
 
 

 

Jeotermal Enerji Semineri 

JEOTERMAL SAHALARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR VE 
YENİLENEBİLİR REZERVUAR POTANSİYELİ 

 
 

Umran SERPEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada; yenilenebilirlik, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kapasite kavramlarının tanımları 
yapılıp, birbirleriyle ilişkisi jeotermal enerji bağlamında tartışılıyor. Jeotermal rezervuar potansiyelinin 
sürdürülebilir olarak kullanımının yolları anlatılıyor. Dünyanın Ahuachapan, Momotombo, Miravalles, 
Geyser, Cerro-Prieto, ve Wairakei gibi tanınmış jeotermal sahalarının yanında ülkemizde Kızıldere, 
Afyon sahalarının da potansiyellerinin sürdürülebilir olarak kullanılma durumları tartışılarak sonuçlar 
sunulmaktadır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Jeotermal enerji yerkabuğunda depolanmış ısı enerji olarak da tanımlanabilir. Bu enerjinin kaynağı 
olan ısı kaynağı ise yerkürenin merkezinden itibaren yayılan ve yerkürenin merkezindeki çekirdek 
tepkimeleridir. Bu ısı enerjisi, bazen enerji, bazen de maddenin taşınımı ile bir yandan atmosfere 
deşarj edilirken, diğer yandan da yerkabuğunun uygun yerlerinde depolanarak, oluşturduğu ısı 
anomalileri ve dolayısıyla jeotermal kaynakları yaratır. Jeotermal enerji kaynakları, tüm enerji 
kaynakları sınıflandırmalarında yenilenebilir enerji kaynakları sınıfına sokulur. Bunun da nedeni, 
yerküre merkezinden itibaren yayılan ısı akısından kaynaklanması ve bunun da zaman ölçeğinde 
sonsuz kabul edilmesidir. Bu ısı akısı tüm yerküre yüzeyinde yaklaşık toplam 40x106 MWt[1] olmasına 
rağmen, bunun ancak küçük bir kısmı insanların yaşadıkları yerlerden erişilebilir ve kullanılabilir 
durumdadır. Jeolojik devirler boyunca çok büyük miktarlarda ısıl enerji uygun yerlerdeki gözenekler, 
çatlaklar içindeki sularda ve kayaçların matrikslerinde depolanmıştır. Bilindiği gibi termal kaplıcalar 
dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de binlerce yıldır varolup, büyük miktarlarda akışkan ve 
ısıyı deşarj etmektedirler. Doğal durumda (natural state) olan jeotermal sistemlerin dışa boşalan bu 
kısımları, eğer insan eli değmezse, akışlarının ne zaman sona ereceği, endüstriyel zaman ölçeğinde 
belli değildir. Bu çalışmada jeotermal enerjinin yenilenebilirliği ve sürdürülebilirliği tartışılacak ve 
sonuçlar sunulacaktır. 
 
 
 
 
2. ENERJİ KAYNAKLARI ÜRETİM SÜREÇLERİ 
 
Değişik fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim yaşamları Şekil 1’de verilmektedir. Maden 
modelinde yatırımcı önce yatağın sınırlarını belirler altyapısını oluşturur ve belli bir üretim 
kapasitesinde proje ömrünce üretime devam eder. Yatak tükenince üretim hızla düşer ve maden 
kapanır.  
 
Petrol sahası için üretim modeli değişiktir. Petrol sahası gelişirken sürekli üretim artar. Sahada üretime 
başlayan ilk kuyuların debi azalımına geçmesine rağmen, yeni yapılan kuyularla üretim artmaya 
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devam eder. Belli bir zaman sonunda üretim kuyusu yapılacak drenaj alanı kalmayınca, saha üretimi 
düşmeye başlar ve petrol fiyatları uygunsa, tükenme süreci yavaş olup uzun yıllar boyunca çok düşük 
debiyle (stripper wells) devam eder. Burada madenden (optimum üretim kapasitesi) farklı olarak, 
tükenme sürecini rezervuar koşulları ile petrol fiyatları belirler. Doğal gaz da tükenme sürecini 
rezervuar belirlemekle birlikte, üretici belli bir gaz debisi için kontratla bağımlı olduğu için, üretim 
sürecinde sürdürülebilir bir periyot bulunmaktadır. Bunun sonunda gaz basıncının düşmesiyle 
depolanan miktar da düştüğü için, tükenme petrol kaynağına göre çok daha hızlı olur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Çeşitli kaynakların yaşam devreleri. 
 
 
Aslında ideal yenilenebilir enerjinin hiçbir düşüm göstermeden aynı enerji üretimiyle sürekli devam 
etmesi gerekir. Ancak, hidrolik enerjide olduğu gibi erozyon nedeniyle barajın dolması bu süreci sona 
erdirebilir. Jeotermal enerjinin Şekil 1’deki üretim sürecinden de görüldüğü gibi, sürdürülebilir bir 
periyodu olması gerekir. Bunun da nedeni, üretilen jeotermal enerjinin doğrudan veya dolaylı 
kullanımında bir güç üreten üniteye bağlanması gerekir. Bu bakımdan jeotermal sahalar doğal gaz 
sahalarına benzemekle birlikte, azalım periyodu üretim ünite karakteristiklerine bağlı olarak daha uzun 
zaman alır. Sürdürülebilir periyod da sahaya yeni delinen kuyularla sağlanır. 
 
 
 
 
3. JEOTERMAL KAYNAKLARIN YENİLENEBİLİRLİĞİ  
 
Bilindiği gibi bir jeotermal kaynakta, bir anomali oluşturan büyük ölçekte ısı enerjisi kayaç ve 
gözenekli-çatlaklı ortamda depolanmış olmaktadır. Bu kaynak doğal durumda difüzif ve konduktif 
olarak yeryüzü ve atmosfere ısı boşalımı yapmakla beraber, jeolojik devirler boyunca jeotermal kaynak 
olma niteliğini sürdürebilir. Bu doğal durum, zamanla ısı deşarjı dolayısıyla çok yavaş olarak 
tükenmekle birlikte, zaman ölçeğinde on binler hatta yüz binlerce yıl devam edebilir.  
 
Bir jeotermal kaynaktan doğrudan veya dolaylı kullanım için ısı üretilmeye başlanıldığı zaman, 
kaynağın doğal durumu bozulur. Ancak öyle bir ısı üretim debisi vardır ki, beslenme üretimi 
karşılayabilir ve jeotermal kaynaktan üretim sürdürülebilir olarak nitelendirilebilir. Böyle bir üretim 
debisinin ekonomik, ticari bir üretim sistemi kurmaya yeterli olması olasılığı oldukça zordur. Daha açık 
anlatılması gerekirse, jeotermal kaynaktan güç üreten bir sistem için gerekli olan yüksek üretim 
debileri doğal beslenmeyi aşar. Bu durum, kaynağın hidrolik olarak tükenmesini (depletion) gündeme 
getirir. Tükenme olayı, kaynağın özellikle akışkan içeriğini öncelikle etkilemekle beraber, jeotermal 
rezervuardaki basınç düşümü nedeniyle yaratılan negatif basınç gradyeni dolayısıyla, rezervuar 
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etrafındaki göreli olarak daha soğuk akiferlerden jeotermal rezervuara akış başlatır. Dış akiferlerden 
gelen daha soğuk akışkan rezervuar içinde akarken, rezervuardaki daha sıcak kayaçtan aldığı ısı ile 
başlangıçta ısınarak, rezervuar sıcaklığına erişir. Ortamda bulunan ısının yaklaşık % 10’u suda iken, 
%90’ı kayaçta muhafaza edilmektedir. Ancak akışkan üretimine devam edilirse, bir süre sonra 
rezervuarda soğumalar başlar ve üretilen akışkan da soğur. Eğer jeotermal rezervuarlar, büyük ölçüde 
petrol rezervuarları gibi gözenekli ortamda oluşsaydılar, soğuma süreci göreli olarak daha uzun olacak 
ve rezervuar kayacından ısı soğurulması daha etken bir şekilde gerçekleşebilecekti. Jeotermal 
rezervuarların çatlak sistemlerinde oluşması, kayaçtan ısı soğurulmasının gözenekli ortam kadar etkin 
olmaması nedeniyle, ısı taşınımı yoluyla akışkan ısıtılması sürecinin daha kısa sürmesi sonucunu 
getirir. Akışkanların soğumasına rağmen kayaç büyük ölçüde sıcaklığını korur ve ısı iletimi yoluyla ısı 
yaymaya devam eder. Tekrar-basma işlemi de iyi tasarımlanmazsa, aynı nedenlerle, aynı sonuçları 
doğurabilir. İyi tasarımlanmış bir tekrar-basma işlemi sonunda, rezervuardan üretilebilecek ısı miktarı 
artar. 
 
Öte yandan, soğumanın olduğu rezervuarlardan ısı üretimi durdurulursa, kayaçtan ısı iletimi nedeniyle, 
rezervuar orijinal durumdaki sıcaklığına zamanla döner. Bu dönüş sürecinin zaman ölçeğindeki 
durumu önemlidir. Bu konuda (1) yüksek entalpili iki fazlı, (2) suyun hakim olduğu ve ısı iletimi ile ısı 
soğurulan üç model rezervuardan örnekler verilecektir. 
 
 
Yüksek Entalpili ve İki-Fazlı Rezervuar 
 
Yüksek entalpili ve iki fazlı hipotetik bir rezervuar üzerinde model çalışması Pritchett[2] tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma, elli yıllık bir zaman sürecinde belli bir kapasitede elektrik üretimini ve 
üretimin durdurulmasını takiben ısınma sürecini modellemektedir. Tablo 1’de çalışmanın sonuçları 
verilmektedir. 
 
Tablo 1. Elli yıl üretim sonrası iki fazlı rezervuarın eski durumuna dönmesi[2]. 
 

Üretim Durdurulduktan Sonra Geçen Yıllar Rezervuar Parametreleri 
50 yıl 100 yıl 250 yıl 

Basınç, % 68 88 98 
Sıcaklık, % 9 21 77 
Buhar Hacmı, % - 5 55 

 
 
Tablo 1’den de görüleceği gibi, böyle bir rezervuarda basınç, üretim durduktan 50 yıl sonra eski 
seviyesinin %68’ne, 250 yıl sonra %98’ne erişmektedir. Sıcaklıkta durum daha kritik olup üretim 
durduktan sonraki elli yılda sıcaklık eski seviyesinin %9’una, 250 yıl sonra ise ancak %77’ne 
erişmektedir. 
 
 
Sıcak Suyun Hakim Olduğu Rezervuar 
 
Suyun hakim olduğu bir hidrotermal rezervuardan üretilen suyun bir ısı değiştiricisinden geçirildikten 
sonra yeteri kadar uzaklıktaki bir kuyuya tekrar-basıldığı bir ikili sistem üzerinde model çalışması 
Megel[3] tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu model üzerindeki nümerik simülasyon çalışmasında, 10, 
20, 40 yıllık üretim sonrası yine aynı zaman uzunluğunda üretimin durdurulduğu devrelerde de 
rezervuarın eski durumuna dönüşü incelenmişitr. Bu çalışmanın bir özeti Tablo 2’de[3] 
gösterilmektedir. 
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Tablo 2. 10, 20, 40 yıllık üretim ve durma devrelerinde rezervuarın eski durumuna dönüşü[3]. 
 

 
İşlem Tipi 

Toplam İşlem 
Zamanı, 
(yıl) 

Enerji Üretimi,  
 
(GWh) 

Rezervuarın Eski 
Durumuna Dönüşü, 
(%) 

Sürekli Üretim ve Sıcaklık 
Düşümü 

80 424 0 

2x40 yıl Üretim ve Durma 
Devreleri 

160 429 20.8 

4x20 yıl Üretim ve Durma 
Devreleri 

160 433 36.5 

8x10 yıl Üretim ve Durma 
Devreleri 

160 436 48.7 

Isıl düşümün Olmadığı 
İdeal Sistem 

80 448 100 

 
 
Tablo 2’den de görüleceği gibi ısıl geriye dönüş (thermal recovery) 160 yıl içinde 10 yıllık üretim ve 
durma devrelerinde % 48.7, 20 yıllık devrelerde %36.5 ve 40 yıllık devrelerde % 20.8’dir. Kısa üretim-
durma devrelerinde daha fazla enerji elde edildiği ve jeotermal kullanım açısından daha kullanışlı 
olduğu gözlenmektedir.  
 
 
Isı Pompaları 
 
Rybach[4] tarafından yapılan çalışmada sığ bir seviyeden ısı soğuran ısı pompalı bir sistemde eski 
seviyeye dönüş zamanı kabaca üretim periyodu kadar olmaktadır. 
 
Yukarıdaki örnekleri incelediğimiz zaman, ısıl açıdan orijinal duruma dönüşün, yüksek entalpili 
sahalarda birkaç yüz yıl, suyun hakim olduğu sitemlerde bir kuyu çifti dikkate alındığından yüz ile 
ikiyüz yıl arasında, sığ yerel termal iletim yapısından yapılan üretimde ise yaklaşık olarak otuz yıl 
gerektirdiği ortaya çıkmaktadır. 
 
 
 
 
4. JEOTERMAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KAPASİTESİ 
 
Genelde fosil enerji kaynakları ve madenler gibi tükenebilir doğal kaynaklar rezerv miktarlarıyla 
tanımlanabilirler[5]. Aslında gerçekçi olmamakla birlikte, Muffler ve Cataldi de[6] jeotermal kaynaklar 
için rezerv terimini kullanmış ve bunu “yasal olarak diğer enerji kaynaklarıyla rekabet edebilecek” 
şeklinde tanımlamışlardı. Ayrıca, jeotermal enerjinin orijinal durumuna dönmesi için geçecek zamanı 
endüstriyel zaman çevresi (10-100 yıl) içinde kabul etmişlerdi.  
 
Enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde kullanılan diğer bir terim kaynağın kapasitesi olup, üretilen 
güç(MW) olarak ifade edilir.[5]. Ancak, ne rezerv, ne de kapasite tek başlarına bir jeotermal kaynağın 
yaşam süresinin uzunluğunu ifade edemez. Jeotermal kaynağı geliştiren kişi veya kurum, kuracağı 
üretim ünitesinin büyüklüğünü ve üretim sürecini (endüstriyel yatırımın süresi, 25-30 yıl) bilmek 
zorundadır. Bunu “sürdürülebilir kapasite“ olarak tanımlamak mümkün olup, bu da rezervuar, tekrar-
basma ve model çalışmalarından ortaya çıkarılır. 
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5. JEOTERMAL SAHA ÖRNEKLERİ 
 
Aşağıda verilecek saha örnekleri uzun dönemlerde çeşitli nedenlerle kurulu güç kadar üretim 
yapamamışlardır. Bu sahalarda üretim önemli ölçülerde düşmüş ve sürdürülebilir üretim ya kurulu 
gücün çok altına çekilerek sağlanmış, ya da sağlanamayarak, saha üretimi düşmeye devam etmiştir.  
 
 
Gayser Jeotermal Sahası 
 
Bu sahada 60’lı yılların başında başlayan jeotermal üretim 1985 yılına kadar kurulu güçle aynı 
seviyede artmış, ancak 1985–1990 yılları arasında kurulu güç 1500 MWe’tan 2000 MWe’a çıkarken net 
üretim 1350 MWe’a düşmüştür. Bu nedenle, bazı santraller kapatılarak kurulu güç 1700 MWe 
seviyesine indirilirken, sahadan net üretim 900 MWe seviyesine inmiş ve açık 800 MWe’a ulaşmıştır. 
1985 1995 yılları arasındaki net üretimdeki düşüm, arttırılan tekrar-basma işlemleriyle 1995’ten beri 
bugünkü seviyesinde korunmaktadır[7]. Statik rezervuar basıncı da 1985’ten günümüze 500 psi’dan, 
250 psi’a düşmüştür[7]. Sahanın aşırı gelişmesi, %10’luk yatırım ve % 15’lik alternatif enerji vergi 
indirimleri yanında, büyük olan sahanın değişik girişimciler tarafından geliştirilmesi ve bu girişimcilerin 
birbirlerinin performansı hakkında bilgi sahibi olmamalarına bağlanmaktadır[7].  
 
 
Cerro-Prieto Jeotermal Sahası 
 
Bu sahanın şu anki kurulu gücü 620 MWe’tır. Geçmişte yapılan 25 yıllık üretim sonucu sığ rezervuar 
basıncı 1 bar/yıl hızla düşmektedir. Sıcaklık ise 25 yılda 25oC düşmüştür. Derin rezervuardan daha 
çok üretim yapıldığı için soğuk akiferlerden gelen sular orada daha ciddi sıcaklık düşümü 
yaratmışlardır. Cerro-Prieto sahasının kurulu gücünü sürdürebilir tutabilmek ve azalımı telafi 
edebilmek için her yıl 1000 t/st debide buhar üretecek kuyuların delinmesi gerekmektedir[8]. 
 
 
Wairakei Jeotermal Sahası 
 
Kurulu gücü 165 MWe olan bu sahadan, ortalama 140 MWe güç üretilmektedir. Geçmiş 40 yıl içinde 
rezervuar sıcaklığı 260oC’tan 230oC seviyesine, sıvı zondaki basınç ise 50 bar’dan 25 bar seviyesine 
inmiştir. Üretilen sıvının %30’unun 1970 yılından itibaren tekrar-basılması, basınç düşümünü 
azaltmıştır. Bu nedenle, tekrar-basma miktarının %50’ye çıkarılması planlanmaktadır. Rezervuar 
model çalışmaları, sahanın 2050 yılına kadar sürdürülebilir üretim yapabileceğine işaret etmektedir[9]. 
 
 
Miravalles Jeotermal Sahası 
 
Kosta Rika’daki bu sahada 150 MWe kurulu güç bulunmaktadır. Sahadan 7 yılda 215x106 ton akışkan 
üretilmiştir. İlk aşamada kurulan 55+15 MWe’lık ünitenin çalışması sırasında rezervuarda basınç 
düşümü 1.5 bar/yıl iken, bu güç 120 MWe’a çıktığında basınç düşümü 2.1 bar/yıla yükselmiş ve en son 
9 ay boyunca 150 MWe üretim yapılırken de 2.7 bar/yıl olmuştur. Aslında, sahadaki basınç düşümü 
endişe vericidir. Halbuki, modelleme çalışmaları, sahadaki basınç düşümünün 0.73-1 bar/yıl olacağını 
tahmin etmişti[10]. Bu sahada gelişmenin çok hızlı gerçekleştirildiği ve sahanın sürdürülebilir üretimin 
kapasitesinin bu değerlerin altında olabileceği düşünülebilir. Sahanın üretim ve injeksiyon yapılan 
bölgelerinin ayrı tutulması da basınç düşümünün engellenememesine neden olabilir. 
 
 
Ahuacahapan Jeotermal Sahası 
 
El Salvador’daki bu sahada ilk 35 MWe’lık ünite 1976 yılında üretime başlamıştır. Bundan üç yıl sonra 
çalışmaya başlayan ikinci 35 MWe’lık ünitenin arkasından “double flash” üçücü 30 MWe’lık ünite 
devreye alınmıştır. Ancak bir müddet sonra, saha bu üç üniteyi besleyememiş ve sürdürülebilir üretim 
45 MWe olarak devam etmektedir. 
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Momotombo Jeotermal Sahası 
 
Nikaragua’daki bu sahada iki adet toplam kurulu gücü 75 MWe olan bir santral ile üretime 1983 yılında 
başlanmıştır. Yaklaşık 10 yıl sonunda üretim 40 MWe’a düşmüştür. Daha sonraki 7 yılda üretim 7 
MWe’a kadar düşmüş, yapılan kuyu tamamlama işlemleriyle üretim 30 MWe seviyesine geçen yıl 
çıkarılmıştır. Bu sahanın üretiminin işletme sorunları nedeniyle çok düşmesine rağmen, sürdürülebilir 
kapasitesinin kurulu güç kadar olmadığı kesindir. 
 
 
Kızıldere Jeotermal Sahası 
 
Ülkemizdeki jeotermal enerjiden elektrik elde edilen bu ilk sahada geçen 17 yılda ortalama brüt 10 
MWe, net 7.5 MWe güç üretilmiştir. Santralın kurulu gücü 17.5 MWe’tır. Sahada 17 yıl boyunca yaklaşık 
10 bar’lık bir basınç düşümü gözlenmiştir. Sahada tekrar-basma işlemi hiç uygulanmaması basınç 
düşümünün başlıca nedenidir. Bu sahanın sürdürülebilir gücünün üretilenden daha fazla olduğu 
konusunda önemli veriler bulunmaktadır. Sahanın üretiminin düşük kalmasında ülkemizin idari 
yapısındaki bazı sorunlardan kaynaklanmaktadır. 
 
 
Afyon-Gecek Jeotermal Sahası 
 
Dörtbin konutun ısıtılmasının yapıldığı bu sahada son 5 yılda rezervuar basıncının 4.5 bar azaldığı 
gözlenmiştir. Bu sahada hiç tekrar-basma işlemi yapılmamış ancak son yılda sahanın dış 
kenarlarından yapılmaya başlanan tekrar-basma işlemi saha yerine başka bölgelerde etkili olmuştur. 
Bugünlerde basıncı hızla düşen ve alarm veren bu sahadan 4000 konutun daha ısıtılması 
planlanmaktadır.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yapılan çalışmalardan[1,2,3] jeotermal kaynakların, teknolojik/toplum hayatı sistemlerinin zaman 
ölçeğinde(birkaç yüz yıl) yenilenebilir olarak kabul edilebileceği ve fosil yakıt rezervlerinde olduğu gibi 
oluşumlarının jeolojik devirler gerektirmediği ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında, ısı pompalı 
sistemlerde sürdürülebilir üretimin yapılabileceği kabul edilebilir[1]. 
 
Jeotermal kaynakların sürdürülebilirliği mümkün görülmekle birlikte, anlatılan saha örneklerinden de 
anlaşılabileceği gibi tartışmalıdır. Başlangıçta jeotermal kaynaklar, Muffler ve Cataldi’nin de öne 
sürdüğü gibi statik maden ve petrol yatakları olarak düşünülmüş ve modellenmeye çalışılmıştır[6]. 
Ancak, jeotermal kaynakları statik bir rezerv olarak düşünmek gerçekle örtüşmemektedir. Jeotermal 
rezervuarlar dinamik bir durum arz etmektedirler, çünkü doğal beslenmeleri bulunmaktadır. Zaman 
içinde civardaki akiferlerden yapılan bu beslenme jeotermal rezervuarı yalnız hidrolik açıdan değil ısıl 
açıdan da beslediği, hatta gerçekleştirilen sağlıklı tekrar-basma işlemlerinin de bu rezervuarlardan ısı 
üretimine önemli katkılarda bulunduğu bilinmektedir. 
 
Yukarıdaki açıklamalardan sürdürülebilirliğin üretimin sadece doğal beslenmeye eşit yapıldığı zaman 
ortaya çıkabileceği gibi anlam ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durum bazı jeotermal kaynakların 
ekonomik olarak geliştirilmesinin zor olacağını gösterebilir. Sürdürülebilir kapasite kavramının 
geliştirilmesi[5] jeotermal rezervuarların geliştirilmesi konusunda bazı hususların netlik kazanmasında 
yardımcı olmuştur. Kurulu işletme güç kapasitesi, işin ekonomisini ve yatırımcının kararını etkileyeceği 
için, detaylı jeotermal rezervuar çalışmalarının yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki 
örneklerden de görüleceği gibi bazen başlangıçta modelleme ile yapılan kapasite çalışmaları sağlıklı 
sonuçlar vermeyebilir. Bundan ötürü, rezervuar izleme ve çalışmaları sürekli olmalı(dinamik) ve bunlar 
güncelleştirilmelidir. Bunlarla birlikte, kapasite modüler olarak geliştirilir ve her modülden sonra 
rezervuar yeterli bir zaman gözlenirse, yanlış kapasite tahminlerinin önüne geçilebilir. 



 
  ___________________________________________________________________________________________  37 _______

 
 

                                          
                                                                                                   
 
 

 

Jeotermal Enerji Semineri 

Sürdürülebilir kapasite tahminlerindeki yanılmalar, yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi, bazan 
sistemden kaynaklanmakta (gayser), bazen idari sorunlardan oluşmakta (Kızıldere), bazen de 
modellemedeki hatalar ve o ülkenin enerji gereksinimlerin acele karşılanması sorunlarından 
kaynaklanmaktadır. Bizdeki Kızıldere dışındaki uygulamalarda ise bilgisizlik ve aymazlık hakim 
gözükmektedir.  
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