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ÖZET 
 
Bu makalede jeotermal güç santrallerinin ekonomisi ve ülke ekonomisine katkıları tartı�ılmaktadır. 
Çalı�mada jeotermal birim maliyet analizi kavramı okuyucuya tanı�tırılmakta ve temsili bir jeotermal 
enerji santralının maliyet analizi yapılmaktadır. Bunlara ilave olarak jeotermal güç üretim sistemlerinin 
de�er analizi tartı�ılmı� ve tipik bir jeotermal kayna�ın de�er analizi özeti sunulmu�tur. Jeotermal 
enerjinin ticari net de�eri ve ülke ekonomisine sa�layabilece�i katkı hesaplanmı�tır. Çalı�manın genel 
amacı okuyucuya jeotermal güç üretiminde birim maliyet ve de�er analizi kavramlarını tanıtmaktır. 
Çalı�mada varsayılan temsili proje de�erlerinin ve finansman yapısının Türkiye �artlarına uygun 
olmasına dikkat edilmi�tir.  
 
 
 
 
1. G�R�� 
 
Ülkemizde 1984 yılında Kızıldere’de ba�layan jeotermal güç üretimi yakla�ık 20 yıllık bir aradan sonra 
günümüzde tekrar enerji sektörünün ilgi gösterdi�i ve yatırım yapmak istedi�i bir alan haline gelmi�tir. 
Jeotermal enerjinin artan çekicili�inde rolü olan makro faktörler �öyle özetlenebilir. 
 

� 1990’larda yo�un biçimde yatırım yapılan do�algaz kombine santrallerinin do�algaza 
ba�ımlılı�ı ciddi ölçüde arttırması. Bunun sonucunda özellikle son be� yılda ciddi ölçüde artan 
do�algaz fiyatlarının elektrik üretimi maliyetini arttırması. Bu uzun vadeli yükselen trende ek 
olarak do�algaz fiyatlarında yakla�ık olarak her yıl ya�anan mevsimlik dalgalanmaların 
özellikle yaz aylarında elektrik üretimi maliyetini arttırması do�algaz kaynaklı elektrik 
üretiminin 1990’lardaki çekicili�ini azalttı ve do�lagazın taban yük (baseload) üretimi için tek 
ba�ına yeterli olmadı�ını gösterdi. 

� Türk jeotermal endüstrinin özellikle 1990 – 2005 arası dönemde kurdu�u jeotermal bölge 
ısıtma sistemleri sayesinde tecrübe kazanıp; bu sayede bir üst düzey jeotermal teknoloji 
sayılabilecek elektrik üretim sistemlerinin kurulu�u ve i�letmesinde görev alabilecek her 
seviyede kalifiye i� gücü yeti�tirebilmesi jeotermal enerji geli�imine ciddi bir ivme kazandırdı. 
Örnek olarak 2007 yılı itibarı ile ülkemizin çe�itli üniversitelerinde jeotermal ara�tırma 
merkezleri bulunmaktadır, bu merkezler yeti�tirdikleri insan ve biriktirdikleri bilgi (know-how) ile 
sektöre ciddi katkılarda bulunmu�lardır. 

� Ülkemiz enerji piyasalarının deregulasyonu, sektörde ba�ımsız güç üreticilerinin (Independent 
Power Producer - IPP) küçük ölçekli güç üretimi projelerine yatırım yapabilmesinin önünü 
açmı�tır. Bu sayede daha önce sadece büyük ölçekli (600MW – 2000 MW) yatırımlar yapan 
ve az risk alan büyük oyunculara ilave olarak daha fazla risk almaya hazır orta ve küçük 
ölçekli yatırımcılar elektrik üreticisi durumuna gelip daha önce yatırım yapılmamı� kaynaklara 
yönelmi�lerdir. 

� Bütün dünyada giderek artan sera gazı emisyonuna kar�ı tepkiler jeotermal enerjiyi di�er 
yenilenebilir kaynaklar ile birlikte daha çekici yaptı. Ulusal ve uluslararası kurulu�lar 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımı krediler ile, vergi indirimleri, arazi tahsisleri vs. ile 
te�vik ettiler. 
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Jeotermal enerji veya herhangi bir enerji kayna�ı tek ba�ına Türkiye’nin artan enerji ihtiyacını 
kar�ılayamaz. Türkiye gibi geli�mekte olan bir ülkenin enerji stratejisi güç kaynaklarında çe�itlili�i 
sa�lamak ve dı� kaynaklara olan gereksinimi mümkün oldu�unca azaltmak olmalıdır. Bu kapsamda 
jeotermal enerji santralleri, taban yük üreticisi olarak ülke ekonomisine ciddi katkılar sa�layabilirler. Bu 
çalı�manın bir amacı da bu potansiyel katkıların genel bir tablosunu çizmektir. 
 
Bu çalı�mada ilk olarak jeotermal maliyetler tartı�ılmı� ve ülkemiz �artlarında temsili bir jeotermal proje 
için birim maliyet analizi yapılmı�tır. �kinci kısımda ise birinci bölümde tanımlanan temsili projenin 
de�er analizi yapılmı�tır. Bu temsili de�er analizinden yola çıkarak daha sonra jeotermal enerjinin net 
ticari de�eri ve ülke ekonomisine sa�layabilece�i katkılar tartı�ılmaktadır. 
 
 
 
 
2. JEOTERMAL B�R�M MAL�YET ANAL�Z� 
 
Birim maliyet analizi güç santralinin uzun dönemli maliyetini yansıtır. Birim maliyet analizinde yatırım 
ve i�letme giderleri paranın zaman de�eri göz önüne alınarak birle�tirilir. Bu çalı�mada birim maliyet 
üretilen 1 kWh ba�ına harcanan cents ile ifade edilecektir. Para birimi olarak ABD dolarının 
kullanılmasının sebebi enerji piyasasında elektrik fiyatlarının, ilk yatırım ve girdi maliyetlerinin bu para 
birimi üzerinden hesaplanmasından kaynaklanmaktadır.  Birim maliyet (cents/kWh) de�i�ik 
teknolojilerin (do�algaz, kömür, nükleer, rüzgar vs.) maliyetlerinin kıyaslanmasına da olanak tanır. 
 
Jeotermal enerji santralleri di�er taban yük üreticileri (kömür, nükleer) gibi ilk yatırım maliyeti yüksek 
yatırımlardır. Bununla birlikte i�letme maliyetleri herhangi bir yakıt gerektirmediklerinden dü�üktür. 
Örnek olarak do�algaz kombine santrallerinde birim maliyetin en önemli kısmını yakıt maliyeti 
olu�tururken ilk yatırım maliyeti göreceli olarak daha dü�üktür.  
 
Bütün güç üretimi santrallerinde oldu�u gibi jeotermal elektrik santrallerinde de maliyet iki ana 
kalemden olu�ur yatırım ve i�letme. Yatırım maliyetinin birim maliyete dönü�türülmesinde en önemli 
varsayım yatırımın finansman yapısıdır. Birim maliyet analizi hesaplarında kullanılan finansman yapısı 
Tablo 1’de gösterilmektedir. Hesaplar ABD doları üzerinden yapıldı�ı için enflasyon yerine Merkez 
Bankasının dolar faiz oranı kullanılmı�tır. Yatırım ba�lamadan garanti altına alınan elektrik satı� 
anla�maları (Power Purchase Agreement – PPA), finansman ko�ullarını yatırımcının lehine 
de�i�tirebilir. Jeotermal santral yatırımları 4 safhada incelenebilir [1]. 
 

1. Ke�if (Exploration): Bu safhada sahada jeotermal rezervuarın varlı�ı e�er varsa özellikleri 
ara�tırılır. Bu safha sahada ilk ticari jeotermal kuyunun açılması ile son bulur. 

2. Teyit (Confirmation): Bu a�amada sahada üretim kuyusu sondajlarına devam edilir. Bu safha 
proje kapasitesinin 25% nin teyit edilmesi ile son bulur. Örnek vermek gerekirse 20-MW’lık bir 
projenin teyit safhasında 5-MW’lık üretimi gerçekle�tirebilecek üretim kuyusunun veya 
kuyularının açılması gerekir. Bu safha bütün jeotermal projeler için gerekli de�ildir. Fakat 
özellikle dı� finansman arayan projelerde bazı finans çevreleri bu safhayı projenin 
kredilendirilebilmesi için bir �art olarak aramaktadırlar. Jeotermal maliyet hesabında 
ço�unlukla bu safhaya kadar yapılan harcalamaların ana paradan yapıldı�ı varsayılır. 

3. �n�aat: Bu a�amada santralın in�aası tamamlanır. 
4. ��letme: Santralin i�letmesine geçilir. 
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Tablo 1. Çalı�mada öngörülen finansman yapısı. 
 

Amortisman Süresi (Yıl) 20 

Borç Oranı 50 % 

Sermaye Oranı 50 % 

Vergi Öncesi Nominal Borç Faizi 8.0 % 

Borç Süresi (Yıl) 15 

Merkez Bankası Yıllık Döviz Faizi 2,75 % 

Toplam Vergi Oranı 20.00 % 

�ç Karlılık Oranı 15 % 

 
Ülkemizde son dönemde i�letmeye alınan jeotermal santraller göz önüne alınarak çalı�mada standard 
jeotermal santral projesi 20-MW kapasite ve ikili çevrim santrali olarak seçilmi�tir. Tablo 2’de yatırım 
maliyeti kalemleri gösterilmektedir. Görüldü�ü üzere kuyular ve santral yatırımın yakla�ık 70%’ni 
olu�turmaktadır. Hesaplamalarda Tablo 2’de gösterilen maliyetlerin ayrıntısına girilmeyecek ve toplam 
yatırım maliyeti hesaplamalarda tek bir figür olarak i�lemlere dahil edilecektir. Not edilmesi gerek bir 
di�er nokta ise Tabloda sunulan gider kalemlerinin santralin gecelik (overnight) maliyetini yansıtıyor 
olmasıdır. Ke�iften i�letmeye almaya kadar geçen sürenin uzunlu�una ba�lı olarak a�a�ıdaki 
maliyetlere 10-15% arası in�aat sırasında faiz gideri (Interest During Construction – IDC) ilave 
edilmelidir. Çalı�mada bu gider ilk yatırımın 10%’u olarak kabul edilecektir. 
 
Tablo 2. Jeotermal güç üretim santrali yatırım maliyeti kalemleri. 
 

Santral Paketi Tedari�i 55.3%
Projelendirme Giderleri 0.7%
Sondaj ve Test Giderleri 15.0%
�n�aat ve Altyapı Giderleri 1.8%
Mekanik Tesisat �malat ve Montaj Giderleri 6.8%
Elektrik & Otomasyon ��leri �malat & Montaj Giderleri 4.9%
Malzeme Tedarikleri 4.7%
Arazi Giderleri 1.9%
Yatırım Dönemi �dari ve Personel Giderleri 3.8%
Di�er Giderler 5.1%
Toplam 100.0%  

 
Ülkemizde 2005 öncesinde i�letmeye alınan jeotermal santrallerinin yatırım maliyetlerinin her �ey dahil 
yakla�ık olarak 1,500 – 2,000 $/kW arasında oldu�u tahmin edilmektedir. Bu maliyet 2005 öncesi ABD 
jeotermal piyasalarına kar�ıla�tırıldı�ında (yakla�ık 2,500 $/kW) dü�ük kalmaktadır. Bununla birlikte 
son iki yılda dünya enerji piysalarında girdi fiyatlarına ba�lı olarak güç santrali yatırım maliyetleri 
yakla�ık 30 - 50% oranında artı� göstermi�tir. Henüz ülkemizde tam yansıma bulmayan bu geli�menin 
sebepleri arasında 
 

� Bakır, demir, çelik, nikel ve di�er girdi fiyatlarındaki artı�. 
� Santral üreticilerinin hatlarının talebi kar�ılamaya yetmemesi ve 
� Yukarıdaki geli�melere ba�lı olarak talebi kar�ılayacak kalifiye i� gücünün olmaması 

sayılabilir. 
 
Girdi fiyatlarındaki artı� �ekil 1’de gösterilmi�tir. Bu artı� kömür, nükleer, do�algaz dahil bütün güç 
santrali fiyatlarını etkilemektedir. Henüz literatürde ula�ılabilen veri olmamasına ra�men yeni jeotermal 
santrallerinin yatırım maliyetleri ABD’de 3,500 – 4,000 $/kW arasında tahmin edilmektedir. Bu 
jeotermal santral yatırım maliyetinde yakla�ık 50% artı�a i�aret etmektedir. Bu geli�melere paralel 
olarak ortalama jeotermal santral yatırım maliyeti in�aat faizi dahil 2,500 $/kW olarak öngörülecektir. 
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�ekil.1 Güç santrali hammade fiyatları [2]. x ekseni yılları; y ekseni 1986 yılı fiyatları baz alınarak 

olu�turulmu� indekstir (boyutsuz) 
 

Yatırım maliyetinin yıllık ödemelere dönü�türülmesi birim maliyet analizinin ilk aya�ını olu�turur. 
Kısaca toplam yatırım miktarı proje süresi boyunca sürecek olan yıllık ödemelere dönü�türülür. Bu 
ödemeler yatırım geri ödemesi (capital charge) olarak adlandırılabilinir. Bu ödemelerin içinde borç faizi 
ve yatırımcının kullandı�ı sermayenin bedeli de dahildir. Yatırım geri ödemesi oranının hesaplanması 
Ek-1’de gösterilmi�tir. Kısaca borç ve vergi ödemesi ve amortisman hesaplandıktan sonra geriye kalan 
gelirlerin geri dönü�ünün (After Tax Internal Rate of Return – IRR) yatırımcının ana para getiri oranına 
e�it olması beklenir. Çalı�mada ana para getiri oranı 15% olarak kabul edilmi�tir (Tablo-1). Yatırım geri 
ödemesi oranı hesapları Microsoft Excel’de “Goal Seek” fonksiyonu kullanılarak yapılabilir. 
 
Tablo-1’de sunulan finansman yapısında yatırım geri ödemesi oranı (capital charge rate) yıllık 14.3% 
olarak hesaplanmı�tır. Örnek vermek gerekirse yatırım maliyeti 100 dolar olan bir projenin Tablo-1’deki 
�artlarda yatırım geri ödemesi proje müddetince (20 yıl) yılda 12.4 dolar olacaktır. Tekrar not etmek 
gerekirse bu geri dönü�ün içinde sermaye geri dönü�ü de dahildir. 
 
Yatırım geri ödemesi oranı hesaplandıktan sonra ikinci a�ama yatırım geri ödemelerinin birim maliyete 
dönü�türülmesidir. Yatırım maliyeti 2,500 $/kW olan bir projenin, yatırım tutarının birim maliyete 
dönü�türülmesi a�a�ıdaki örnekte gösterilmi�tir. 
 
Santral Kapasitesi = 20 MW 
Toplam Yatırım Maliyeti = 20 MW * 2,500 $/kW = $50,000,0000 
Yıllık Yatırım Geri Ödemesi = 12.4% * $50,000,000 = $6,200,000 
Yıllık Ortalama Santral Kapasite Faktörü = 85% 
Yıllık Toplam Üretim = 20,000 * 365 * 24 * 85% = 148,920,000 kWh 
Yatırım birim maliyeti = 100 * $6,200,000 / 148,920,000 kWh = 4.2 ¢/kWh 
 
Bu hesaplamada önemli varsayımlardan biri de kapasite faktörüdür. ��letmeye alınan santrallerde ilk 
yıllarda daha yüksek kapasite faktörleri tecrübe edilebilir. Fakat birim maliyet hesaplarının proje 
ömrünün tamamını kapsadı�ı dü�ünüldü�ünde kapasite faktörü varsayımında muhafazakar bir seçim 
daha gerçekçi olacaktır. 85% kapasite faktörü literatürde de sıklıkla kullanılan bir de�erdir. 
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Sonuç olarak çalı�mada seçilen model jeotermal projenin ilk yatırım tutarının birim maliyete çevrilmi� 
hali 4.2 ¢/kWh’tır. Jeotermal projelerinin esas olarak ilk yatırım maliyeti yüksek i�letme giderlerinin 
dü�ük oldu�u hatırlanırsa bu miktarın (4.2 ¢/kWh) birim maliyetin ço�unlu�unu olu�turudu�u tahmin 
edilebilir.  
 
Birim maliyet analizinde hesaba alınması gereken di�er gider çe�idi ise i�letme giderleridir. Tablo-3’te 
jeotermal elektrik santrali i�letme gider kalemleri özetlenmi�tir. Santralin kuruldu�u yere ve so�utma 
sistemine ba�lı olarak su giderlerinin toplam içindeki payı %50’ye kadar çıkabilir. Geleneksel olarak 
elektrik santrallerinde i�letme giderleri genel olarak sabit giderler ($/kW-yr) ve de�i�ken giderler 
(¢/kWh) olarak ikiye ayrılır. Sabit giderler santralin üretiminden ba�ımsızdır ve birim kapasite ba�ına 
yıllık ödeme olarak hesaplanır. Bu ayrım enerji ve kapasite fiyatlandırılmasının ayrı olarak yapıldı�ı 
marketlerde özellikle belirgindir. Jeotermal santrallerin i�letme giderleri literatürde tek bir kalemde 
toplanıp ¢/kWh olarak belirtilmektedir. Literatürde jeotermal santral i�letme giderleri 1 – 3 ¢/kWh 
arasında tahmin edilmektedir. Ülkemiz bu giderlerin yakla�ık 1.5 ¢/kWh civarında oldu�u tahmin 
edilmektedir. Buna i�letme sırasında yapılan sondajlar dahildir. 
 
Tablo 3. Jeotermal elektrik santrali i�letme giderleri. 
 

Sabit Giderler (Kira, sigorta vs.) 40%
Bakım Giderleri 20%
Personel ve idari giderler 22%
Su giderleri 2%
Akaryakıt giderleri 2%
Di�er giderler 14%
Toplam 100%  

 
��letme ve yatırım birim maliyeti toplandı�ında toplam jeotermal birim maliyeti ortalama 5.7 ¢/kWh (4.2 
+ 1.5) olarak bulunabilir. Türkiye Kojenerasyon Derne�inin Aralık 2005 tarihli dökümanlarında [3], 
do�algaz kombine santralinin birim maliyeti iletim giderleri hariç 7.5 ¢/kWh olarak verilmektedir. 
Burada dikkat edilmesi gereken hussus jeotermalde maliyetin tamamını ol�turan yatırım ve i�letme 
giderlerinin do�algaz kombine santrallerinde toplam maliyetin ancak %25’ni olu�turmasıdır. Bu durum 
do�algaz santrallerinin birim maliyetinin do�algaz fiyatına ba�lı olması sonucunu yaratmaktadır. Bu 
noktadan hareketle ülkemiz enerji portfolyosunda do�algaz kaynaklı üretimin artmasının sektörde 
kırılganlı�ı arttırdı�ı ve fiyatları istikrarsızla�tırdı�ı sonucuna ula�ılabilir.  
 
Tablo 4. Do�algaz kombine santrali birim maliyet kalemleri (�letim Hariç), ¢/kWh [3]. 
 

Do�algaz Maliyeti 5.6 
Amortisman Bedeli 1.2 
��letme 0.7 
Toplam (�letim hariç) 7.5 

 
Jeotermal güç üretimi ekonomisinin yatırımcıdan ba�ımsız olarak milli ekonomiye olan bir di�er katkısı 
ise jeotermal maliyetinin büyük bir kısmının ülke içinde harcanması buna kar�ılık do�algaz gibi 
kaynakların ülkeden para çıkı�ı gerektirmesidir. 
 
 
 
 
3. JEOTERMAL DE�ER ANAL�Z� 
 
De�er analizi yöntemleri üç çe�itte incelenebilir 1) Defter de�eri (Book value), 2) Yerine Koyma De�eri 
(Replacement Value) ve 3) �ndirgenmi� Nakit Akı�ı (Discounted Cash Flow) yöntemi. Bunlardan 
�ndirgenmi� Nakit Akı�ı yöntemi proje gelir ve giderlerinin tamamını göz önüne aldı�ı için bu tür bir 
çalı�ma için uygundur. 
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Defter de�eri yöntemi daha çok muhasebe ve vergi hesaplarında kullanılır. Yerine Koyma De�eri 
analizi ise in�aası tamamlanmı� ve i�letmeye alınmı� i�letmelerin el de�i�tirmesinde ön fizibilite amacı 
ile kullanılabilir. 
 
Bu bölümde Bölüm 2’de maliyet analizi yapılan 20-MW kapasiteli ikili çevrim santralinin proje de�erinin 
tahmini yapılacaktır. Proje maliyetleri bundan önceki bölümde detaylı olarak tartı�ılmı�tır. Bu bölümde 
jeotermal santral gelirleri kısaca tartı�ılacak ve bir jeotermal projenin de�eri indirgenmi� nakit akı�ı 
yöntemi ile tahmin edilecektir. 
 
Enerji fiyatı yıllık tepe (Peak) ve taban (Off-Peak) ortalaması 9 ¢/kWh olarak kabul edilmi� ve yılda 
2.75% artı� öngörülmü�tür. Gerçekte aylık ortalama enerji fiyatlarının 5 – 12 ¢/kWh bandında de�i�ti�i 
ve detaylı de�er analizi hesabı için tepe ve taban fiyatlarının de�i�iminin daha ayrıntılı olarak 
incelenebilece�i göz önünde bulundurulmalıdır. Uzun vadeli enerji fiyatlarının da ülkenin enerji 
portfolyosunda meydana gelecek de�i�ikliklerden etkilenece�i göz önünde tutulmalıdır. Örnek olarak 
geni� ölçekli kömür ve nükleer santral projelerinin uzun vadede enerji fiyatlarını a�a�ıda tutabilece�i 
dü�ünülebilir.  
 
Enerji fiyatlarına ek olarak de�i�ik market dizaynlarında üreticiler kurulu kapasiteleri için yıllık sabit 
ödemeler de almaktadırlar. Bundan amaç üreticilerin ilk yatırım maliyetlerinin bir kısmını bu 
ödemelerden çıkarabilmesidir. Bu sayede yılda sadece sınırlı bir miktar (100-500 saat civarı) tepe 
yükte çalı�t�ı için enerji ödemesi alamayan fakat kurulu kapasiteye ve güvenilirli�e (reliability) katkı 
yapan santraller (Genellikle gaz türbinleri) te�vik edilmektedir. Ülkemizde henüz bu tür bir market 
dizaynı bulunmamakla birlikte dünya enerji piyasalarındaki geli�meler ilerlemi� safhalarda deregüle 
olmu� marketlerde kapasite marketlerine ihtiyaç oldu�unu göstermektedir. Ülkemizde de bu tür bir 
market yapılanmasının gündeme gelebilece�i dü�ünülebilir. Kapasite ödemelerine ilave olarak 
yenilenebilir enerji kaynakları için bazı ülkelerde üreticilere ayrı bir ödeme yapılması da söz 
konusudur. Çalı�mada kapasite ve yenilenebilir enerji kaynakları kredisi gelirleri de�er analizi hesaba 
alınmamı�tır. 
 
��letme gideri 1.5 ¢/kWh (2006$) olarak öngörülmü� ve yıllık 2.75% artı� varsayılmı�tır. Yıllık %5 
amortisman ve ilk yatırım faiz giderleri gelirlerden dü�ülmü� ve vergilendirilebilir net gelir 
hesaplanmı�tır. Vergi giderleri hesaplandıktan sonra borç ana para ve faiz ödemeleri dü�ülmü� ve net 
gelirler hesaplanmı�tır. Özsermaye/Borç yapısı 50%/50% olarak varsayılmı�tır. 
 
De�er analizi iteratif bir hesaplamadır. Özet olarak 15% iç karlılık oranında yatırım için en çok ne 
kadar harcanabilece�i hesaplanmı�tır. Hesaplamalar sonucunda çalı�mada varsayılan özelliklerde bir 
jeotermal projenin kara geçebilmesi için kilowatt ba�ına harcanabilecek en yüksek maliyetin yakla�ık 
$4,850/kW oldu�u görülmü�tür. Bir ba�ka anlatımla yukarıda özellikleri tanımlanan jeotermal projenin 
%8 borç faizini ödeyebilmesi ve yatırımcısına özsermayesini %15 (iç karlılık oranı) karla geri 
ödeyebilmesi için proje ilk yatırım maliyetinin $4,850/kW’ın altında olması gerekmektedir. Birim maliyet 
analizi hesaplamalarında öngörüldü�ü gibi ilk yatırım maliyetinin $2,500/kW olması durumunda ise 
proje iç karlılık oranı %33 olmaktadır. $2,500/kW yatırım maliyetinde projenin giderler dü�üldükten 
sonra net ticari de�eri $1,617/kW (%15 geri ödeme varsayılmı�tır) olmaktadır. �ndirgenmi� De�er 
Analizi Ek 2’de detaylı olarak sunulmu�tur. Dolayısı ile 20 MW büyüklü�ünde bir jeotermal üretim 
projesinin net de�eri yakla�ık 32.5 milyon dolar olarak hesaplanabilir.  
 
Hesaplanan net de�er yukarıda belirtilen proje de�erleri ve finansman yapısına uygun olmakla birlikte 
Türkiye �artlarında ortalama bir projenin temsili de�eri olarak da kabul edilebilir. Satman v.d. (2007) [2] 
Türkiye’de yakla�ık 1,450 MWt büyüklü�ünde jeotermal kayna�ın elektrik üretimine uygun oldu�unu 
tahmin etmektedir. Kaba bir hesapla bu kaynakların net ticari de�eri 2.35 milyar dolar olarak 
hesaplanabilir (1,450,000 kW * $1,617/kW).     
 
Bu net ticari de�ere ek olarak jeotermal enerji santralları, enerjide dı�a ba�ımlılı�ı azaltarak ülke 
ekonomisine de katkı sa�lamaktadırlar. Örnek olarak do�algaz kombine santrali – jeotermal enerji 
santralı kar�ıla�tırması a�a�ıda verilmi�tir. Do�algaz fiyatı sabit 6 $/MMBtu, ısı oranı ise 7,000 
Btu/kWh olarak kabul edilmi�tir. 
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Do�algaz Kombine Santrali: 
Isı oranı = 7,000 Btu/kWh 
Do�algaz Maliyeti = 6 $/MMBtu 
Kapasite Faktörü = 85% 
Proje Ömrü = 30 yıl 
Kapasite = 1,450 MW 
 
Yıllık Do�algaz Maliyeti =  

1,450,000 kW  * 8760 s * %85 *  24 saat * 6 $/MMBtu * 7000 Btu/kWh /1000000 
 
Yıllık Do�algaz Maliyeti = 453.5 milyon $. 
 
30 yıllık süre içinde yıllık %2.75 indirim oranı ile toplam do�algaz maliyeti yakla�ık 8.5 milyar dolar 
hesaplanabilir. Aynı miktarda jeotermal ile yer de�i�tirdi�ini dü�ünürsek bu miktar (8.5 milyar dolar)  
jeotermal enerjinin ülke ekonomisine katkısı olarak dü�ünülebilir.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
2006 tarihli TE�A� APKDB Kapasite Projeksiyonu Raporu [4] çe�itli geli�me senaryolarında 2015 yılı 
tepe yük talebini 50 – 60 GW arasında tahmin etmektedir. Bugün Türkiye’nin elektrik tepe yük talebi 
yakla�ık 27.5 GW civarındadır. Buna kar�ılık kurulu güç yakla�ık 26 GW termik ve 13 GW hidrolik 
olmak üzere yakla�ık 39 GW’ır [4]. Hidroelektrik santrallerinin yazlık üretimlerinin mevsimsel 
dalgalanmalar gösterdi�i ve tepe talebi kar�ılama katkılarının 20-30% civarında kaldı�ı varsayılırsa, 
hidroelektrik santrallerinin tepe yük katkısı yakla�ık 3-4 GW arası olarak dü�ünülebilir. Buna yaz 
aylarında artan hava sıcaklıklarının termik santrallerde yarattı�ı verim dü�üklü�ü eklenince Türkiye’nin 
hızla yeni güç üretim kapasitesine ihtiyacı oldu�u gerçe�i ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaç ba�ta kömür, 
nükleer, rüzgar, jeotermal olmak üzere çe�itlili�i bol olan bir portfolyo ile kar�ılanmalıdır. Do�ru 
projelendirilme yapıldı�ı takdirde jeotermal enerji kaynakları ihtiyacın yakla�ık 1-GW’lık bölümünü 
kar�ılayabilecek potansiyeldedir. Rüzgar, güne� ve hidroelektrik’ten farklı olarak jeotermal santralleri 
%90 civarında ortalama kapasite faktörleri ile çalı�makta ve tepe yük üretimine neredeyse %100 katkı 
sa�lamaktadırlar.  
 
Maliyet analizi bölümünde de görüldü�ü gibi do�algaz kombine santrallerinin aksine jeotermal santral 
maliyetinin en büyük kısmı in�aat sırasında gerçekle�mekte bu da yerel ekonomilerin jeotermal 
yatırımlardan daha fazla yararlanmasına sebep olmaktadır. Türk özel sektörü geçti�imiz 10 yılda 
jeotermal pompa, tesisat, ısı de�i�tirgeci, boru ve sondaj alanlarında tecrübe kazanmı�tır. Bir sonraki 
adım küçük ve orta ölçekli paket jeotermal santrallerin ülke içinde üretiminin ba�lamasıdır. Bu geli�me 
jeotermal yatırımların neredeyse %100’lük bir kısmının yerel ekonomiye kazandırılması anlamına 
gelecektir. 
 
Türk jeotermal endüstrisinin gelecek 10 yılda hedefi 1-GW kapasiteye ula�mak olmalıdır. Jeotermal 
yatırımların yakla�ık net ticari de�eri kilowatt ba�ına $1,617’dır. Enerji talep projeksiyonları Türkiye’nin 
önümüzdeki on yılda iki katı kurulu kapasiteye ihtiyacı olaca�ını göstermektedir. Dolayısı kurulacak 
santraller enerji talebi sıkıntısı ya�amayacaklardır. Önümüzdeki on yılda jeotermal enerji yatırımlarının 
yüksek kar marjı olan yatırımlar olarak kalması beklenmelidir.  
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