
- Nihayet yeni ve yenilenebi-
lir enerjiyi gündemine alan ve bu
alanda da oldukça mesafe kat
eden ülkemizde dikkatimi çeken
nokta ön planda hep rüzgar, gü-
neş ve hidroelektrik santralları
var.Jeotermalenerjinedenbuka-
dar öne çıkmıyor?

- Ülkemize özgü yapXsal so-
runlarXmXz nedeni ile sXkXntXlar ya-
şansa da yeni ve yenilenebilir ener-
ji açXsXndan gelişmeler olumlu. Ya-
pXsal sorun derken, genelliklehedefe
kilitlenilen ülkemizde herhangi bir
yatXrXmXn toplumsal maliyet açX-
sXndan ne getirip ne götürdüğü ko-
nuşulmuyor. “Baca tütsün de ne
olursa olsun” anlayXşX egemen.
AnlayXş bu olunca temelde doğru
olan adXmlar yerelde sXkXntX yaratX-
yor. SonuçlarXnX her gün yazXlX ve
görsel medyada görüyoruz. Ener-
ji BakanXmXz daha yeni verdiği de-
meçte, “Ben yaptım oldu. Ülkeye
enerji gerek” mantXğXna karşX çX-
kanlarX “doğalgaz lobiciliği” ile suç-
ladX.“Doğalgazınparasını sizverin”
demeye getirdi. Sanki ülkeyi doğal-
gaz batağXna sokanlar yurttaşlar… Bu
iş ülke için iyidir denildi, bağlantXlar
yapXldX; şimdi gaz kötü oldu, kendi
yaptXklarX iyi. Üç beş sene sonra
rüzgar başka yerden esince bugün
yaptXklarX kötülenir. Bana göre ileri-
ki günlerde rüzgar jeotermalden ese-
cek, herkes JES’ci olacak. Şimdiler-
de kuralXna göre gittiğini söyleyebi-
leceğimiz jeotermal enerji için yine
bizler belki feryat edeceğiz.

- Jeotermal enerji nedir ve
uygulama alanları nelerdir?

- Jeotermal (jeo-yer, termal-XsX)
yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde
birikmiş XsXnXn oluşturduğu, kimya-
sallar içeren sXcak su, buhar ve gaz-
lardXr. Jeotermal enerji de bu jeoter-
mal kaynaklardan ve bunlarXn oluş-
turduğu enerjiden doğrudan veya
dolaylX yollardan faydalanmayX kap-
samaktadXr. Jeotermal enerji yeni, ye-
nilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez,
ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerel ve

yeşil bir enerji türüdür.
Jeotermal kaynaklar, belli başlX şu

uygulama alanlarXnda değerlendiril-
mektedir:

1. Elektrik enerjisi üretimi.
2. Merkezi XsXtma, merkezi so-

ğutma, sera XsXtmasX vb. XsXtma/so-
ğutma uygulamalarX.

3. Proses XsXsX temini, kurutma iş-
lemleri gibi endüstriyel amaçlX kul-
lanXmlar.

4. Karbondioksit, gübre, lityum,
ağXr su, hidrojen gibi kimyasal mad-
delerin ve minerallerin üretimi.

5.Termal turizmdekaplXcaamaç-
lX kullanXm.

6. Düşük sXcaklXklarda (30 °C’ye
kadar) kültür balXkçXlXğX.

7. Mineraller içeren içme suyu
üretimi.

Yenilenebilir, sürdürülebilir, tü-
kenmez bir enerji kaynağX olmasX;
Türkiye gibi jeotermal enerji açXsXn-
dan şanslX ülkeler için bir özkaynak
teşkil etmesi; temiz ve çevre dostu ol-
masX; yanma teknolojisi kullanXlma-
dXğX için sXfXra yakXn emisyon yay-
masX; konutlarda, tarXmda, endüstri-
de, sera XsXtmasXnda ve benzeri alan-

larda çok amaçlX XsXtma uygulamalarX
için ideal şartlar sunmasX; rüzgar, yağ-
mur, güneş gibi meteoroloji şartla-
rXndan bağXmsXz olmasX; kullanXma
hazXr niteliği; fosil enerji veya diğer
enerji kaynaklarXna göre çok daha
ucuz olmasX; arama kuyularXnXn doğ-
rudan üretim tesislerine ve bazen de
reenjeksiyon alanlarXna dönüştürü-
lebilmesi; yangXn, patlama, zehirle-
me gibi risk faktörleri taşXmadXğXndan
güvenilir olmasX; yüzde 95’in üze-
rinde verimlilik sağlamasX; diğer
enerji türleri üretiminin (hidroelektrik,
güneş, rüzgar, fosil enerji) aksine te-
sis alanX ihtiyacXnXn asgari düzeyler-
de kalmasX; yerel niteliği nedeniyle it-
halinin ve ihracXnXn uluslararasX kon-
jonktür, krizler, savaşlar gibi faktör-
lerden etkilenmemesi; konutlara fuel-
oil,mazot, kömür,odun taşXnmasXgibi
sorunlar içermediği için yerleşim
alanlarXnda kullanXmXnXn rahatlXğX
gibi nedenlerle büyük avantajlar sağ-
lamaktadXr.

- Bu alandaki yasal mevzuat
nedir?

- Jeotermal kaynaklarXn elektrik
üretimi amacX ile kullanXmXna yöne-
lik ilk mevzuat düzenlemesi 10 Ma-
yXs 2005 tarihli 5346 sayXlX Yenile-
nebilir Enerji KaynaklarXnXn Elektrik
Üretimi AmaçlX KullanXmXna İlişkin
Kanun’dur. Bu kanun 29 AralXk
2010 tarihinde 6094 sayXlX Kanun ile
değiştirildi. Jeotermalalana ilişkinola-
rak 13 Haziran 2007 tarihinde 5686
sayXlX Jeotermal Kaynaklar ve Doğal
Mineralli Sular Kanun kabul edildi.
Bu kanunun bizce garip yanX jeoter-
mal kaynaklar ile doğal mineralli su-
larX bir arada barXndXrmasXdXr. İlgisiz
iki alan bir araya getirilmiş olup; tek
ortak yanlarX yerkabuğu kaynaklX
olmalarXdXr. Bu kanunun ardXndaki
asXl amacXn özel-
leştirme olduğunu,
hemen yasanXn ar-
dXndan yapXlan
özelleştirme uygu-
lamalarX göster-
miştir. Bu yasa ön-

cesinde TMMOB tarafXndan açXlan
davalar üzerine bazX özelleştirme
uygulamalarX iptal edilmişti. YasanXn
hiç yoktan iyi olan tarafX ise bu ala-
nXn tanXmlanmasXdXr. Resmi Gaze-
te’de 14 Ekim 2008’de yayXmlanan
Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik
Jeotermal KaynaklarXnXn KullanX-
mXna Dair Yönetmelik ile de mev-
zuatXn önemli bir yanX daha yürürlü-
ğe girmiş oldu. Son olarak 19 Hazi-
ran 2011 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yXmlanan Yenilenebilir Enerji Kay-
naklarXndan Elektrik Enerjisi Üreten
Tesislerde KullanXlacak AksamXn
Yurt İçinde İmalatX HakkXnda Yö-
netmelik ile mevzuat kXsmX tamam-
landX.

- Jeotermal enerjide son za-
manlarda elektrik üretimi öne çı-
kıyor. Bu üretimin durumu ne?

- Türkiye’de elektrik üretimi
amaçlX jeotermal alanXnXn ilk keşfe-
dilmesi 1968 yXlXnda KXzXldere/De-
nizli’de olmuştur. İlk jeotermal ku-
yunun inşaatXna burada başlanmXş ve

1984yXlXndaTürkiye’nin ilkveAv-
rupa’nXn İtalya’dansonra ikinci jeo-
termal enerji santralX (20.4 MWe
kapasiteli) hizmete açXlmXştXr. 2013
projeksiyonlarXna göre ülkemizde
jeotermal kaynaklX kapasite 550
megavat (MWe) ve 2475 gigavat
saat (GWh) olarak ifade edilmek-
tedir. Bugünler itibarX ile alXnan li-
sanslarXn toplamgücü 187.75 MWe
olup, devrede olan santrallarXn top-
lam sayXsX 6 olup; toplam güçleri
94.2 MWe’dir.

Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nin
(EİEİ) verilerine göre ülkemiz 31
bin 500 XsXsal megavatlXk potansi-
yel ile dünyada ilk 10 ülke arasXn-
da yer alXyor. Jeotermal kullanX-
mXnda da dünyada beşinci, Avru-
pa’da ise birinci sXrada bulunuyor.
Ancak bu kullanXm daha çok XsXn-
ma ağXrlXklX. Resmi kaynaklarda
elektrikteki muhtemel potansiyel

jeotermal güç ise 2 bin megavat
olarak belirtiliyor. EİEİ’nin hesap-
lamalarXnagöre jeotermalpotansiyelin
tamamX harekete geçirilirse yXlda
1000 megavat kurulu güç ile 8 mil-
yarkilovat saatlikelektriküretimi sağ-
lanabilecek. Bu elektrik üretiminin de
3 milyon konutun ihtiyacXnX karşXla-
yabileceği ve 800 milyon dolarlXk net
gelir sağlayacağX belirtiliyor. Yine
EİEİ hesabXna göre, jeotermal po-
tansiyel ile500binkonuteşdeğeri XsXt-
ma sağlanabilir. Böylece yXlda 1
milyar metreküplük doğalgaz ithali-
nin önlenerek yXllXk 400 milyon do-
larlXk döviz tasarrufu sağlanabilecek
durumda. AyrXca 30 bin dönüm sera
XsXtmasXyla 30 bin kişilik istihdam ve
600 milyon dolar net gelir hesabX ve
400 termal tesis ile 250 bin kişilik is-
tihdam ve 5 milyar dolar net gelir he-
sabX yapXlmaktadXr. Böylece yXlda 6.8
milyar dolarlXk net gelir potansiyeli
hesabX ortadadXr. Jeotermal enerjiden
konutlarda XsXnma amaçlX yararlanma
konusuna ise gelecek sayXmXzda yer
verelim. �
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