
- Geçen sayınızda jeotermal
enerjinin elektrik amaçlı kul-
lanımı üzerinde durmuş, yeni
sayınızda ısınma amaçlı kulla-
nımı hakkında bilgi vereceğinizi
belirtmiştiniz. Ülkemizde jeo-
termal enerji ile ısınan bölgeler
hakkında bilgi verir misiniz?

- Her şeyden hemen elektrik
üretmenin yolunu düşünüyoruz.
Jeotermal enerji de bu kapsam-
da son günlerde giderek artan bir
şekilde gündeme geliyor. Ancak
ilk önceliğimiz 15-20 milyon
olarak bahsedilen konutlarWn WsW-
tWlmasW ve soğutulmasW olmalW.
Güneşten elektrik elde etmeye
“Evet”, ama bu konuda harca-
nan zaman ve para konutlarWn gü-
neş enerjisi ile soğutulmasWna
harcansa üretilecek elektrikten daha
çok elektrik tasarruf edeceğimiz or-
tada. Büyük güçlerde ekonomik olan
güneş enerjisi ile soğutmanWn konutlar
düzlemine çekilmesi teşvik edilme-
li. AynW şey konutlarWn jeotermal
enerji ile WsWtWlmasW ve soğutulmasWnda
da geçerli.

İlk jeotermal kuyu 1963 yWlWnda
Balçova/İzmir’de açWldW. Yine Bal-
çova/İzmir’de ilk jeotermal WsWtma sis-
temi 1983 yWlWnda tesis edildi. 1987
yWlWnda ise ilk merkezi WsWtma siste-
mi Gönen/BalWkesir’de devreye gir-
di. Bir önemli ilk de 1996 yWlWnda yine
Balçova/İzmir’de 15 bin konut kap-
asiteli merkezi WsWtma sisteminin
devreye girmesidir. Maden Tetkik ve
Arama (MTA) Genel Müdürlüğü
Enerji Hammadde Etüt ve Arama
Dairesi BaşkanlWğW’nWn 2011 yWlW İlk
6 Ay Faaliyet Raporu’nda ülkemiz-
de 40 yWlda görünür hale getirilen jeo-
termal WsW kapasitesi 3 bin 100 WsWsal
megavat (MWt) iken, son 7 yWlda
yaklaşWk yüzde 52.5 artWrWlarak 4 bin
730 MWt’ye yükseltildiği belirtil-
mektedir. Yine bu rapora göre bugün

jeotermal WsW enerjisi 20 yerleşim bi-
riminde kullanWlmakta olup, 773
MWt düzeyinde 85 bin 903 konuta
eşdeğer WsWtma ve 2 bin dönüm sera
WsWtmasW gerçekleştiriliyor.

- Jeotermal enerjinin ısıtma
amaçlı kullanımına ilişkin hedef-
ler var mı? Varsa bu hedefler
hakkında bilgi verir misiniz?

- Türkiye’nin jeotermal potansi-
yelinin yüzde 95’i WsWtmaya uygun-
dur. Hükümetin kanun hükmünde ka-
rarnamelerle ortadan kaldWrdWğW Dev-
let Planlama TeşkilatW bünyesinde ha-

zWrlanan 9. Beş YWllWk KalkWnma Pla-
nW kapsamWnda oluşturulan Jeotermal
ÇalWşma Grubu’nun yapmWş olduğu
projeksiyonlara göre 2005 yWlWnda 100
bin olan jeotermal kaynakla konut
WsWnmasW 2013 yWlWnda 500 bin olacak.
IsW üretim (elektrik dWşW) hedeflerine
göre 2005 yWlWnda 1229 MWt olan ku-
rulu gücün 2013 yWlWnda 8 bin MWt’e
ulaşmasW beklenmektedir.

Jeotermal ÇalWşma Grubu, bu po-
tansiyelin önemini şöyle ortaya koy-
maktadWr:

“Türkiye’de hedeflenen 1 mil-

yon konutun jeotermal ile ısıtıl-
masında, 8000 MWt kurulu güç
olarak karşılaştırıldığında, 1400
MWe’lık bir nükleer santralın
yaklaşık 5 katı, yıllık ısı enerjisi ika-
mesi olarak karşılaştırıldığında
yaklaşık 3 katı olmaktadır. Bir baş-
ka yaklaşımla, 2 tane Mavi Akım
Projesi’ne eşdeğer enerjidir. Mavi
Akım’da 16 milyar metreküp/yıl
doğalgaz teminine karşın jeotermal
ısı potansiyelimiz 30 milyar met-
reküp/yıl doğalgaz eşdeğeridir.”

MTA Enerji Hammadde Etüt ve
Arama Dairesi BaşkanlWğW’nWn 2011
YWlW Faaliyet Raporu’nda Türki-
ye’nin jeotermal potansiyeline ilişkin
geçmiş hesaplamalarWn bilimsel ve-
riler WşWğWnda yenilenmesine yönelik
sürdürülen çalWşmalar hakkWnda bil-
gi verilirken, yürütülen pilot projenin
ardWndan “Aydın, Denizli, Nevşehir,
Afyon, Bingöl, Erzurum, Ağrı,
Uşak, Yozgat, İzmir, Bolu, Kırşe-
hir ve Konya” illeri için büro orta-
mWnda yapWlan değerleme ile 9 bin

303 MWt’lik bir po-
tansiyel hesaplamasWna
yer verilmiştir.

- Türkiye’de han-
gi bölgelerde ne ka-
dar konut bu hizmet-
ten yararlanabilir?

- Özel İhtisas Ko-

misyonu bünyesinde Jeotermal Ça-
lWşma Grubu’nun yaptWğW projeksi-
yona göre jeotermal enerji ile 1 mil-
yon konutluk WsWtma kapasitesi bu-
lunmaktadWr. Termal tesis ve sera WsWt-
masW da buna eklendiğinde 1 milyon
250 bin konut eşdeğeri WsWtma olanağW
hesaplamasW yapWlmWştWr. Bu hesap-
lamada sera ve termal tesisler hariç
olmak üzere illerin konut WsWtma po-
tansiyeli de şöyle ortaya konulmuş-
tur:

İzmir-220 bin konut, Denizli ve
civarW-100 bin konut, AydWn ve civarW-
90 bin konut, Bursa ve civarW-75 bin
konut, BalWkesir ve civarW-65 bin
konut, Afyon ve civarW-65 bin konut,
Manisa ve Turgutlu 50 bin konut, Kü-
tahya ve civarW-35 bin konut, Ça-
nakkale ve civarW-35 bin konut, Sa-
karya, AkyazW ve Kuzuluk bölgesi-
30 bin konut, Salihli-30 bin konut,
Bolu ve civarW-28 bin konut, Yoz-
gat ve civarW-25 bin konut, Nazilli-
25 bin konut, Erzurum-25 bin ko-
nut, ŞanlWurfa ve Sivas-20 bin ko-
nut, KWrşehir-20 bin konut, Dikili-
Bergama-15 bin konut, Alaşehir
(Manisa)-10 bin konut, Aliağa (İz-
mir)-10 bin konut ve diğer yerleşim
birimleri 27 bin konut.

- Jeotermal enerjinin kulla-
nımındaki en büyük engel sizce
nedir?

- Jeotermal enerjinin kullanW-
mWnWn yaygWnlaştWrWlmasWna yönelik
atWlan adWmlar (İzmir Jeotermal AŞ
gibi) doğalgaz dağWtWm çalWşmalarWna
kWyasla daha yavaş yürümektedir.
Jeotermal potansiyelin olduğu ille-
rimiz bile bugün doğalgaz bağlan-
tWsW yapWlmWş bulunmaktadWr. Resmi
enerji politikalarWnWn doğalgaza zor-
layWcW etki yaratan düzenlemeleri de
devreye girdiğinde, jeotermal ener-
ji altyapW çalWşmalarWnW caydWrWcW
unsurlar giderek belirginleşmekte-
dir. DWş etkenlere bağWmlWlWkla eş-
değer olan doğalgaz kullanWmWnW as-
gariye indirerek, teknolojisi ve in-
san kaynaklarW hali hazWrda mevcut
bulunan yerli jeotermal enerjinin ön
plana çWkarWlmasWna yönelik çabalar
Wsrarla sürdürülmelidir.
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- Jeotermal enerji ile WsWnmanWn şu an için iyi bir yanW, bu işlerin genelde
belediyeler eli ile yürütülüyor olmasW. Ancak AKP hükümeti döneminde
jeotermal sahalarWn da özelleştirilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi ya-
pWlmWştWr. Özelleştirme furyasW bu alanW da nasWl etkiler bilinmez, ama şu anda
hem ilk kurulum hem de kullanWm parasal olarak oldukça hesaplW.

Jeotermal WsWtma ücretleri temel olarak ekim-kasWm aylarWnda belir-
lenmekte olup, tüm yWl boyunca sabit kalmaktadWr. Türkiye’de jeotermal
enerji ile WsWtWlan bazW yerleşim bölgeleri ve halkWn ödediği aylWk jeotermal
WsWnma ve sWcak su ücretleri illere göre farklWlWk göstermektedir. KWyasla-
ma yapWlacak olursa 100 metrekarelik konut için jeotermal WsWnmanWn en
ucuz WsWnma yöntemi olduğu görülmektedir. Örneğin İzmir’de 100 met-
rekarelik konut için yWllWk 979 TL bedel ödeyerek WsWnmak mümkün gö-
rünmektedir.

Jeotermalin maliyet yanWnda yerli ve yenilenebilir kaynak olmasW ne-
deniyle de WsWnma amacWyla kullanWmWnWn yaygWnlaştWrWlmasWnWn önemini de
belirtelim. Jeotermal enerji bulunduğu ortamWn oksijenini tüketmez, kar-
bondioksit, kükürtdioksit salWmW yoktur. Türkiye’nin 2013 yWlWna ilişkin jeotermal elektrik
ve WsW kullanWm hedeflerine (550 megavat elektrik+8 bin WsWsal megavat) ulaşWlmasW duru-
munda yWllWk 10 milyon ton karbondioksit emisyon miktarWna engel olunmuş olacaktWr. Ül-
kemizin jeolojik yapWsWndan dolayW hep felaketleri konuşsak da bu yapWnWn bir faydasW jeo-
termal enerjidir. Bu kWrWk yapWyW yararlW hale getirmek elimizde… �

- Jeotermal enerji ile ısınmanın
parasal boyutu nedir?

Isınmada jeotermale öncelik


