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A
NKARA  - Prof. Dr. Meh-
met Şener, dünyanWn her
bölgesindeki ana enerji
kaynaklarWnWn tüketime
bağlW olarak yenileneme-

yen  petrol, kömür, doğalgaz ve uranyum
olduğunu söyleyerek, “Enerji gelişme-
leri, enerji kullanımından kaynaklanan
iklim değişimleri gibi çok önemli çev-
resel etkileri de göz önünde tutarak sür-
dürülebilir gelişmeyi sağlamak zo-
rundadır” uyarWsWnda bulundu.

TMMOB’un İstanbul Kültür Üni-
versitesi’nde geçtiğimiz ay düzenlenen 8.
Enerji Sempozyumu’nda yenilenebilir
enerji kaynaklarW üzerine de değerlen-
dirmeler yapWldW.

‘Jeotermal tükenmez’
Niğde Üniversitesi Jeoloji Mühen-

disliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Şener jeotermal enerjinin yeni-
lenebilir, sürdürülebilir, ucuz, güvenilir,
çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türü
olduğunu söyleyerek, “Beslenmenin
üzerinde kullanım olmadıkça jeoter-
mal kaynakların tükenmesi söz konusu
değildir” dedi.

Şener, jeotermal enerjiyi, yerkabu-
ğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş
WsWnWn oluşturduğu, kimyasallar içeren sW-
cak su, buhar ve gazlarWn oluşturduğu
enerjiden yararlanma olarak tanWmladW.
Jeotermal enerjinin dünyada eski, Tür-
kiye’de ise yeni olduğunu söyleyen Şe-
ner, jeotermal enerjiden elektrik üreti-
minde ilk 5 ülkeyi; ABD, Filipinler,
Meksika, Endonezya ve İtalya olarak sW-
raladW. Şener WsW ve kaplWca uygulamala-

rWnda ise Çin, Japonya, ABD, İzlanda ve
Türkiye’nin ilk 5 ülke olduğunu belirtti.

‘100 bin konut ısıtılıyor’
Türkiye’nin Alp-Himalaya kuşağW

üzerinde olduğu için yüksek jeotermal po-
tansiyele sahip bir ülke olduğuna dikkat
çeken Şener, bu potansiyeli oluşturan alan-
larWn yüzde 77,9 ile BatW Anadolu’da yo-
ğunlaştWğWnW vurguladW. Şener, “Ülke-
mizin potansiyeli 31 bin 500 megavattır.
Bugüne kadar yalnızca yüzde 13’ü kul-
lanıldı” diye konuştu. Jeotermal alanla-
rWn yüzde 55’inin WsWtma uygulamalarWna
uygun olduğunu dile getiren Şener, şu bil-
gileri verdi:

“Türki-
ye’de jeoter-
mal enerji
kullanılarak
1200 dönüm
sera ısıtması
yapılmakta
ve 15 yerle-
şim birimin-
de 100 bin
konut jeo-
termal ener-
ji ile ısıtıl-
maktadır.”

Elektrik üretimine
uygun sahalar

İklim ÖNGEL

Şener, jeotermal enerjinin dinamik bir kaynak olduğunu belirterek yenilenebilir özelliğinin sürdürülebilmesi
için korunmasW gerektiğini kaydetti. Son yWllarda düzensiz ve bilinçsiz arama ve üretim sondajlarW yapWldWğWna
dikkat çeken Şener, “Kaynakların birçoğu kurumuştur. Kalan kaynakların da bu nedenle debisi azala-

cak veya tamamen kuruyacaklardır” uyarWsWnda bulundu.
Şener, aşWrW üretim için kirlenme, politik baskW ve mahalle

baskWsW nedeniyle jeotermal kaynaklarWn yenilenebilirlik özel-
liğinin zaman içinde yok edildiğini söyledi. Şener şunlarW kay-
detti:

“Enerji kaynaklarının yeryüzündeki dağılımı, paylaşım
savaşını coğrafi alana yaymaktadır. Bu kaynaklara sahip
bölgeler tarihin her aşamasında olduğu gibi, gelişmiş ülke-
lerin cazibe merkezi haline gelmektedir. Ortadoğu’nun ol-
duğu kadar, günümüzde yaşanan Afganistan ve Irak kri-
zinde de görüldüğü üzere, gelişmiş ekonomiler enerji ya-
taklarına haiz bölgeleri denetim ve gözetim altında tutmak
için politik olduğu kadar, gerektiği durumda askeri güç kul-
lanmaktan da geri durmamaktadır.”

‘Jeotermal korunmalı’

Endüstri Mühendisi Şenol Tunç, Türki-
ye’nin güneyinde toplam elektrik ihtiya-
cWnWn 2 katWnW üretebilecek güneş enerjisi
santrali (GES) için, vasWfsWz arazi potansi-
yelinin bulunduğunu bildirdi. Tunç, en er-
ken 2015’te kurulabilecek GES’lerin kö-
tümser bir tahminle 8-12 yWl, iyimser bir tah-
minle ise 7-9 yWl içerisinde geri ödeme sü-
resine sahip olduğunu kaydetti.

GES’ler nereye kurulmamalı?
Tunç, koruma ve SİT gibi “ko-

runan” alanlar, sulak alanlar, yer-
leşim alanlarW, askeri koruma böl-
geleri, kullanWlan mera, kWşlak, yay-
lak, yüzeyi düz-güneye hafif eğim-
li alanlara GES’lerin kurulmama-
sW gerektiğini söyledi.

‘Tarım alanlarına
dikkat’

GES’ler için vasWfsWz
arazilerin kullanWlmasW
gerektiğini belirten Tunç,
Bakanlar Kurulu kararW
ile tarWm arazilerinin
GES’lere açWldWğWnW söy-
ledi. Özellikle Karaman
ve Konya’nWn başvuru
yapWlabilir araziler için-
de olduğunu söyleyen

Tunç, “Konya ve Karaman ovaları
Türkiye’nin tarım ambarıdır. Ancak
projeci, emlakçı gibi çok sayıda yatı-
rımcıya binlerce dönüm arazi aldırıl-
mıştır, yüzlerce proje üretilmiştir” dedi.
Bu mevzuatla Türkiye’nin güneş serüve-
ninin uzun ve sWkWntWlW olacağWnW dile geti-
ren Tunç, “Önümüzdeki dönemde çok

hızlı yaygınlaşacak olan
GES’ler nedeniyle 10-20-30
sene sonra Türkiye’de tarım
alanı kalmama riski doğa-
caktır. Bu kapı bir kez açı-
lırsa bir daha zor kapatılır”
uyarWsWnda bulundu.  Tunç,
vasWfsWz alanlarWn sözü dahi
edilmeden, tarWm alanlarWna

ek olarak doğal parklar,
SİT alanlarW gibi tüm
koruma alanlarWnWn
GES’lere açWlmasWnWn
yüzlerce davaya konu
olacağWnW bildirdi. Tunç,
“Yine tek alternatif
elektrik enerjisinde
yüzde 100 fiyat ve te-
darik riski taşıyarak
tam dışa bağımlı ol-
duğumuz doğalgaz
olarak karşımıza gele-
cektir” diye konuştu.

‘Güneş ihtiyacı karşılar’

EMO Enerji ÇalWşma Grubu Üyesi Zerrin Taç Altın-
taşoğlu, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinin
rüzgar potansiyeli bakWmWndan zengin olduğunu kaydetti.
Yerli üretime verilecek desteklerle ilgili sürecin açWk ve
anlaşWlWr bir şekilde tanWmlanmasW gerektiğini söyleyen Al-
tWntaşoğlu, “Yetki ve sorumluluklar net olarak belir-
tilmeli” diye konuştu.

Yenilenebilir Enerji KaynaklarWnWn Elektrik Enerji-
si Üretimi AmaçlW KullanWmWna İlişkin Kanun’un kaynak
türüne göre, yerli ürün kullanWlmasW durumunda ek fiyat
vermesini “yenilik getiren ve umut verici” bir gelişme
olarak nitelendiren AtWntaşoğlu, 2015 sonrasWnWn Bakanlan
Kurulu kararWna bWrakWlmasWnWn belirsizlik yarattWğWnW kay-
detti. AltWntaşoğlu,“RES’lerin yurt içinde gerçekleşen
imalatına ödenecek yerli katkı konusunda öngörü-
len beş yıllık süre oldukça kısa. Sanayinin gelişmesi
ve belli bir olgunluğa ulaşabilmesi için yerli üretime
yönelik desteğin hem bileşen üretimi hem de özgün
tasarım yerli katkı desteği, uzun vadeli olarak plan-
lanmalıdır” dedi. Yerli üretim yapacak fabrikalarWn kim
tarafWndan ve nasWl tescil edileceği ve denetimlerin kim-
ler tarafWndan yapWlacağWnWn belli olmadWğWnWn altWnW çi-
zen AltWntaşoğlu, “Lisans kapsamındaki inceleme ve
denetiminin yetkilendirilecek denetim şirketlerinden
hizmet satın alınarak yaptırılabilir olması, sektörde
önemli bir denetimsizlik sorunu yaşanmasına neden
olcaktır. Bunu önleyecek tarafsız kriterler oluştu-
rulması zorunludur” önerisinde bulundu. �

‘Yerli üretime
destek verilmeli’

‘Yenilenebilir potansiyeli
kullanılmalı’

TÜRKİYE’NİN JEOTERMAL, GÜNEŞ VE RÜZGAR OLANAKLARI ÇOK

‘Yenilenebilir potansiyeli
kullanılmalı’

Aydın-Germencik 232 oC
Denizli-Kızıldere 242 oC
Manisa-Alaşehir-Kurudere 184 oC
Manisa-Salihli-Göbekli 182 oC
Çanakkale-Tuzla 174 oC
Aydın-Salavatlı 171 oC
Kütahya-Simav 162 oC
İzmir-Seferihisar 153 oC
Manisa-Salihli-Caferbey 150 oC
Aydın-Yılmazköy 142 oC
İzmir-Balçova 136 oC
İzmir-Dikili 130 oC

Elektrik üretimine
uygun sahalar

Şenol Tunç


