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ÖNSÖZ 

ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
166. Maddesinin amir hükmüdür. Anayasamızın bu hükmü gereğince 
Kalkınma Planları ile Yıllık Programların hazırlanması, 223 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de belirtildiği üzere Devlet 
Planlama Teşkilatı'nın yerine getirmekle sorumlu olduğu asli 
görevleri arasındadır. 

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını uzun 
vadeli planlar çerçevesinde sürdürmeye başladığı 1963 yılından bu 
yana Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Birinci, 
İkinci, üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ülkemiz 
kaynaklarının döküm ve değerlendirmesinin yapılarak verimli 
şekilde kullanılmasında, sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu biçimde yayılmasında, insan kaynaklarımızın 
gelişmesinde, milli benliğimizin kuvvetlenmesinde ve sosyal 
bünyemize uygun yollarla gelişmenin sağlanmasında, Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı ise, bunlara ilave olarak, piyasa 
ekonomisinin yerleşmesinde önemli ve etkili rol oynamıştır. 

1990-1994 dönemini kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın, Türkiye’nin Avrupa Topluluklarına tam üyelik için 
başvuruda bulunduğu, ekonominin yönetiminde piyasa mekanizmasının 
daha fazla etkinlik kazandığı ve KIT’leri özelleştirme 
çabalarının yoğunlaştığı bir döneme rastlaması bu Plan için 
yapılan Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarını daha da önemli bir 
hale getirmiştir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında 
olduğu gibi 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
konulan Tüzük gereğince "özel ihtisas Komisyonları’’ kurulmuştur. 

özel ihtisas Komisyonları, iktisadi ve Sosyal Sektörlerde, 
ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma 
yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile 
Devlet Planlama Teştilatma, Kalkınma Planı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlaklarına daha geniş çevrenin katkısını 
sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
kurulmuşlardır. 



özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 tarih ve 
1987/31 sayılı- Başbakanlık genelgesi ile başlatılmıştır. 

özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili 
tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri 
kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlayabilecek 
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyon çalışmaları 
Devlet Planlama Teşkilatı1nın genel koordinasyonu çerçevesinde 
yürütülmüştür. 

özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatınca bir "çalışma 
modeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan imkanlar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar sektörlerinin 
niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 
durumlarda modelde bazı değişiklikler yapmışlardır. 

Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, komisyonlara katılan 
bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla 
belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan 
konulardaki her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer 
verilmiştir. 

ilgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli 
birer bilgi kaynağı niteliğini tayışan özel ihtisas Komisyonları 
raporlarının hazırlanmasında görev almış ve emeği geçmiş tüm 
üyelere, Devlet Planlama Teşkilatı olarak, en içten teşekkürü bir 
borç biliriz. 



DPT VI. BEŞ YILLIK PLAN SANAYİİ HAMMADDELERİ 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

Başkan : 
Dr. ismaiI SEYHAN 

Koordinatörler: 
Nuri BİRTEK 
Ergün YİĞİT 

Başkan Yard.: 
Erol BERKER 

Uye I er : 

Sabri ÇİFTÇİ 
Mustafa KULA 
Taner İRKEÇ 
Güner KARTAL 
İbrahim YAVUZEL 
Halil i br ah im KIRŞAN 
Mehmet ÖZTOPRAK 
Turan ARDA 

Mün i re HURYAŞAR 
Ahmet AKOL 
Ak i f DİLEMRE 
ihsan ÖZOĞUL 

Feyyaz KAPKAÇ 
Dr. Ali SAYIN 
Yaşar TOPÇUOĞLU 
Yaşar SULUDERE 
Fahrettin ŞENER 
Mevlüt AYGÜN 
İhsan BOZDOĞAN 
Acar ÖZEL 

Kaz im ÇOKAY 
inci ALTI NT İĞ 
Ayhan AK 
Al i DÜNDAR 

(MTA) 

(DPT) 
(DPT) 

(MTA) 

(MTA) 
(MTA) 
(MTA) 
(MTA) 
(MTA) 
(MTA) 
(MTA) 
(MTA) 
(MTA) 
(MTA) 
(MTA) 
(MTA) 
(MTA) 
(MTA) 
(MTA) 
(MTA) 
(MTA) 
(MTA) 
ESAN 
T.ŞİŞE ve CAM 
T.ŞİŞE ve CAM 
T.ŞİŞE ve CAM 
SÖĞÜT SERAMİK 
SÖĞÜT SERAMİK 

FAB. 
FAB. 

FAB. 



Emine KOÇBERBER 
Salih F i DAN 
Kasım VELİ 

Celal TAŞKIN 
Gersan Jak ÖZEL (Müteveffa) 
Çetin KARAAĞAÇ 
Mustafa HATİBOĞLU 
Vedat TÜTÜNCÜ 
Nur e 11 in ATAMER 
Hayret t in ÇATAR 
Gür kan SÜMER 
Nevzat ÖZKAN 
Çet i n ERDEMİ R 
Mel İha KÜÇÜKYAZICI 
Tuğrul TEKER 
Türker ZORLUBAŞ 
i İham i TEZCAN 
Dr . Rıfat BOZKURT 
Dr. Seyfi KULAKSIZ 
Dr. Niyazi GÜNDOĞDU 
Mehmet iŞCAN 
i I han AVŞAR 
Abidin ÖZYURT 
Jevfik Uğur KOCABAŞ 
İbrahim ESENERGÜL 
Yunus KINAM 
Ref ik DİKTAŞ 
Süha SAĞLAM 
Muhsin AÇIK 
Sadık KAFADAR 
Aynur TAŞÇI 
Kür şat KAYPAKOĞLU 
Di i ek YİĞİT 

DEVLET İSTATİSTİK ENS. 

ÇİTOSAN 
ÇİTOSAN 
ÖZEL SEKTÖR 
ÖZEL SEKTÖR 
ÖZEL SEKTÖR 
ÖZEL SEKTÖR 
ÖZEL SEKTÖR 

ŞEKER FAB. A.Ş. 
TEKEL 

TEKEL 
TEKEL 
TEKEL 
TEKEL 
KÜMAŞ 
AKMADEN 
ÇANAKKALE SERAMİK 
ESKİŞEHİR ANADOLU ÜN i V. 
HACETTEPE ÜN i V. 
HACETTEPE ÜN i V. 
i GEME 
ET i BANK 
ETİ BANK 
ET i BANK 
ET i BANK 
ET i BANK 
ETİ BANK 
ET i BANK 
ET i BANK 
ET i BANK 
ET i BANK 
ET i BANK 
ET i BANK 



ÖZET: 

6. Beş Yıllık Kalkınma Planı Madencilik özel ihtisas 
Komisyonu içinde yer alan Jeotermal Enerji için hazırlanan bu 
raporda, kaynağın, dünyadaki durumu, rezervi, tüketimi, üretimi, 
teknolojisi ve çevre sorunları ile Türkiye’de de aynı başlıklar 
altında durumu ele alınmıştır. 

Jeotermal Enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde 
birikmiş ısının oluşturduğu,, sıcaklığı sürekli 20 santigrat 
dereceden fazla olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü 
sularına oranla daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve 
gazlar içerebilen sıcak su ve buhar olarak tanımlanabilir. Düşük 
(20-70 santigrat derece), orta (70-180 santigrat derece) ve 
yüksek (180 santigrat dereceden yüksek sıcaklıkta.) e n t a I p i I i 
akışkan olmak üzere genelde üç gruba ayrılmaktadır Yüksek 
entalpili akışkandan elektrik üretiminde düşük ve orta entalpili 
akışkandan ise ısıtmacıIıkta yararlanılmaktadır. Bunların yanında 
akışkan, değişik amaçlarda olmak üzere entegre .kullanıma 
sunu I ab i I i r. 

Jeotermal akışkandan elektrik üretimi dünyada ilk olarak 1904 
yılında İtalya'da gerçekleştirilmiş ve bugün İtalya, Amerika 
.Japonya, Filîpinler ve Yeni Zelanda başta olmak üzere 18 ülkenin 
elektrik üretimi 4813.22 MW a ulaşmıştır. 

Jeotermal enerjinin tüketimi, başta elektrik üretimi olmak 
üzere ısıtmacıIık, akışkandan kimyasal madde üretimi, 
kurutmaçıIık, ağartma ve bitki ve balık kültüründe 
kullanılmaktadır. Jeotermal enerjinin aranması ve işletilmesinde 
görülen en büyük eksiklerden biri yasal düzenlemenin olmayışıdır. 

Günümüzde dünya, enerji ihtiyacının büyük . bir kısmını 
hidrolik enerji ve fosil yakıtlardan karşılamaktadır, önümüzdeki 
yıllarda bu fosil yakıtların bitmesi ve yerini yeni enerji 
kaynaklarının alması beklenmektedir. Jeotermal enerjide bunlardan 
biridir ve gelişmesi gün geçtikçe büyümektedir. Jeotermal 
enerjiye dayalı elektrik kurulu gücünün yıllık % 15 artışla 2000 
yılına kadar 38 400 MWe, ısı enerjisi olarak tüketimin ise yıllık 
% 7 artışla 33 100 MWt ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Jeotermal enerji üretim maliyeti, diğer enerji kaynaklarına 
oranla düşük değerdedir. Bu maliyet, entegre kullanımlar 
sözkonusu olduğunda daha da düşmektedir. 110 MWe kapasiteli bir 
santralın toplam maliyeti 4.5 cent/kwh dır. 

Alp-Himalaya Orojenik kuşağı üzerinde bulunan ve genç 
tektonik etkinlikler sonucu gelişen grabenlerin, yaygın 
voI kan izmanın, doğal buhar ve gaz çıkışlarının, hidrotermal 
alteresyon ve sıcaklıkları yer yer 100 santigrat dereceye ulaşan 
600 ün üzerindeki sıcaksu kaynağının varlığı Türkiye’nin önemli 
bir jeotermal enerji potansiyeli taşıdığını göstermektedir. 



1982 yılında MTA tarafından başlatılan sıcak su envanter 
çalışmaları, 1988 yılında elektrik üretimine elverişli Kızıldere- 
Denizii Jeotermai enerji sahasının keşfedilmesiyle hız 
kazanmıştır. 1982 yılında yine e iektrik üre t i mi ne uygun Aydın- 
Germencik ve ÇanakkaIe-TuzI a sahalarıda keşfedilerek bu konudaki 
çalışmalar daha da genişletilmiştir. Bunlardan başka ısıtmacılığa 
yönelik birçok saha keşfedilmiş, BaIıkes ir-Gönen, izmîr-BaIçova, 
Afyon-ümer ve Kütahya-Simav sahalarında ısıtma uygulamaları 
yapılmış ve halen devam etmektedir. Bu sahalarda açılmış olan 18 
kuyudan ısı üretimi yaklaşık 2.8X1000000 KCal/saat (33 MWt) tir. 
Bu da yıllık 13000 ton linyit (65X1000000 TL.) veya 5400 ton fuel 
oil (1620X1000000 TL) tasarrufu demektir. 

Işıtmacılık konusunda yapılan maliyet hesaplamalarına göre 
<W saat ısının 

Jeotermai enerjiden üretimi. 4.+T 
Kömürden (5000 KCaI) ■’ 15.TL 
Fuel oilden ’’ 32.TL.dir. 

Türkiye'de elektriğe yönelik uygulama ise Den izI i-Kızı I dere 
sahasında 1974 yılında kurulan 0,5 MWe kapasiteli bir pilot 
tesisle başlamış ve 1984 yılında aynı sahada TEK tarafından 
yaptırılan bir santralle 20.4 MWe kapasiteye ulaşmıştır. 

ülkemiz için yapılan talep tahmin projeksiyonunda, Aydın- 
Germencik, ÇanakkaIe-TuzI a, İzmir-Dikili gibi sahalarda 
önümüzdeki yıllarda santral kurulması ile ilgili çalışmalar 
pI an Ianmaktadır. 

Bunlardan Aydın-Germencik sahasında santral kurulması 
amacıyla bir firma çalışmalara başlamıştır. Bu sahada 1993 yılı 
itibariyle 55 MWe, ÇanakkaIe-TuzI a sahası ise 1994 yılı 
itibariyle toplam 20 MWe santral kapasitesi ile üretime geçeceği 
tahmi n ed iImekted i r. 

Türkiye genelinde termal Liretim ve talebin 1989 da 50 MWı: , 
1990 da 70 MWt, 1994 te ise 350 MWt olması beklenmektedir. Gerek 
termal, gerek elektrik birlikte değerlendirildiğinde ekonomiye 
katkılarının her yıl artarak 1994 te 93.79X1000000000 TL olması 
bek Ienmekted i r. 



1. GİRİŞ 

1.1. Tanım: 

Jeotermal Enerji: yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde 
birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklığı sürekli 20 santigrat 
derece den fazla olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü 
sularına oranla daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve 
gazlar içerebilen sıcaksu ve buhar olarak tanımlanabilir. 
Yeryüzünde ısının yoğunlaşmış boşalımı ise, aktif kıta kenarları 
(Kuzey ve Güney Amerika kıtası batı kıyıları, Alp Orojenik 
kuşağı) Okyanus ortası sırtları (İzlanda adası) ve kıtasal 
riftler üzerinde bulunur. (Doğu Afrika Rift i)(Şek.:1). 

Herhangi bir akışkan içermemesine rağmen bazı teknik 
yöntemlerle ısısından yararlanılan, yerin derinliklerindeki 
’’Sıcak Kuru Kayalar’’da jeotermal enerji kaynağı olarak 
nitel end i r iImekted i r. 

SınıflandırıI ması: 

Ülkelere göre değişik sınıflandırmalar olmasına rağmen, 
jeotermal enerji sıcaklık içeriğine göre kabaca üç gruba ayrılır. 

1. Düşük entalpiii sahalar (20-70 santigrat derece sıcak.) 
2. Orta ’ ’ ' ’ (70-180 ’’ ’’ ’’ ) 
3. Yüksek ’’ ’’ (180 santigrat derecedenyüksek) 

Düşük ve orta entalpiii sahalar bugünkü teknolojik ve 
ekonomik koşullar altında başta ısıtmacılık olmak üzere (Sera, 
bina, zirai kullanımlar), endüstride (yiyecek kurutulması, 
kerestecilik, kağıt ve dokumacılık sanayiinde, dericilikte, 
soğutma tesislerinde), kimyasal madde üretiminde (Borik asit, 
amonyum bikarbonat, ağır su, akışkandaki C02 den kurubuz 
eldesinde) kullanılmaktadır. 

Ancak, bu sıcaklıklardaki akışkanlardan da elektrik üretimi 
için Dünyada çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. 

Yüksek en ta ipi I i. saha I ardak i akışkandan ise elektrik enerjisi 
üretimi ile birlikte diğer entegre kullanımlarda da yararlanmak 
mümkündür. 



DERİNLİK - DEPTH (m.) 

JEQTERMAL ENERJİ 

>«kıİ: i 



Yerkabuğunun derinliklerinde varolan bu ısı kaynağı, henüz 
soğumasını tamamlamamış bir magma kütlesi veya genç bir 
volkanizma ile ilgilidir. Yerkabuğunun kırık ve çat I ak I arınclan 
derinlere süzülen meteorik sular bu ısı kaynağı ile ısıtıldıktan 
ve mineralce zenginleştikten sonra yoğunluk farkı nedeniyle 
yükselirler. Bu sıcak akışkan yerkabuğunun sığ derinliklerinde 
(1000-3000 m), üzerinde geçirimsiz örtü kayalar bulunan, 
gözenekli ve geçirimli hazne kayalarda toplanır veya kırıklar 
aracılığıyla yeryüzüne ulaşarak termal kaynakları oluşturur ya da 
sondajlarla çıkartılarak ekon om i k kullanıma dönüştürülür. 

3 
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2. DÜNYADA MEVCUT DURUM: 

Termal amaçlı kullanımı çok eski olan jeotermal enerjiden ilk 
defa 1827 yılında İtalya’da asit borik elde etmek amacıyla 
yararlanılmıştır. Daha sonra 1904 yılında Larderello (İtalya) 
yöresinde jeotermal buhardan çok küçük kapasitede elektrik 
üretimine başlanmış ve 1912 yılında gücü 250 KWe olan ilk 
turbo jeneratör kurulmuştur. 

Isıtma amacıyla ilk uygulama İzlanda'da Reykjavik kentinde 1930 
i arda baş Iamıştır . 

1949 yılında Yeni Zelanda Wairakei sahasında turistik bir 
otele sıcaksu temini amacıyla başlanan sığ sondajlara daha sonra 
elektrik üretimi amacıyla devam edilmiş ve 1954 yılında 200 MWe 
kapasiteli bir santral kurulmuştur. 

1960 da Amerika’da, 1961 de Meksika’da ve 1986 da Japonya’da 
santraller kurularak jeotermal enerjinin kullanımı dünya çapında 
yaygınIaşmış 11r. 

Bugün jeotermal enerjiyi yaygın olarak kullanan ülkelerin 
başında ABD, Filipinler, İtalya, Japonya, Yeni Zelanda, İzlanda 
ve Meksika gelmektedir. 

Aralık 1986 yılı verilerine göre dünyada 18 ülkede jeotermal 
enerjiden elektrik üretimi yapan santral vardır. Bu santraliarın 
1987 yılı üretim kapasitelerine göre listesi Tablo 1 de 
verilmiştir. Bu ülkelerin toplam elektrik kurulu gücü 4813.22 MWe 
tir. 

2.1. Rezerv I er 

Teorik hesaplamalara göre 0-10 km. derinlik arasında dünyada 
birikmiş ısı enerj'isi, yüksek ısı akılı alanlar için: 245X1000000 
EJx(exajou I es) , düşük akılı alanlar için 181X1000000 EJx dur. Bu 
enerjinin % 0.1 inin işletilebileceği düşünülürse jeotermal 
kaynak 0.4X1000000 EJ den fazla olacaktır. Bu ise dünyada bugünkü 
yıllık enerji tüketimine göre 1000 yıllık bîr rezerv demektir. 
(Robertson Research Ltd. 1988). 

Tablo 2 de dünyada doğal akiferlerden toplam 0.5 EJ üretim 
yapıldığı, üretilebilecek isbatianmış rezervin ise 50 EJ olduğu 
ve diğer enerji kaynak rezervlerine göre durumu görüImektedri. 
(Robertson Research Int. Ldt. 1988). 

2.2. Tüket imi 

2.2.1. Tüketim Alanları: 

Yakın geçmişe kadar sadece sağlık amacıyla kullanılan 
jeotermal enerjiden, günümüzde ya doğrudan ısıtmada, ya da başka 
enerji türlerine dönüştürülerek yararlanılmaktadır. 
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20, yüzyılın başına kadar sağlık ve yiyecekleri p şirme 
amacıyla yararlanılan jeotermal kaynakların kullanım alanları, 
gelişen teknolojiye bağlı olarak günümüzde çok yaygınlaşın ş ve 
çeşitlenmiştir. Bunların başında elektrik üretimi, ısıtmacılık ve 
endüstrideki çeşitli kullanımlar gelmektedir (Tablo: 3). 

ELEKTRİK ÜRETİMİ 

Hazne sıcaklığı 200 santigrat derece ve daha fazla olan 
jeoterrnal akışkandan elektrik üretimi gerçek Ieştirilmektedir . 
Ancak yeni teknolojilere göre 150 santigrat dereceye kadar düşük 
hazne sıcaklıklı akışkandan da elektrik üretilebilmektedir. 
Jeotermal enerjiden elektrik üretimi ilk oiarak 1904 yılında 
İtalya’da ol muş t ur. 

18 

1 EJ x = 10 joule. 

Tab I o-1 : Dünyada JeotermaI Ener j i Elektrik Kurulu Gücü (1987) 

ÜLKE MWe SAHA MWe 

1 . ABD 2.090.00 Geyse r s 1.839.00 

East Wes a 12.50 
Sal ton Sea 49 .60 
Heber 122.00 
Hammoth 7.00 
Wende I I 0 .60 
Wabuska 0 .60 

Steamboa t 5 .00 

Desert Peak 10 . 00 
Beawewe 16.00 
Wi Iford 20 . 00 

Cove For t 2 .70 

Hammers Iy 2 . 00 
Puns(Hawa i) 3 .00 

2.MEKSİKA 645.0 Cer ro Prieto 620.00 
Los Azufres 25 . 00 

3.EL SALVADOR 95 . 00 Ahuachapan 95 . 00 
4.N i KARAGUA 35 .00 Momotombo 35 . 00 
5.BATI HİNT ADL. 4 . 20 GuadeIoupe 4.20 
6.AZOR ADALARI 3.00 Verme I ho 3.00 
7. i ZLANDA 39.00 Nama f j a I I 3.00 

Kr af I a 28 .00 

Svar t seng i 8 .00 
8.İTALYA 504.20 LardereI Io 429.70 

Monte Ami ata 22 . 00 
Tr ava I e 48 .00 

La ter a 4.50 

9.YUNANİSTAN 2.00 Milos 2 . 00 
10.TÜRKİYE 20.40 K i z i 1 d e r e 20 .40 
11.S.S.C.B. 1 1 . 00 Pau t zheskaya 11.00 
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12.KENYA 45 .00 Ol kar i a 45 

13.ÇİN 8.32 Yangba j i ng 7 
Dengwu 0 

Hu i tang 0 

X i ongyue 0 
Hua i I a i 0 

Zhaoyuan 0 
Wentang 0 

14.TAYVAN 3.00 Ch i ngshu i 3 
15.JAPONYA 215.10 Matsukawa 22 

Ohtake 12 
Ohnuma 10 
On i kobe 12 
Ha tchobaru 55 
Kakkonda 50 

Sug i no i 3 
Mor i 50 
Kokuşa i HtI . 0 

16.FİLİPİNLER 893.50 Tiwi 33G 
Mak Ban 330 

Tongonan 1 15 

Pal imp i non 118 

17.ENDONEZYA 32.30 Kamojang 30 

D i eng 2 

18.YEN i ZELANDA 167.20 Wa i rake i 157 

Kawerau 10 

TOPLAM: 4.813.22 56 Saha 4.813 

00 
00 
59 

03 

20 
20 

20 
10 
00 
00 
50 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
10 
00 

00 

00 

50 

30 

00 

20 

00 

22 

(Robertson Res.Int.1988) 



Tablo 3: JEOTERMEL AKIŞKANIN SICAKLIĞA GÖRE KULLANMA YERLERİ 

Elektrik 
0 C üret imi Isıtma 

180 Yüksek Konsantrasyon Solüsyonun Buharlaşması 
Amonyum Absorbsiyonu ile Soğutma x 

170 Hidrojen sülfit yoluyla ağır su eldesi, 
D i yatmi11 er in kurutulması x 

160 Kereste, Balık vb. yiyeceklerin kurutulması x 

150 Bayer’s yoluyla Alüminyum eldesi x 

140 çiftlik ürünlerinin çabuk kurutulması 
(Konservec ilikte) x 

130 Şeker Endüstrisi, Tuz eldesi x 

120 Temiz Tuz Eldesi, Tuzluluk oranının artırılması x 

110 Çimento kurutması x 

100 Organik maddeleri kurutma (Yosun, Et, sebze vb) 
Yün Yıkama ve Kurutma x 

90 BaIık kurutma x 

80 Ev ve Sera I sıtma x 

70 Soğutma (Alt Sıcaklık Sınırı) x 

60 Kümes ve Ahır ıs tma x 

50 Mantar yetiştirme, Balneolojik Banyolar x 

40 Toprak ısıtma, Kent ısıtması (Alt Sınır) Sağlık 
Tes i s I er i x 

30 Yüzme havuzları, Fermentasyon, Damıtma, Sağlık Tesisi. x 

20 Balık Çiftlikleri • x 
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Tablo :2 Dünya Enerji Rezervleri Tahmini 

Yakıt Tipi 

Top 1 am 
Yıllık 
üretim 

i şI e t i lebi I 

Görünür 

ir Rezervler 

ilave 

Spekülasyona 
Tabi Kaynak 

Görünür Re¬ 
zervlerin 
Tükeneceğ i 
Süre (yıI) * 

A) TÜKENEN 

KATI YAKITLAR 

Taş Kömürü 84 14300 65310 180500 170 
Yarı Bitümlü Taş Kömür 4 3280 33610 87500 820 

Linyit 12 2580 14680 25000 215 
Turb 1 150 1500 2500 150 

Top 1 am Katı Yakıt 1 ar 101 20310 115100 195500 201 

SIVI YAKITLAR 
Ham Petrol 125 4060 1560 7600 32 
Tab i i Gaz 66 4010 6670 1 1000 61 

B i t üm i ü Şist 0 . 1 270 1 1340 100000 2700 
Asfaltl ı Kum 1 a r 0 . 4 270 1650 1 5 0 0 0 675 

Top 1 am Sıvı Yakıt 1 ar 191.5 86 1 0 21220 133600 45 

"FISSILE" YAKITLAR 
Uranyum 16 1 130 1360 4500 7 1 

To r yum - 270 560 - -

U ve Th (üretken Eşdeğer) - (84300) ( 1 1 5620) (267000) -

Toplam Fissile Yakıtlar i 6 1400 1920 4500 7 1 

FÜZYONLU YAKITLAR 
D _ 

- - >1x101 2 -

Li - - > 5 X 1 0 6 -



JEOTERMAL YAKITLAR 
Yerkabuğu Isısı 
Tab i i Ak i fer — 

Toplam Jeotermal 

Toplam Tükenen Yakıtlar 

0 . 5 

0 . 5 

309 

50 

50 

30370 

430000 
50000 

480000 

618240 

>430x106 
>1x10® 

>431x10® 

>1x10' 2 

100 

100 

98 

B) YENİLENEBİLİR 

H i d r o 22 40 40 296 R** 

B i yoma s 36 150 150 18000 R 

Güneş <0.01 - 10000 5x10® R 

Rüzgar <0.01 - 500 5000 R 

Da I ga 0 - 10 85 R 
Med-Cez i r <0.01 - 2 50 R 

TermaI-Okyanus 0 - 200 4500 R 

Toplam Yenilenebilir 58 190 10902 5.2x10® 

* Cari Ur e t i m M ikt arın ı n sabit kalması varsayılmıştır. 
** Yen i Ieneb i I i r . 

Tarifler : Görünür işletilebilir 
Rezervler 

i Iave i şI e t i lebi I ir 
Rezervler 

Spekülasyona Tabii 
Kaynak 

Halihazır ve gelecekte bugün bilinen teknoloji ile 
kullanılabilecek rezervler. 

Bazı ekonomik sınırlamalar ve beklenen teknolojik 
gelişmeler ışığında işletilebilir rezervler. 

Tahmine dayanan ve nihai olarak kullanılabilecek 
kaynak I ar . 

KAYNAK : Robertson Res. Int. 1988 



Ayrıca son zamanlarda buharlaşma noktaları dUşlik gazlar 
(Freon, izobıitan vb.) kullanılarak 60-90 santigrat derece 
sıcaklıktaki sulardan da elektrik üretiminde yararlanma 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

Jeotermal akışkandan elektrik üretimi, başta ABD ve İtalya 
olmak üzere Japonya, Yeni Zelanda, El Salvador, Mexika, İzlanda, 
BTürkiye, Filipinler, Endonezya vb. ülkelerde yapılmaktadır. 

Dünyada halen kurulu gücü 4813 MWex (1987 yılı sonu 
itibariyle) olan jeotermal enerjiden elektrik üretim kapasitesi 
gün geçtikçe daha yüksek düzeylere ulaşmaktadır. 

I S ITMA 

Düşük sıcaklıklı jeotermal akışkanlar (150-30 santigrat 
derece) doğrudan ısıt ma cı Iık t a kullanıl maktadır. Ayrıca ısı 
pompaları yardımıyla suların sıcaklığı 5 santigrat dereceye 
düşünceye kadar akışkandan yararI anıI ab i Imektedir. 

Jeo t ermaI Ener j i 

-40 santigrat dereceden fazla sıcaklıktaki jeotermal akışkan 
binaları ve kentleri merkezi sistemle ısıtmada ve de sıcak 
kullanma suyu olarak (İzlanda, Fransa, JAponya, ABD, SSCB, 
Türkiye, Yeni Zelanda, Macaristan) 

-Seraların ısıtılması ile turfanda sebzecilik, meyvecilik, 
çiçekçilik yapılmakta ve dünyada yaklaşık 10000 MWt karşılığı 
jeotermal enerji bu amaçla kullanılmaktadır. Macaristan, İtalya, 
Türkiye, ABD, Japonya, Yeni Zelanda ve izl.anda’da 30 santigrat 
dereceden fazla sıcaklıktaki akışkan kullanılarak seraların 
ısıtı I masında 

-Tropikal bitki ve balık yetiştirilmesinde (Japonya) 

-Tavuk vb. hayvan çiftliklerinin ısıtılmasında (Japonya, ABD, 
Yeni Zelanda, Macaristan, SSCB) 

-Toprak, cadde, havaalanı pistlerinin vb. ısıtılmasında 

-Yüzme havuzu, termal tedavi merkezleri ve diğer turistik 
tesislerde (İtalya, Japonya, ABD, İzlanda, Türkiye) 
kul lanı Imaktadır. 

MWex= Elektrik megawatt IMWe= 241 kg petrol eşdeğeri enerji 
miktarıdır. 
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ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİLERDEKİ UYGULAMALAR 

Jeo termaI Akışkan, 

-Yiyeceklerin kurutulmasında (balık, yosun vb.) ve sterilize 
edilmesinde: konservecilikte (Japonya, ABD, İzlanda, FM ipinI er). 

-Kerestecilikte ve ağaç kaplama sanayiinde (Yeni Zelanda), 

-Kağıt (Yeni Zelanda, İzlanda, Japonya) ve dokuma (Yeni 
Zelanda, İzlanda) endüstrisinde, 

-Derilerin kurutulması ve i ş-Kenmes i nde (Japonya vb.) 

-Bira vb. endüstride mayalama ve damıtmada (Japonya), 

-Soğutma tesislerinde kul lanı Imaktadır.(i 

KİMYASAL MADDE ÜRETİMİ 

-Jeotermal akışkan borikasit, amonyum bikarbonat, ağır su 
(döteryum oksit: D20) , amonyum sülfat, vb. kimyasal maddelerin 
elde edilmesinde (İtalya, ABD, Japonya) 

-Jeotermal akışkandaki C02 den kuru buz elde edilmesinde (ABD 
Türkiye) kullanılmaktadır. 

2.2.2. Tüketim Alanında beklenen gelişmeler: 

Bugün 200 santigrat derece sıcaklığına sahip akışkanlardan 
(180 santigrat derece kuyubaşı sıcaklığına sahip) ekonomik olarak 
elektrik üretimi yapılabilmektedir. Ancak birçok ülkede yapılan 
sondajların önemli bir kısmında karşılaşılan rezervuar 
sıcaklıkları 200 santigrat derecenin altındadır. Bu akışkanlardan 
da elektrik üretimi yapılabilmesi için dünyanın birçok gelişmiş 
ülkesinde teknolojik ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
çalışmaların bazıları, 150 santigrat derece düşük sıcaklıklı 
rezervuarlardaki akışkanlardan elektrik enerji üretimine uygun 
olmasına rağmen, henüz dünya çapında yaygın uygulamaya 
geç i Imem iştir. 

Genellikle jeotermal akışkanın kullanımındaki sınırlamalar 
içinde en önemli olanı, bugüne kadar bu yeraltı kaynağının yasal 
bir baza oturtulmamış olmasıdır. Gelecekteki günlerde kullanım 
alanları yaygınlaştıkça arama ve işletme safhalarında büyük idari 
ve hukuki problemlerle karşılaşılacağı muhakkaktır. Çünkü bir 
kaynaktan değişik amaçlar için, yarar lanılabilmekte ve bunların 
bazı I a r ı d a birbirini takibeden kullanımlar olmaktadır. 
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Ayrıca bazı akışkanların kimyasal özelliklerinden dolayı 
kabuklaşma yapmaları kullanımlarını sınırlamakta ise de bugünkü 
gelişen teknoloji ile uygulanan inhibitor vb. deneyleri 
kabuklaşmayı önleyici etki yapmıştır. Yani kabuklaşma problemine 
çözülmüş gözü ile bakılabilir. Ancak, ekonomik olarak 
kullanılabilecekler sahalara göre seçilmesi gerekmektedir. Bunun 
yanında akışkanın korozif etkisi de küçük çapta problem 
yaratmakta ve bu da kimyasal katkı maddeleri ve uygun malzeme 
seçimi ile çözülmektedir. 

2.2.3. Tüketim Miktarları: 

Günümüzde dünya, enerji ihtiyacını önemli ölçüde hidrolik 
enerji ve fosil yakıtlardan karşılamaktadır. 'Önümüzdeki yıllarda 
bu fosil kaynaklarıh bitmesi ile yerini yeni enerji kaynaklarının 
alacağı beklenmektedir. Bu nedenle dünyada birçok ülke son 35 
yılda, yeni enerji kaynakları geliştirmeye yönelik çalışmalar 
başlatmıştır. Ayrıca petrol ve diğer fosil kaynakların dünya 
piyasalarında Hatlarının giderek artması bu araştırmaları 
hızlandırmıştır. Jeotermal enerji bu yeni enerji kaynakları 
içinde en önemlilerinden biridir. 

Dünyada jeotermal enerji den üre t i I en elketriğin tamamının 
tüketildiği kabul edilebilir. Jeotermal enerjiye dayalı toplam 
elektrik kapasitesi 1987 yılı değerlerine göre 4813.22 MWe tir. 
(Tablo:1) Isı enerjisi olarak tüketilen miktarı ise 1986 yılı 
değerlerine göre toplam 12550 MWtx dir. (UNDPRp 1988). 

Jeotermal enerjiye dayalı elektrik kurulu gücünün 2000 yılına 
kadar % 15 yıllık artışla 38 400 MWe, % 10 yıllık artışla ise 
19.700 MWe ulaşması beklenmektedir. (Şekil: 3/a) 

MWtx= Termal Megavat: Jeotermal akışkanın ısı içeriği olup 1 
termal megevat = 23 8.9X100 0 kaI ori/san i yed ir. 
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JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMI ARTIŞ ORANI 
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Isı enerjisi olarak tüketim ise yıllık % 7 artış ile 2000 
yılında 33 100, yıllık % 3 artışla 18700 MWt olarak tahmin 
edilmektedir (Şek i I:3) Halen dünyada yaklaşık 600 000 konut ve 
1000 dönüm sera jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır. Bu da 
yaklaşık 5000 000 ton fuel oil karşılığıdır. 

2.3. Üretim: 

JeotermaI enerjinin kullanımı, yerin derinliklerinde bulunan 
akışkan sondajlar aracılığı ile üretilerek doğrudan veya dolaylı 
olarak ekonomik kullanıma sunulması ile olur. Bu enerji türünde 
arama kuyuları da, olumlu sonuç alındığı ve uygun teknoloji ile 
teçhiz edildiği takdirde üretim kuyusu olarak kullanılabilir. 

2.3.1. Sektörde üretim Yapan Kuruluşlar: 

Ne tür faaliyet 

MiTSUBiSHi (Japon) S 
NEDO ’ ’ A 
TOSHİBA ” S 

KYUSHU ELECTRİC POWER CO.iNC.(Japon) ü 
KRTA (Yeni Zelanda) A 
GIE (İtalya) A-S 
ENEL ’’ A-U 
ANSALDO ’■ ' S 

ASEA (i sveç) S 
ENER SYSTEM ' (Fransa) Ü 
BRGM ” A, D 
UNION OIL (ABD) A,Ü 
VIRKIR (İzlanda) A 
ORKUSTOFNUN (National Energy Authority of Iceland) 

A: Arama 
S: Santral kurma 
U: üret im 

Türk i ye’de 

TEK (elektrik üretimi) 
ÖZEL İDARELER (ısıtmacıIık, sağlık, turizm) 
BELEDİYELER ( * ’ , , 
KARBOĞAZ (karbodioksit üretimi) 
ORME JEOTERMAL(lsıtma projeleri) 

2.3.2. üretim Teknolojisi: 

Jeotermal enerjide üretim teknolojisi, 
akışkanlar aracılığı ile yüzeye çıkartılması 
doğrudan kullanımı veya elektrik enerjisine 
şeklindedir. Bunun yanında, akışkan içerisindeki, endüstride 
kullanılabilecek e I emen t I er kimyasaI yollarla üretilebilmektedir. 

yer ısısının 
ve bu ısının 

dönüş türü Imes i 
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Elektrik enerjisi üretimi: gerekli araştırmaları yapılmış 
olan jeotermal sahada açılan derin kuyulardan üretilen akışkan, 
elektrik üretimi için, seperatörI erde buhar ve su olarak 
ayrıştırıldıktan sonra buhar, türbünlere gönderilerek jeneratör 
aracılığı ile elektrik üretilir. 

Bilindiği gibi jeotermal rezervuarlar buhar hakim (steam 
dominated) veya sıcaksu hakim(water dominated) rezervuarlar 
olarak ikiye ayrılırlar. 

Jeotermal akışkandan elektrik üretimi için tek buharlaşmalı 
’’single flash’’ sistem yerine, yüksek verimli çift buharlaşmalı 
’’double flash’’ sistemi 1977 yılından beri çok yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Ayrıca ’’total flow’’ ve ’’binary’’ tipi 
santrallarda da verim yüksek olmaktadır. 

’’Single flash’’ sistem orta büyüklükte ve 200 santigrat 
derece dolayındaki sıcaklıklı sahalar için uygundur. Bu sistemde 
buhar seperatör vasıtasıyla ayrılarak doğrudan türbine verilir. 

’’Double flash’’ sistemler büyük kapasiteli santraller için 
uygundur. Akışkan, seperatör ve 2. bir buhar I aş 11 r ı cı yardımıyla 
ayrıştırılarak türbine gönderilir. Santralın verimi ’’single 
flash’’ sistemine göre % 15 ila 20 daha fazladır. 

"Double fIash"sisteminde aynı kuyudan "single Flash’a göre 
% 15 ile %25 arasında daha fazla enerji eide edilir.KWH başına net 
maliyet %10-20 daha düşük o Imakt adır.DoubI e flashta aynı kuyu 
için optimum türbin giriş basıncı %30yüksekt ir.Atık s cak su 
miktarı %11 düşürüIür.Ayrıca ,"FIasher"den alınan kuru buhar 
türbinünün orta kısmına girer.Türbinin egsozundaki nemlilik %2 
dolayında azalır ve böylece kanat (bIade)erozyonu azaltır. 

Buhar nakil sistemlerinin seçimi;topgrafya,nakil mesafeleri 
ve kuyunun karekterine bağlıdır. 

Isı enerjisinin üretminde iki sistem kuI i anı Iır.Eğer sıcak 
akışkan .kimyasal açıdan bir problem yaratmıyorsa doğrudan 
,radyöter veya uygun boru sistemelri içinde do IaştırıIır.Kimyasak 
açıdan problem yaratıyorsa (kabuklaşma .korozyon gibi ) ısı 
eşanjorleri içinde düşük kimyasal konsantrasyon Iu su(şehirşebeke 
suyu ) do I aş t ı ri Imakt a ve bu su, ısıtıIacak alana ak t arı Imakt adır.Bu 
eşanjör sistemi ise kuyu başı ve kuyu içi eşanjorleri şeklinde 
sahanın ve akışkanın özelliğine göre kurutulmaktadır. 

Isıtma sistemlerinin ver i m I i I iği,sür ek I i I iği veya 
başarısı,teknoI oji s i ne uygun olarak kurutulmasına bağlıdır. 

2.3.3.üretim Miktarları: 

Elektrik enerjisi kurulu gücü ile ilgili bilgiler Tablo 1 de 
verilmiştir.1978 den 1986 ya kadar yıllık büyüme hızı yaklaşık 
%16.5 tur.Gelecek 5 yıl içn buna göre bir tahmin yapılırsa 1990 
da dünyadaki kurulu kapasite 9400 MW e düzeyine ulaşacaktır.(GRC 
Bullet in-1985-1986). 
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2.3.4.Ma I i yet I er: 

Jeotermel enerji üre t im ma I i ye t i,d iğer enerji kaynaklarına 
oranla düşük değerdedir.Bu maliyet entegre kullanımlarda 
sözkonusu olduğunda dahada aşağıya çek i Iebi Imektedir. 

Yatırım maliyetleri 3 kısımda incelenebilir: 

1-Buhar üret imi 

2-Buharın kuyudan santrale nakli 
3-Santralde elektrik enerjisi üretilmesi 

Jeotermel santrallerden elde edilen elektriğin kwh maliyetine 
etki eden önemli faktörler: 

-Yöre koşu I I arı(ikI i m,topoğrafya vb.), 
-Kuyu der inI ikI er i.mesafe I er i ve ömürleri, 
-Jeotermel akışkanın s ı cakI ı ğı,buhar yüzdesi ve kimyasal 
b i leşimi, 

-Santral tipi,verimi ve işletme masrafları, 
-Atık akışkanın entegre kullanım imkan I arı(ısıtmacıIık vb) 
-Atık akışkanın varsa kimyasal kirleticilerden arındırılması 
veya a 11Iması(den ize,boşa Itma,reenjeksi yon vb.), 

-Ana enerji nakil hatlarına olan uzak IıkI arı,o Imakt e dır. 

Yukarıda sayılan faktörler içinde en önemli giderler kuyu 
derinlikleri ve sayıları ile santral tesis ma I i yet i d ir.Arama ve 
üretim kuyularının maliyetinin santral maliyetine oranı1/10 ile 
1 arasında değ işebi Imekted ir.Or an ne kadar küçük olursa .üretim 
maliyeti bu oranla ilişkili olarak azalmaktadır. 

Görüldüğü gibi,yukarıdaki etkenler değer I end iri I d iğinde,e I ek trik 
üretim maliyeti her ülkede olduğu kadar her jeotermel alanda da 
farklı o Imakt adır.örneğin;ha I en işletilmekte olan santralleri 
besleyen üretim kıiyularının derinlikleri 300-30000m., jeotermel 
rezervler sıcaklıkları 180-360 dereceC ve kuyu kapasiteleri 1.0- 
15.MW e arasında değ işebi Imektedir . San tra I ünite kapasiteleri 
1.0-135 MW e arasında olup saha potansiyeli uygun olduğu taktirde 
en ekonomik üretim 55 MWe'I ik ünitelerden sağlanmaktadır. 110 Mwe 
kapaisteli bir santralin üretim maliyeti 4.5 cent/kwh'tır.(t ab I o 
4) . 

Arama geliştirme ve üretim giderleri gözönüne alınırsa 1Mw e 
lık kurulu güç 1 milyon dolarlık bir yatırım gerektirir.110 Mw e 
elektrik üreten bir saha (san tra I+ge I işt irme)yak I aşık 130 milyon 
dolara mal olmakta ve yılda 50 milyon dolarlık bir gelir 
sağ Ianmaktadır.(işI etme masrafları %10-15).Bazı projelerde geri 
ödeme süresi 3-4 yıl arasında ve santralin ömrü 30 yı I dor.(t ab I o 
4-5).Tüm projelerin ekonomisine bakıldığında iç karlılık 
(Internel Rate of Return)%15-35 olarak görüImektedir.En yüksek 
karlılık buhar hakim sistemler içindedir.{tab I o 5) 
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Tâbio 4: Elektrik Ur t e i m Kapas i tes i Ma I i ye t Tablosu (ABD $ , 19 86) 

Kaynak 
Tipi 

Santra I i n 
Büyük Iüğü 

(MWe) 

Santralin Ser¬ 
maye Ma l i yet i 

{$/kW) 

JeotermaI 

Kömür 

Nükleer 

Hidro 

Pe t r o I 

{$30/bbI) 
($ 15/bbI ) 
($ 1O&bbI) 

1 10 

1200 

1 200 

1 200 

1200 
1200 

1200 

750 

1 300 

2650 

1875 

1000 
1000 

1000 

Yapım Santra,in Yıllık Santralin Yıllık 
Süresi Amoıtis. Maliyeti işletme ve Bakım 
(yıl) (Cent/kVVn) * Giderleri ** 

(Cer, t/kWh) 

2-3 

6-8 

10-15 

8-12 

3-5 
3-5 

3-5 

1 . 8 

3 . 1 

6.4 

4 . 5 

2 . 4 
2 . 4 

2 . 4 

0 . 3 

0 . 3 

0 . 2 

0 . 1 

0 . 2 
0 . 2 

0 . 2 

Kuyu veya Yakıt 
Giderleri 
(Cen t/kWh) 

2 . 4 

2 . 7 

0 . 9 

4 . 9 
2 . 7 

1 . 9 

Top I am 
Üret im 
Mal i ye t i 

(Cen t/kWh) 

4 . 5 

6 . 1 

7 . 5 

4 . 6 

7 . 5 
5 . 3 

4 . 5 

* % 17 Sab’t amort’sman oranı ve %80 yük faktörüne dayanır 
** Santraldaki kömür maliyeti 40 $/ton alınmıştır. 

KAYNAK: Robertson Res. Int. 1988. 



Tablo S: Jeotermal Enerjinin Buhar Oranına Göre Kurulan Santralların Birim Fiatları (ABD) 

KAYNAK KURULU SANTRAL AMORTİSMAN İŞLETME-BAKIM KUYU YA DA SIVI TOPLAM İŞLETME SANTRAL 
TİPİ MALİYETİ ($/kwh) ($/kwh) YAKIT MALİYETİ MALİYETİ KURULUŞU 

($/kw) ($/kwh) ($/kwh) SURESİ (yıl 

KURU 
BUHAR 300 0.8 0.1 1.3 2.2 

TEK BUHAR-
L.AŞT IRMALI 500-800 1.2-1.9 0.3 1 .7-2.7 3.2-4.9 

ÇİFT BUHAR- 
LAŞT!RMALI 500-950 1.3-2.3 0.3 1.5-2.5 3.1-5.1 

+ %80 çalışma kapasitesi ve %17 Amort ismana dayan ı r (7000 saat/yıl kapasiteli) 

+ Geyzer sahasındaki durum 

+ 150-500 ton/saat akışkan debi I i, 200 °C sıcaklıklı kaaynaklar. 

KAYNAK : Geothermal Energy Hand Book 1982. 



2.4.Ticaret: 

Jeotermel enerji üret imi,yer inde üretilip kullanılan ve uzun 
mesafelere (100-150 km den fazla) taşınması bugünkü koşullara 
göre ekonomik olmıyan bir enerji türü olduğu için, uluslararası 
ticaret kapsamına henüz girmemektedir. 

Ancak arama,üretim ve işletmesine yönelik ekipman v'e alet 
alım satımı,proje hizmetleri uluslararası ticaret alanına 
g i rmekted i r. 

Bu konuda uluslararası ihracat yapan ülkelerin başında 
ABD, Japonya ve İtalya gelmektedir. 

2.5. Çevre Sorun I ar ı : 

Jeotermel enerji,çevre sorunları yönünden gerekli önleri 
alındığında en az problemli olan enerji kaynaklarından 
biri d ir.Çevre sorunları açısından yarattığı problemler, 

a) Atık sular içindeki konsantrasyonu yüksek kimyasal 
madde I er . 

b) Sıcaklık ve Gürültü 

Atık su prob’ıemi; Jeotermel enerjinin entegre kullanımı 
ile,yanı sıra sera,konut ısıtılması gibi ilave' kullanımlarla 
probI em,be I irI i bir alanda çözmek yerine bölgeye dağıtılarak 
azaltılabilir ve kolayca çözü Iebi lir(Kana I izasyonI ar,küçük 
dereler ve drenaj kanalları ayrıcalığı ile ).Ayrıca (bölgenin bu 
yolla, ısıtma problemi de çözülmüş olmaktadır. 

Gelişen teknolojiye ve duyulan ihtiyaca göre atık su içindeki 
bazı kimyasal maddeler üretilerek, akışkan bu yönden zararsız 
hale getirilebilmektedir. Ayrıca, dinlendirme havuzlarında 
bekletilerek bazı bileşenler havuzlarda çöktürülmekte ve su 
ar ı nd ı r ı Imakt adır. Denize yakın bazı jeotermal alanlarda, akışkan 
ki my asal yönden deniz suyu karakter indedir ve atık suyun denize 
gönderilmesi bir problem yaratmayacaktır. Atık suların tekrar 
yeraltına reenjeksiyonu hem çevre hem de rezervuar 
parametrelerinin korunması açısından önem taşımaktadır. Eıu 
nedenle birçok jeotermal alanda bu yöntem kullanılmaktadır. 

Sıcaklık ve gürültü: jeotermal sahalar genellikle yerleşim 
alanlarından uzakta olmaları nedeniyle bu konuda büyük problemleır 
yaratmamaktadır. 
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3. TÜRKİYE’DE DURUM: 

3.1. Jeotermal Enerjinin Ekonomik Kullanıma yönelik Olarak 
Bu Iunuşu: 

Genç tektonik hareketlerin sonucunda gelişen, grabenlerin, 
yaygın voI kan izmanın, doğal buhar ve gaz çıkışlarının, 
hidrotermal alterasyonun ve sıcaklıkları yer yer 100 santigrat 
dereceye ulaşan 600 ün üzerindeki sıcaksu kaynağının varlığı 
(Şekii-4) Alp-Himalaya orojenik kuşağı üzerinde: bulunan 
Türkiye’nin önemli bir jeotermal enerji potansiyeli taşıdığını 
göstermektedir, ülkemizde dünya standartlarına uygun olarak 
ajyüksek (>180 santigrat derece), b)orta (180-70 santigrat 
derece) ve c)düşük entalpili (<70 santigrat derece) olmak üzere 
birçok sahada bulunmaktadır. 

Jeotermal enerji projeleri, 1962 yılında MTA Genel 
Müdürlüğünün termal sulara yönelik envanter çalışmasıyla 
başlamıştır, ilk kuyu 1963 yılında izmir-BaIçova’da açılmış ve 40 
m. derinlikte 124 santigrat derecelik akışkan (sıcaksu+buhar) 
bu I unmuş tur. 

Daha sonra Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı ile yapılan 
ortak, proje çalışmaları sonucunda 1988 yılında, elektrik 
üretimine elverişli Den izI i-Kızı I dere jeotermal alanı 
keşfed i I m i ş t i r . 

1982 yılında aramalar yeniden hızlandırılmış ve yine elektrik 
üretimine elverişli Aydın-Germencik, ÇanakkaIe-TuzI a sahaları 
bu I unmuş t ur. 

Diğer taraftan, elektrik üretimine uygun olduğu tahmin edilen 
ancak, keşfedilmesi için yeterli sondaj yapılmamış bazı sahalar 
da vardır, örneğin: 

Büyük Menderes grabenindeki diğer sahalar, Dikili grabeni, 
Doğu Anadoludaki volkanik sahalar olan Nemrut, Zilan sahaları 
gibi, 

Türkiye’de jeotermal enerjinin ısıtmacıI ikta kullanımına 
yönelik olarak izmir-BaIçova , Seferihisar: BaIıkes ir-Gönen : 
Afyon-ömer ve Kütahya-Simav sahalarında uygulamalar yapılmıştır. 
Bu sahalarda açılmış olan 18 kuyudan yapılan ısı üretimi yaklaşık 
2.8X1000000 Kcal/saat (33 MWt) dır. Bu yıllık 13000 ton linyit 
(650X1000000 TL) veya 5400 ton fuel oil (1620X1000000 TL) 
tasarrufu demekt i r. 

Dolayısı ile oldukça düşük işletme giderleri olan jeotermal 
kuyular kömür ile karşılaştırıldığında yaklaşık 2 yılda, fuel oil 
ile karşılaştırıldığında ise E aylık bir süre içinde kendisini 
amorti etmektedir. 
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3.2. Tüke t i m: 

3.2.1. Tüketim Alanları: 

Jeotermal enerji Türkiye’de, elektrik üretiminden 
ısıtmacıIık, kimyasal madde üretimi ve deri işlemesine kadar bir 
çok alanda kullanılmaktadır. 

Bugüne kadar başlıca tüketim ısıtmacılık alanında olmuştur. 
Türkiye’deki enerji tüketiminin % 42 si ısıtma amaçlı olmaktadır 
ve Türkiye’deki jeotermal sahaların % 90 ı ısıtmacıIıga uygun 
n i tel i kte saha Iard ı r . 

3.2.2. Tüketim Miktarları: 

Temiz, yenilenebilir, kolay uygulanabilen ve en ucuz enerji 
kaynaklarından biri olması nedeniyle hem enerji kaynağı hem 
turistik ve hem de sağlık amacıyla yaygın olarak kullanılmakta ve 
kullanma eğilimi hızla artmaktadır, örneğin, Denizli şehrinin bir 
kısmının jeotermal akışkanla ısıtılması projesi ve Gönen 
uygulaması gibi (1500 konut ısıtılmaktadır). 

3 . 3 . ür e t i m: 

E I ek tri kür e t i m i olarak 0.5 MWe ( 1 974) ile başlayan üretim 
daha sonra 1984 yılında 20.4 MWe kapasiteli bir santral kurularak 
genişletiImiştir. 

Isıtmacılık konusunda ise en modern uygulamalar izmir-BaIçova 
(5 MWt ile 55000 metrekare sera ve 250 yatak kapasiteli tesis 
öğrenci yurtları ve 9 Eylül ü.Tıp.Fak binaları ısıtılmaktadır) ve 
BaIıkes ir-Gönen'de (10 MWt ile yaklaşık 1 500 konut 
ısıtılmaktadır) yapılmıştır. Bunların yanında diğer bir çok 
alanda ısıtmacı I ıkla ilgili uygulamalar yapılmaktadır (Şekil:5), 

3.3.1. Sektördeki Kuruluşlar: 

Yakın zamana kadar bu konuda çalışmış olan kuruluş MTA Genel 
Müdürlüğüdür. Geçtiğimiz 1-2 yıl içinde de TPAO Genel Müdürlüğü, 
jeotermal enerjiden elektrik üretimi amacı ile uluslararası bir 
kuruluşla işbirliği yaparak bu konuda çalışmalara başlayan ikinci 
kuruluş olmuştur. 

I sıtmacı I ıkI a ilgili uygulama sahasında ise Orme Jeotermal 
A.Şirketi proje hazırlama konusunda faaliyet göstermektedir. 

3.3.2. Mevcut Kapasite ve Kullanımı: 

Türkiye’de ekonomik olarak elektrik üretimine uygun (dünya 
standartlarına göre) Den izI i-Kızı i dere ve Aydın-Germencik 
sahaları bulunmuştur. Diğer bazı sahaların ise henüz yeterli 
araştırmaları tamamlanmamıştır. Menderes grabenindeki diğer 
sahalar, Dikili, Doğu Anadoludaki sahalar gibi. 
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Türkiye’de elektrik üretimine yönelik ilk çalışmalar 1968 
yılında Denizi i-KızıIdere Jeotermal sahasının geliştirilmesi ile 
başlamış ve 1974 te 0.5 MWe kapasiteli pilot santral devreye 
girmiştir. Daha sonra 1984 yılında 20.4 MWe kapasiteli bir 
santral kurulmuştur. Aydın-Germencik sahasında ise santral 
kurulmasına yönelik araştırma çalışmaları sürdürülmektedir. 

Tablo A: Jeotermal Enerji Sektöründe Kurulu Kapasite Durumu: 

Sıra 
No 

1 

1 
2 
3 

Ana Mal Kapas i te 
Birimi 

3 

Jeot.Akışkan MWe 
MWt 

Akışkandan kimyasal 
madde üret.(C02) Ton 

Kapas i te 
1983 1988 

4 5 

0 . 5 20 .4 
40 

40 ton/gün 
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BALÇOVA-İZMİR ve AFYON SAHALARINDAKİ KUYU DİBİ ISI EŞANJOR SİSTEMİ UYGULAMASI. 
DOWN-HOLE HEAT EXCHANGER SYSTEM APPLIED AT BALÇOVA- İZMİR AND AFYON AREA. 



Bugün Türkiye'de tüketilen enerjinin % 42 si ısıtmacıIıkta 
kullanılmaktadır. Türkiye’de bulunan jeotermal enerji 
kaynaklarının % 90 ı ise ısıtmacı!ığa uygun niteliktedir. 
Bunlardan bazılarında yapılan yatırımlarla (Balçova, Gönen gibi)' 
bugün 23.5X1000000 Kcal/saat lik enerji ısıtmacı Iıkt a 
kullanılmaktadır. Diğer bazılarında ise (ÇanakkaIe-KestanboI 
gibi) toplam 68.4X1000000 Kçal/saat enerji üretimi için 
yatırımlar devam etmektedir. 

Halen BaIıkes ir-Gönen'de 1 500 konut, 44 tabakhane, 2 dönüm 
sera 650 yataklı oteller jeotermal enerjiden elde edilen 10 MWt 
enerji ile ısıtılmaktadır. 

Yapılan maliyet hesaplamalarına göre (KWsaat ısının ) 

Jeotermal enerjiden üretimi 4 TL. 
Kömürden (15000 KcaI) ’’ 15 TL. 
Fuel Oil den ’’ 32 TL. olmaktadır. 

Görüldüğü gibi sadece ısıtmacıIıkt a kullanılsa da jeotermal 
enerjiden ısı üretim maliyeti diğerlerinden daha düşüktür. Bu 
enerjinin entegre kullanımda gözönüne alınırsa maliyetin daha da 
düşeceğ i açıktır. 

3.4. TALEP PROJEKSİYONU VE ÜRETİM HEDEFLERİ 

MTA Genel Müdürlüğü tarafından 1968 den beri yürütülen 
jeotermal enerji arama ve geliştirme çalışmaları sonucunda 
keşfedilen sahalardan biri olan Den izI i-Kızı I dere sahasında 20 
MWe kapasiteli bir santral vardır. 

Ayrıca Aydın-Germencik, ÇanakkaIe-TuzI a, izmir-D iki I i, 
Bit I is-Nemrut gibi sahalarda da önümüzdeki yıllarda santral 
kurulması ile ilgili çalışmalar planlanmaktadır. Elektrik üretim 
hedefleri ve talep tahmini projeksiyonunu gösteren Tabloda da 
(Tabio 6-7) görüleceği gibi, yukarıda bahsedilen sahalardan 1993- 
94 yıllarında enerji üretilmesi planlanmaktadır. 1993 yılı 
itibariyle Aydın-Germencik sahasında 55 MWe ÇanakkaIe-TuzI a 
sahasında 1994 yılı itibariyle 20 MWe lik üretimler 
hedeflenmi şt i r. 

Termik üretim hedefleri ve talep tahmini projeksiyonunu 
gösteren tablo 8 de görüleceği gibi, başta izmir-BaIçova, 
Baiıkes ir-Gönen, Denzi I i-K ı z ı I dere , izmir-Seferihİsar olmak üzere 

Türkiye genelinde bazı jeotermal sahalardan 1989-1994 
yıllarında kapasitesi giderek artacak şekilde ısı enerjisi 
üretimi beklenmektedir. 

Türkiye genelinde termal üretim ve talebin 1989 da 50 MWt, 
1990 da 70 MWt, 1991 de 100 MWt, 1992 de 150 MWt, 1993 de 300 MWt 
1994 te 350 MWt olması beklenmektedir. 
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Sekil 2_ Sıcak Su kaynaklarının Türkiye'deki dağılımı 



Bu hedefler çerçevesinde, diğer keşfedilecek sahalarla 
birlikte, 1994 yılında Türkiye’deki toplam ısı enerjisi 
üretiminin 350 MWt olabileceği tahmin edilmektedir. 

Gerek termal gerek elektrik birlikte değerlendirildiğinde 
ekonomiye katkı I irının 1989 da 16,2X1000000000 TL, 1 9 93 de 76,53 
X1000000000 TL, 1994 te 93,79X1000000000 olması beklenmektedir. 
(Tab I o 8) 

Yukarıda anlatılan gerek elektrik gerek termik üretim, 
hedefleri ve talep tahm ini projeksiyonları (Tablo 7-8) 
hazırlanırken şu kriterMer gözönüne alınmıştır: 

1. Türkiye’de jeotermal alanlahın büyük bir bölümünde, ön 
etütlerin 1994 e kadar tamamlanacağı ve birçok sahada bu tarihten 
itibaren üretime geçilebileceği, 

2. Etüt ve aramalar için başta MTA Genel Müdürlüğü olmak 
üzere ilgili kuruluşlara gerekli bütçe, alet, ekipman ve uzman 
yetiştirme açısından yeterli destek sağlanacağı, 

3. Türkiye’deki jeotermal kaynakların gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında tanıtımının yapılacağı ve dolayısıyla 
talebin daha da artacağı tahmin edilmektedir. 

27 



(Mwe) 

Tablo-6: Jeotermal Enerjiye Dayalı Elektrik Kurulu Güç, üretim Hedefleri 
ve Tahm ini Projeksiyonu(*) 

Y1LLAR 
SAHALAR 

1989 1990 1991 1992 1993 1995 2000 20 1 0 

Kızıldere-Den izli 20 20 20 20 20 20 40 40 

Germene i k-AYD1N - - - - 55 55 1 10 100 

Tuz 1a-ÇANAKKALE - - - - 20 20 40 6a 

D i k i 1 i - i ZM i R - - - - - 20 40 60 

Nemr u t -B İ.TL i S - - - - 55 1 10 .220 275 

D i ger 1 er i - - - - - - 165 355 

TÜRKİYE (TOPLAM) 20 20 20 20 150 225 355 

Kızıl de r e-DEN i ZL i 1 20 120 120 120 120 120 240 240 

Germene i k-AYD 1 îsl - - - - 330 330 660 660 

Tuz 1a-ÇANAKKALE - - - 120 120 240 360 

D i k i 1 i - i ZM i R - -

- - ' - 1 20 240 360 

Nemr u t-B i TL i S - - - - 330 660 1 320 1650 

Diğerleri - - - - - - 990 2130 

TÜRKİYE (TOPLAM) 1 20 120 120 120 900 1350 3690 5400 

(*) Talep tahminleri üretim hedeflerine eşit olarak kabul edilmiştir 
Değerler kümülatiftir. 



Tablo 7: Jeotermal Enerji Termik üretim Hedefleri ve Talep Tahmini 
Pr o j eks i yonu (MWt) 

YILLAR 
SAHALAR 

1989 1990 1991 1992 1993 1995 2000 2010 

BaIçova-i ZM i R 1 5 20 30 40 40 50 50 50 

Gönen-BAL I KES i R 10 10 1 5 20 25 30 30 50 

Kızıl de r e-DEN i ZL i 1 2 3 10 50 150 150 150 

Sefer İhisar-İZMİR - 9 18 36 50 100 200 250 

Diğerleri 14 19 14 44 135 170 2570 9500 

TÜRKİYE (TOPLA) 40 60 80 1 50 300 500 3000 10000 

1 MWt saat = 120 Kg Taşkömürü eşdeğeri 



Tablo 8: Jeotermal Enerjinin Ekonomiye Katkısı (Milyar TL) 

Y I LLAR E I ekt r i k 
M We 

TaşkömUrU Eşdeğeri(*) 
( 1000 ton/yı I) 

Katkı 
(Milyar TL) 

Te rmaI 

MW t 
Taşkömürü Eşdeğeri 
(1000 ton/yıl) 

Katkı 
(Milyar TL) 

Top.l am katkı 
(Milyar TL) 

1989 20 53,8 1 2 50 52,95 5 , 26 1 7 , 26 

1990 20 53,8 1 2 70 75,68 7,57 19,57 

1991 20 53,8 1 2 100 105,11 10,51 22 , 5 1 

1992 20 53,8 12 1 50 157,68 15,7 27 , 7 

1993 150 403 , 5 90 300 315,36 31,5 120,5 

1995 225 605,2 135 500 525,6 52,5 187,5 

2000 615 1654,3 369 3000 3153,6 315,3 684 , 3 

20 1 0 900 2421 , 0 540 10000 10512 1051,2 1591,2 

x-1 MWe = 2.69 x 1000 ton/yıl, 1 KWs = 100 TL katkı sağladığı varsayılmıştır 

1 to n Taşkömürünün katkısı 1x1.000.000 TL alınmıştır. 



6. BEŞ YILLIK KALKINMA DÖNEMİNDE ÖNGÖRÜLEN .HEDEFLER: 

önümüzdeki yıllarda jeotermal enerji potansiyelimizin önemli bir 
bölümünün devreye girmesi düşünülmektedir. Tablo 9-10 da, 
belirtilen hedefler ve bunların yıllara göre dağılımı 
gösterilmektedir. 6. BYKP programına göre aşağıda sıralanan 
hedeflerin gerçekleşmesi öngörülmektedir. 

1. 95 MWe gücünde elektrik santralı ve entegre tesislerle 350 
MWt ısıtmada kullanımı (1994) göre, 

2. Yeni sahaların keşfedilmesi, eski I er ininin kapasite ve 
özellik belirleme çalışmalarının devamı, 

3. Santral seçiminde yeni tip yüksek verimli santrallerin 
seçilmesi ve ısıtmada kullanılan sistemin teknolojisine uygun 
o I ması, 

4. Jeotermal enerjiyle ilgili dünyadaki yeni gelişmelerin 
yakınen takibi, ilgili uzmanların bu konularda yeterince bilgi 
birikiminin geliştirilmesine özen gösterilmesi ve tecrübe 
edinmelerine azami destek sağlanması, 

5. Uluslararası kuruluşlarla ortak projeler yapılarak know-
kow transferi, eğitim, finans ve malzeme konuları ile ilgili 
destek sağ i anması, 

6. Türkiye’de jeotermal enerjinin gelişimini hızlandıracak 
olan jeotermal enerji ile ilgili yasal düzenleme ve iş bölümünün 
bir an önce yürürlüğe girmesi, 

7. Jeotermal enerji arama ve geliştirme ile ilgili 
çalışmalarda, MTA Genel Müdürlüğüne destek verilmesi, bu amaçla 
ithal edilecek malzeme ve ekipmandan gümrük alınmaması, 

8. Jeotermal alanların kullanım imkanlarının belirlenerek 

entegre tesisler halinde planlanması ve bu suretle azami faydanın 
sağ Ianması, 

9. Jeotermal enerjinin elektrik ve elektrik dışı kullanımına 
yönelik yatırımların teşviki. 

Bu çalışmaların ekonomimize katkı olanaklarının tahmini tablo 
8 de gösterilmiştir. 
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