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JEOTERMAL ENERJİ 

1.JEOTERMAL ENERJİ NEDİR ve JEOTERMAL ENERJİ KAYNAĞI NASIL OLUŞUR? 

Jeotermal kaynak kısaca yer ısısı olup yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş 

ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji ise yerin 

derinliklerindeki kayaçlar içinde birikmiş olan ısının akışkanlarca taşınarak rezervuarlarda 

depolanmasından oluşan sıcak su, buhar ve kuru buhar ile kızgın kuru kayalardan yapay 

yollarla elde edilen ısı enerjisidir [1]. 

 

Şekil 1. Yerkürenin iç bölgeleri ve sıcaklıkları 

 



 

 

Jeotermal kaynaklar genellikle aktif kırık fay sistemleri ile volkanik ve magmatik 

birimlerin çevresinde meydana gelmektedir. Jeotermal enerji; yeni, yenilenebilir, 

sürdürülebilir, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür.  

Yağışlarla oluşan suların devamlı olarak yeraltına sızması ve yeraltı sıcaklığı ile 

ısınmasıyla oluşan sıcak su kaynakları sürekli bir döngü içerisindedir. Jeotermal enerji, 

yararlanılıp tüketildikçe kendi kendine yeniden oluşmakta, kendini yenilemekte olduğu için 

“yenilenebilir enerji” kaynağıdır. Bu enerji kaynağı, gözenekli ve çatlaklı kayaç kütlelerini 

besleyerek oluşturdukları jeotermal birikimi, yeraltı ve re enjeksiyon koşulları sürdükçe 

yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynaktır. Bu sebeple kısa süreli atmosferik koşullardan  

etkilenmez. Jeotermal birikimlerden yapılan sondajlı üretimlerde jeotermal akışkanın çevreye 

atılmaması ve birikimin beslemesi açısından, görevi tamamlandıktan sonra tekrar yeraltına 

gönderilmesi yani re enjeksiyon işlemi, birçok ülkede yasalarla zorunlu hale getirilmiştir. 

Jeotermal enerjinin geçmişine bakıldığında 20. yüzyılda artan enerji ihtiyacından dolayı 

İtalya'da Larderello bölgesinde, 1904’te ilk jeotermal elektrik üreteci denenmiştir. Daha 

sonraları 1911’de dünyanın ilk ticari elektrik üretim santrali aynı bölgede İtalya'da 

kurulmuştur. Bunun dışında, Japonya Beppu’da ve Amerika Geyser'lerde ancak deneysel 

üreteçler şeklinde yer almıştır. 1958’e kadar İtalya'daki jeotermal elektrik santrali dünyanın 

tek endüstriyel üreticisi olarak kalmıştır. 1958’de Yeni Zelanda'da Wairakei istasyonu 

İtalya’dan sonra en büyük ikinci endüstriyel üretici konumuna gelmiştir. Ayrıca önemli bir adım 

olarak Wairakei santralinde ilk çürük buhar teknolojisi kullanılmıştır. 1960'lı yıllarda ilk 

jeotermal elektrik santrali Kaliforniya'da Geyser'lerde kurulmuştur. 1967’de ilk iki elemanlı 

çevrim santrali Rusya'da gözlemlenmiştir.  

Bu teknoloji 1981’de Amerika'ya da gelmiştir. Böylelikle daha hızlı harekete geçebilen, 

daha düşük sıcaklıklı kaynakların kullanımı sağlanmıştır. Tüm bunları takiben 2006’da Alaska  

Chena Hot Springs bölgesinde düşük sıcaklıklı olarak 570 °C'de elektrik üretimi 

gerçekleştirilmiştir [2]. 



 

 

Jeotermal enerji, modern jeotermal elektrik enerjisi santrallerinde CO2, NOx, SOx gazlarının 

salınımı çok düşük olduğundan temiz bir enerji kaynağı olarak görülmektedir. Jeotermal enerji, 

jeotermal kaynaklardan doğrudan veya dolaylı her türlü faydalanmayı kapsamaktadır. Düşük 

sıcaklıklı (20- 70 °C) sahalarında başta ısıtma amaçlı olmak üzere endüstride genellikle kimyasal 

madde üretiminde kullanılmaktadır. Orta sıcaklıklı (70-150 °C) ve yüksek sıcaklıklı (150 °C'den 

yüksek) sahalarında ise elektrik üretiminin yanı sıra re enjeksiyon koşullarına bağlı olarak 

bütünleşmiş şekilde ısıtma uygulamalarında da kullanılabilmektedir. Burada belirtilen re 

enjeksiyon elde edilen jeotermal akışkanların kullanıldıktan sonra tamamının veya kalan 

bölümünün yer altı jeolojik yapı ve oluşumlarına geri gönderilmesi olarak tanımlanır [3]. 

Jeotermal enerjinin avantajları: 

1. Yerli, temiz, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir kaynak olması 

2. Elektrik ve ısı enerjisi üretimi için entegre olarak kullanılabilmesi 

3. Baz yük üreticisi olması ( 7 gün 24 saat kesintisiz enerji üretime elverişli olması) 

4. İşletme maliyetlerinin düşük olması 

5. Teçhizatların %70’inin yerli üretim olması 

Jeotermal enerjinin dezavantajları: 

1. Yatırım maliyetlerinin yüksek olması 

2. Güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yaygın olmaması 

3. Çevresel riskler ( jeotermal enerji açığa çıkarken sıcak su ve CO2 gibi zararlı gazların 

açığa çıkması ). 

 

 



 

 

2. JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR 

 

Tablo 1. Jeotermal Akışkanın Sıcaklığına Bağlı Olarak Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları 

 

Jeotermal enerji, yer kabuğunun işletilebilir derinliklerinde birikmiş olan ısının 

meydana getirdiği bir enerji türü olarak yukarıda çeşitli tanımlarla ifade edilmiştir. Isı, yer 

kabuğundaki kırık veya çatlaklarda dolaşan sular vasıtasıyla yeryüzüne aktarılır. Jeotermal 

enerji alanları, etkin depremlerin olduğu tektonik bakımdan aktif olan genç volkanların 

bulunduğu kuşaklarda yer alır. Yeryüzüne ulaşan bu buhar ve sıcak suyun içerdiği enerjiden 

doğrudan veya başka enerji türlerine dönüştürülerek yararlanılır [4]. 



 

 

Jeotermal enerji, başta elektrik enerjisi üretiminde, ısıtmada (sera-şehir-konut vb.), 

soğutmada (air-condition), endüstride (süt, ilaç, deri, kimyasal madde) ve sağlık turizmi 

kapsamında olan kaplıca turizminde kullanımıyla pek çok kullanım sahası olan yeşil bir enerji 

türüdür. Ancak daha yalın bir ifadeyle gruplarsak jeotermal enerji kullanımı iki ana grupta 

toplanabilir: Dolaylı (elektrik enerjisi üretimi) kullanım ve doğrudan kullanım ki bu da 

endüstriyel kullanım ile konut ısıtması ve seracılık, sağlık, turizm vb. konuları içermek üzere 

kendi arasında da iki ana gruba ayrılır. Yeryüzüne çıkan jeotermal akışkanlardan elde edilen 

ürünlere örnek verilmek istenirse; İtalya, Amerika, Japonya, Filipinler ve Meksika borik asit, 

amonyum bikarbonat, ağır su (döteryum oksit), amonyum sülfat, potasyum klorür gibi 

kimyasal maddeler elde etmektedirler. Kar çözme işlemleri, özellikle yol yüzeylerindeki 

uygulamalarıyla Arjantin, İzlanda, Japonya, İsviçre ve Amerika’da görülmektedir. Banyo ve 

yüzme (termal turizm) birçok ülkede yer almakta, ayrıca termal kür merkezleri, çeşitli kaplıca 

havuz uygulamaları da bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 2. Jeotermal Sera Isıtması İle İşletilen Modern Bir Seranın dış ve iç görüntüsü 

 



 

 

Jeotermal enerjinin doğrudan olmayan kullanımı, jeotermal enerjiyle elektrik 

üretimidir. Jeotermal kaynaklarda birçok araştırma teknikleri sonucunda yapılan sondajlarla 

bulunan, aşırı derecede ısınmış sular, yaş ve kuru buhar olarak yeryüzüne çıkarılmaktadır. 

Jeotermal akışkan, üzerindeki basıncın azalmasıyla su ve buhar fazlarına ayrılmaktadır. Ayrılan 

buhar jeotermal santrallere gönderilerek elektrik enerjisine dönüştürülmekte, atık su ise, diğer 

ısıtma sistemlerinde kullanılmakta veya yeraltına geri basılmaktadır. Yaş buhar, buhar 

yüzdesinin ve entalpisinin yüksek olması durumunda elektrik üretimi için daha verimli 

olmaktadır. Yer kabuğunun derinliklerinden elde edilen kızgın kuru buhar ise doğrudan 

jeotermal santrallere gönderilerek elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Elektrik üretimi için 

en elverişli jeotermal kaynaklar, yüksek sıcaklıklı ve yüksek entalpili kuru buhar sistemleridir. 

Jeotermal enerjinin kullanıldığı alanlar, bölge şartlarına ve özellikle de akışkan sıcaklığına göre 

büyük farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden, jeotermal enerjinin bulunduğu yerde 

değerlendirilmesi ekonomikliği artıracağından, akışkan kaynağa en yakın bölgede 

kullanılmalıdır. 

 

Şekil 3. Zorlu Alaşehir Jeotermal Elektrik Santralinden Bir Görsel 



 

 

3.TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA JEOTERMAL ENERJİ 

Türkiye, jeolojik yapı olarak Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer almaktadır ve yüksek bir 

jeotermal potansiyele sahiptir. Bu potansiyel yaklaşık 31.500 MW civarındadır. Jeotermal 

kaynaklarımız kendi sıcaklıklarına bağlı olarak çeşitli amaçlara hizmet etmek üzere 

değerlendirilmektedir. Diğer alanlar içinde ısıtma, soğutma amaçlı olarak; konutlar, seralar ve 

termal tesislerin ısıtılması suretiyle sağlık-tedavi, termal turizm ve genel turizm amaçlı 

kullanılmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 1000 adet sıcak su ve mineralli su kaynağı ve buna 

ilaveten jeotermal kaynak kuyusu mevcuttur. Bunlardan 170 adedinin sıcaklığı 40 °C’nin 

üzerindeki sıcaklıklardadır. En kıymetli sayılabilecek 11 adedi ise çok yüksek sıcaklıklardaki 

kaynakları barındıran bölgeler olup, elektrik enerjisi üretimi için elverişli olmaları sektör 

açısından cazip bulunmaktadır.  

Bu yerler ve kaynak sıcaklık değerleri sırasıyla yaklaşık 232 °C ve üzeri değerleriyle 

Aydın-Germencik, 182 °C ile Manisa Salihli Göbekli, 174 °C ile Çanakkale-Tuzla, 171 °C ile 

Aydın-Salavatlı, 162 °C ile Kütahya Simav, 153 °C ile İzmir Seferihisar, 150 °C ile Manisa Salihli-

Caferbey, 142 °C ile Aydın-Yılmazköy, 136 °C ile İzmir-Balçova, 130 °C ile İzmir-Dikili sayılabilir.  

Türkiye'de bulunan 36 Jeotermal Enerji Santrallerinin Ağustos 2017’ye göre toplam 

kurulu gücü 1005,1 MW'a ulaşmıştır. Böylelikle jeotermal enerji ile elektrik üretiminde 

dünyada 4. sırada yer almaktadır.  



 

 

 

Şekil 4. Jeotermal Kapasite Sıralaması (ilk 10 ülke) 

Türkiye’nin 1984 yılında 15 MWe kapasite ile Denizli Kızıldere’de başlayan 

jeotermal güç üretimi, yaklaşık 20 yıllık bir aradan sonra, özverili Türk yatırımcılar ve 

devlet teşvikleri ile dünya 4.’lüğüne yükselmiştir. Aralık 2016’dan Ağustos 2017’ye %70’lik 

büyüme oranı ile jeotermal enerjiden elektrik üretimi 690 MWe’den 1005,1 MWe’ye 

yükselerek Türkiye, jeotermal elektrik sektöründe en hızlı büyüyen ülke olarak tarihe 

geçmiştir. JESDER (Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği) tarafından yapılan 

bilgilendirmede, Türkiye’deki jeotermal elektrik santrallerinin kurulu gücünün 1000 Mega 

Watt barajını aştığı, son yıllarda yapılan yatırımlar sonucunda jeotermal enerjide Dünyada  

en hızlı büyüyen ülkenin Türkiye olduğu belirtildi.  

 



 

 

 

Şekil 5. Türkiye’de Jeotermal Kaynaklar ve Uygulama Haritası [5] 

Jeotermal kaynak potansiyeli fazla olan bir bölgede yer alan ülkemiz, jeotermal kaynaklı 

elektrik üretiminde dünya üçüncülüğüne yerleşmektedir. Yer yüzeyine yakın sıcak katmanların 

ve diğer topografik koşulların uygun olduğu bölgelerde hayata geçirilen jeotermal enerji 

projeleri, ülkemizde Aydın, Denizli, Manisa  başta olmak üzere batıda konuşlanmış durumda. 

Hali hazırda 1005,1 MWe kurulu güce sahip tesis işletmeye alınmış olup bu tesislerle ülkemizin 

toplam enerji ihtiyacının yüzde 1,06’sı karşılanmaktadır. Türkiye’nin yenilenebilir enerji 

hedefleri doğrultusunda, 2023’e kadar toplam elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir 

enerjinin payının %30 değerine ulaşılması planlanmaktadır. Bu kapsamda teknik ve ekonomik 

hidrolik potansiyelin tamamı değerlendirilerek rüzgârda 20,000 MW ve jeotermalde 600 MW 

elektrik üretim kapasitesi öngörülmekteydi [6]. Günümüzde jeotermalde bu hedefin üzerine 

çıkıldığı görülmektedir. 

 Rüzgâr ve jeotermal kaynaklı elektrik üretimindeki toplam payın ise %2,4’e çıkarılması 

hedeflenmektedir [7]. Son dönem çalışmaları olarak Türkiye’de enerji politikalarında, elektrik 



 

 

enerjisi üretimine uygun jeotermal alanların özel sektöre açılması için çalışmaların 

hızlandırılması hedeflenmektedir. 

 

Şekil 6.Türkiye'nin Jeotermal Enerji Kurulu Elektrik Gücü (MW) [8] 

Son yıllarda meyve ve sebze üretiminin dünyadaki stratejik öneminin artması, sera 

uygulamalarının yaygınlaşmasına yol açmıştır. Ülkemiz sera yapımına uygun verimli topraklara 

sahiptir. Sera ürünlerinin ekonomik değerinin daha fazla olması nedeniyle bu topraklardan 

özellikle organik tarım ürünleri yetiştirmek oldukça kazançlı bir değerlendirme olacaktır. Sera 

ısıtması amacıyla kullanılabilecek en ucuz ısıtma sistemi jeotermal enerjili ısıtmadır. 

Ülkemizde, 565000 m2’lik jeotermal ısıtmalı sera uygulaması bulunmaktadır (131MWt). 

 



 

 

 

Şekil 7: Türkiye’deki Jeotermal Sera Uygulamaları ve Kapasiteleri 

[9] 

Ülkemizde jeotermal enerjiden endüstriyel amaçlı kullanım çok düşük seviyededir. Şu 

an ülkemizde jeotermal akışkanlardan kuru buz üretimi, sıvı CO2 üretimi ve kalsiyum karbonat 

üretimi yapılmaktadır. Endüstriyel amaçlı bazı jeotermal enerji kullanımları aşağıda 

belirtilmiştir: 

 Denizli-Kızıldere jeotermal santraline entegre olarak çalışan, yılda 120 000 ton kuru 

buz ve sıvı CO 2 üretimi yapılan tesis (Karbogaz). Sıvı CO2’nin fiyatının 250$/ton olduğu 

düşünülerek bu tesis ülke ekonomisine yılda 30 milyon $ kazanç sağlamaktadır. Balıkesir-

Gönen jeotermal sistemine bağlı 54 adet tabakhanenin proses ısı ihtiyacının karşılanması 

uygulaması Ağrı-Diyadin jeotermal sistemine entegre olarak çalışan sıvı CO 2 ve kalsiyum 

karbonat üretimi yapılan tesisler. Bu sahada 25 ton/yıl sıvı CO 2 ve 7000 ton/yıl kalsiyum 

karbonat üretimi yapılmaktadır. Tekstil endüstrisinde beyazlatıcı olarak kullanım.[10] 

 

 



 

 

Şekil 8’de Jeotermal enerjinin endüstriyel kullanım alanlarının sınıflandırılması işlemi; 

uygulama, sıcaklık ve potansiyel durum açısından incelenerek gruplandırılmıştır [11]. 

 

 

Şekil 8. Jeotermal Enerjinin Endüstriyel Kullanım Alanları [11] 

 

 

 

 

 



 

 

Türkiye’de aktif olarak kullanılan jeotermal enerji santralleri: 

S. Santral Adı İl Firma Kurulu Güç 

1) 
Efeler Jeotermal 
Enerji Santrali  

Aydın Güriş Holding 
115 MW 

(162.3 MW) 

2) 
Kızıldere 3 
Jeotermal Enerji 
Santrali 

Denizli Zorlu Enerji 
99 MW 

(165 MW) 

3) 
Kızıldere 2 
Jeotermal Enerji 
Santrali  

Denizli Zorlu Enerji 80 MW 

4) 
Pamukören 
Jeotermal 
Santrali  

Aydın Çelikler Enerji 68 MW 

5) 
Galip Hoca 
Germencik JES  

Aydın Güriş Holding 47 MW 

6) 
Alaşehir 
Jeotermal Enerji 
Santrali  

Manisa Zorlu Enerji 45 MW 

7) 
Maren 
Jeotermal Enerji 
Santrali  

Aydın 
Kipaş Holding 
Enerji Grubu 

44 MW 

8) 
Dora 3 
Jeotermal Enerji 
Santrali  

Aydın MB Holding 34 MW 

9) 
Greeneco 
Jeotermal Enerji 
Santrali  

Denizli 
Greeneco 
Enerji 

26 MW 

10) 
Enerjeo 
Kemaliye 
Santrali  

Manisa 
Enerjeo 
Kemaliye Enerji 
Üretim 

25 MW 

11) 
Mehmethan 
Jeotermal 
Santrali  

Aydın Kipaş Holding 25 MW 

12) 
Deniz Jeotermal 
Enerji Santrali  

Aydın 
Kipaş Holding 
Enerji Grubu 

24 MW 
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13) 
Ken Kipaş 
Jeotermal 
Santrali  

Aydın 
Kipaş Holding 
Enerji Grubu 

24 MW 

14) Kerem JES  Aydın 
Kipaş Holding 
Enerji Grubu 

24 MW 

15) 
Kubilay 
Jeotermal Enerji 
Santrali  

Aydın Çevik Grup 24 MW 

16) 
Türkerler 
Alaşehir 2 JES  

Manisa 
Türkerler 
Holding 

24 MW 

17) 
Türkerler 
Alaşehir JES  

Manisa 
Türkerler 
Holding 

24 MW 

18) 
Özmen 1 
Jeotermal Enerji 
Santrali  

Manisa 
Özmen Holding, 
Sis Enerji 

24 MW 

19) Efe 6 JES Aydın Güriş Holding 23 MW 

20) 
Pamukören 2 
Jeotermal Enerji 
Santrali  

Aydın Çelikler Enerji 23 MW 

21) 
Pamukören 3 
JES 

Aydın Çelikler Enerji 23 MW 

22) 
Dora 4 
Jeotermal Enerji 
Santrali  

Aydın MB Holding 17 MW 

23) 
Kızıldere (Zorlu) 
JES 

Denizli Zorlu Enerji 15 MW 

24) 

Sultanhisar 
Jeotermal 
Elektrik Üretim 
Tesisi 

Aydın Çelikler Enerji 14 MW 

25) 
Gümüşköy 
Jeotermal Enerji 
Santrali  

Aydın 
BM Holding 
Enerji Grubu 

13 MW 

26) 
Karkey Umurlu 
Jeotermal Enerji 
Santrali  

Aydın 
Karadeniz 
Enerji 

12 MW 

27) Umurlu 2 JES  Aydın 
Karadeniz 
Enerji 

12 MW 
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28) 
Maspo Enerji 
JES 4 

Manisa 
Gürmen Group, 
Maspo Enerji 

10 MW 

29) Ken 3 JES Aydın Kipaş Holding 
9,80 MW 

(24.8 MW) 

30) 
Dora 2 
Jeotermal Enerji 
Santrali  

Aydın MB Holding 9,50 MW 

31) 
Babadere 
Jeotermal Enerji 
Santrali  

Çanakkale MTN Enerji 8,00 MW 

32) 
Dora 1 
Jeotermal Enerji 
Santrali  

Aydın MB Holding 7,95 MW 

33) 
Tuzla Jeotermal 
Enerji Santrali  

Çanakkale Enda Enerji 7,50 MW 

34) 
Bereket Enerji 
Kızıldere JES  

Denizli Bereket Enerji 6,85 MW 

35) Tosunlar JES  Denizli Akça Enerji 3,81 MW 

36) Afjet Afjes JES  Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
İl Özel İdaresi 

2,76 MW 

Tablo 2. Türkiye’de Aktif Olarak Kullanılan Jeotermal Enerji Santralleri Listesi [12]. 

  Not: Parantez içindeki değer, tesisin inşa aşamasındaki kısmı da tamamlandığında 

ulaşılacak toplam kurulu gücü ifade eder. 
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Ülkelere göre dünyada jeotermal enerji kurulu güç listesi: 

 

 S. Ülke Güncelleme 
Kurulu Güç 
(MW) 

1 
Amerika 
Birleşik 
Devletleri 

Haz.17 3.567 

2 Filipinler Haz.17 1.868 

3 Endonezya Haz.17 1.699 

4 Türkiye Ağu.17 1.005 

5 
Yeni 
Zelanda 

Haz.17 980 

6 İtalya Haz.17 944 

7 Meksika Haz.17 926 

8 Kenya Haz.17 676 

9 İzlanda Haz.17 665 

10 Japonya Haz.17 542 

11 El Salvador Mar.16 205 

12 Kosta Rika Mar.16 204 

13 Nikaragua Mar.16 109 

14 Rusya Mar.16 97 

15 
Papua Yeni 
Gine 

Mar.16 56 

16 Guatemala Mar.16 42 

17 Almanya Mar.16 40 

18 Portekiz Mar.16 29 

19 Çin Mar.16 27 

20 Şili Tem.17 24 

21 Etiyopya Mar.16 8 

Tablo 3. Ülkelere Göre Dünyada Jeotermal Enerji Kurulu Güç Listesi [13] 

 

  



 

 

Dünyadaki en büyük 11 jeotermal enerji santralleri: 

1) Geysers Kompleksi, ABD: 
San Fransisco’da toplam 22 santraldan oluşan bulunan bu kompleks, 78 km2 alana 

yayılmış durumda. Geçtiğimiz yaz Kaliforniya’da çıkan yangınlarda 5 santralin soğutma ünitesi 
ciddi şekilde hasar gördü ve devreden çıktı. 
 

2) Lardello, İtalya 
34 santralden oluşan bu tesis, Toskana bölgesinin elektriğinin %27sini karşılıyor. 
 
3) Cerro Prieto, Meksika 
13 üniteden oluşan santral, ülkedeki diğer tüm enerji tesisleri gibi Federal Enerji 

Komisyonu tarafından  işletilmekte 
 
4) Hellisheidi, İzlanda 
13.000 m2 alana kurulu olan bu tesis, 303 MW elektrik ve 400 MW termal enerji 

üretiyor. 
 
5) Malaya, Filipinler 
 Kurulu kapasitesi 650 MW olan tesis, 300MW ve 350 MW’lık 2 dev santralden 

oluşmaktadır. Filipinlerin en büyük jeotermal tesisi olan Malaya, ülkenin elektrik ihtiyacının 
%11’ini karşılamaktadır. 

 
6) Olkaria, Kenya 
Ülkenin en büyük jeotermal tesisi olan Olkaria, Şubat ayında devreye giren 4. etabı ile 

beraber, ülkenin enerji ihtiyacının %20’sini karşılıyor. Toplam 540 MW kapasiteye sahip tesis, 
bu yıl içinde 140 MW’lık 5.etap için ihaleye çıkacak. Bu santralin işletme hakkı da Kenya 
devletine ait. 
  

7) Makban, Filipinler  
Makiling-Banahaw Santrali olarak ta bilinen bu santral tam 6 üniteden oluşuyor ve 458 

MW kapasiteye sahip. 700 hektar araziye yayılmış olan tesis, ülkesinin en büyük jeotermal 
santrali. 
  

8) Salton Sea, ABD 
Kaliforniya’daki Imperial Valley’de (Vadi) yer alan ve 10 santraldan oluşan bu kompleks, 

327 MW kapasitesinin çok küçük bir kısmını projenin sahibi olan CalEnergy Generation 
şirketinin fabrikası için kullanıyor (16 MW), kalan enerji ise Güney Kaliforniya’nın elektrik 
dağıtımından sorumlu Southern California Edison Company’ye satılıyor. 
 



 

 

9) Darajat, Endonezya 
3 santralden oluşan bu tesis toplam 6 etaptan oluşuyor ve 3 milyon evin elektriğini 

sağlıyor. 
 

10) Malitbog, Filipinler  
Dünyada tek bir santralde en yüksek kapasiteye (233 MW) sahip olan bu tesis, 

jeotermal enerjinin ülkedeki payını %27’den %48’e çıkarmış. 
 

11) Wayang Windu, Endonezya 
Enerjisin önemli bir bölümünü jeotermal kaynaklardan elde eden Endonezya’nın ikinci 

büyük jeotermal tesisi 110 MW ve 117 MW olmak üzere 2 tesisten oluşuyor. 2014’te 127 MW 
gücünde 3. bir santral yapılması planlanıyorken, Star Energy ve Endonezya hükümeti arasında 
anlaşma sağlanamadığı için gerçekleşmedi.[14] 
 

4. JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİMİ 

İlk çağlardan yakın geçmişe kadar sadece sağlık amacıyla kullanılan jeotermal 

kaynaklardan günümüzde doğrudan ısıtmada ya da başka enerji türlerine dönüştürülerek 

yararlanılmaktadır.  

20. yüzyıl başına kadar sağlık ve yiyecekleri pişirme amacı ile yararlanılan jeotermal 

kaynakların kullanım alanları gelişen teknolojiye bağlı olarak günümüzde çok yaygınlaşmış ve 

çeşitlenmiştir. Bunların başında elektrik üretimi, ısıtma ve endüstrideki çeşitli kullanımlar 

gelmektedir. 

Hazne sıcaklığı 200 °C ve daha fazla olan jeotermal akışkandan elektrik üretimi 

gerçekleşmektedir. Ancak günden güne gelişmekte olan yeni teknolojilere göre 150 °C'ye 

kadar düşük hazne çıkışlı akışkandan da elektrik üretilebilmektedir. Son yıllarda geliştirilen ve 

ikili (binary) çevrim olarak adlandırılan bir sistemle buharlaşma noktaları düşük gazlar (freon, 

izobütan vb.) kullanılarak 70°C sıcaklıklarda bile elektrik üretilmeye başlanmıştır. 

 

 



 

 

Jeotermal Enerji Üretim Santrallerinin Sınıflandırılması: 

A) Buhar Baskın Sahalar 

Kullanımı en kolay olan sahalar kuru buhar sahalarıdır. Kuyudan alınan buhar filtreden 

geçirilerek bir yoğuşturmalı türbine gönderilir. Kondensere ilave olarak doğal ya da mekanik 

soğutma kulesi kullanılır. Sistem şematik olarak aşağıda gösterilmiştir.  

 

Şekil 9. Buhar Baskın Sahadan Elektrik Üretimi 

B) Sıvı Baskın Sahalar 

- Atmosferik Egzozlu Konvansiyonel Buhar Türbinleri 

- Yoğunlaştırmalı Konvansiyonel Buhar Türbinleri 

- Çift Kademeli Buharlaştırma 

- Çoklu Buharlaştırma 

- İkili Çevrim Santralleri 

- Hibrit Fosil Jeotermal Sistemler 

- Toplu Akış  

Atmosferik Egzozlu (Back Pressure) Konvansiyonel Buhar Türbinleri: En basit ve ilk 

yatırım masrafları açısından en ucuz türbinlerdir. Bu tip bir santralde, jeotermal akışkan önce 



 

 

seperatöre gelir. Burada sıvı ve buhar fazları ayrılır. Buhar fazı bir buhar türbinini besler ve 

çürük buhar direkt olarak atmosfere atılır.  

Yoğunlaştırmalı Konvansiyonel Buhar Türbinleri: Atmosferik egzoz tasarımının 

termodinamik olarak gelişmişidir. İki fazlı akışkan önce seperatörde sıvı ve buhar fazlarına 

ayrılır. Buhar, türbinden direkt atmosfere atılmak yerine çok düşük bir basınçta tutulan 

(yaklaşık 0.12 bar) bir kondensere atılır. 

Çift Kademeli Buharlaştırma: Kuyu başı akışkanı önce seperatöre gider, buhar ve sıvı 

fazlarına ayrılır. Buhar bir yüksek basınç türbinine, su ise bir buharlaştırıcıya (flaş tankı) 

gönderilir. Burada düşük bir basınca flaşlanan sıvının kalanı enjeksiyona, elde edilen buhar 

alçak basınç türbinine gönderilir. Böylece sistem verimi arttırılmış olur. 

 

Şekil 10. Çift Kademeli Buharlaştırma 

Çoklu Buharlaştırma: Seperatörden ayrılan sıvı ikinci bir seperatöre gönderilir, 

seperatör sayısı ekonomik kısıtlar çerçevesinde arttırılabilir. Bu tip bir uygulama Wairakei 

Jeotermal Santrali, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilmiştir. 

İkili Çevrim Santralleri: Jeotermal sahalarda en önemli atık ısı kaynağı seperatörde 

ayrılmış sıvıdır. Konvansiyonel buhar türbinleri sadece buhar kullandıkları için kalan büyük 

miktarlardaki sıvı genelde yerüstü sularına atılmakta ya da yeraltına enjekte edilmektedir. 



 

 

Binary teknolojisi, orta-düşük sıcaklıklı kaynaklardan elektrik üretmek, termal kaynakların 

kullanımını arttırarak atık ısıyı geri kazanmak amacıyla geliştirilmiştir. 

Binary sistemlere ait basitleştirilmiş şematik gösterim aşağıda verilmiştir. Binary 

sistemler, düşük kaynama sıcaklıklı ve düşük sıcaklıklarda yüksek buhar basıncına sahip ikincil 

bir çalışma akışkanı kullanırlar. Bu ikincil akışkan, konvansiyonel bir Rankine çevrimine uygun 

olarak çalışır. Uygun bir çalışma akışkanı ile binary sistemler, 80-170°C aralığındaki giriş 

sıcaklıklarında çalışabilirler. 

 

Şekil 11. İki Elemanlı Çevrim Santralinin Çalışma Şeması 

Hibrit Fosil Jeotermal Sistemler: Bu sistemlerde jeotermal enerji, ya ön ısıtıcı olarak ya 

da kızgın buhar edesinde kullanılır. 

Toplu Akış: İki fazlı buhar/su karışımlarından doğrudan enerji elde etmek amacıyla 

geliştirilmiştir. Bu tip santrallerin ekonomisi henüz iyi belirlenememiştir. Çünkü işletme 

tecrübesi 5 yıldan fazla değildir. Tek örnek Desert Peak, Nevada, ABD'ndeki 9 MW 'lık iki fazlı 

rotary seperatörlü turbo-alternatörlü santraldir[15]. 

 



 

 

5. JEOTERMAL ENERJİ SANTRALLERİNİN MALİYETİ 

Jeotermal elektrik santrali, nükleer santraldan sonra en yüksek yatırım maliyetine sahip 

santral türüdür. Ortalama maliyet MW başına 3 ile 4 milyon dolar arasında değişmektedir. 25 

MW’lık bir santral yapıldığını düşünürsek ortalama 100 milyon dolarlık yatırım bedeli söz 

konusudur. Türkiye’de nükleer santral olmadığı için şu an ülkedeki en maliyetli santral tipi 

olduğunu söylemek mümkün. Devlet yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik 

etmek için alım garantisi veriyor. Bir jeotermal elektrik santral işletmeye alındıktan sonra 

ortalama altı yıl içerisinde kendisini amorti ediyor. Ar-Ge çalışmaları ve kurulum aşamasına 

kadar süren yüksek maliyetler, santral işletmeye alınması ile birlikte, bakım maliyetinin düşük 

olması ve kaynak maliyeti bulunmaması nedeniyle düşmektedir. 

 

Tablo 4. Enerji Santralleri Maliyetleri[16] 



 

 

 

Tablo 5. Enerji Santrallerinin İlk Yatırım ve Birim Enerji Üretim Maliyetleri[16] 

Jeotermal enerji santrallerinin en önemli maliyet kalemlerinden biri olan kuyu delme 

işleminde, 3000 metrelik bir kuyu delmenin maliyeti ortalama 3-4 milyon dolardır. Her delinen 

kuyuda kaynağa ulaşma garantisinin olmaması bu işin en büyük riski olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu sebepten jeotermal enerji, büyük yatırımcılara ihtiyaç duyulduğu bir alandır.  

Türkiye’de jeotermal enerji üretim santralleri yatırımcılarını korumak için jeotermalden 

üretilen elektriği 10,5 centten alım garantisi verilmektedir. Bu garanti 2020 yılına kadar devam 

edecektir. Yatırımcıların beklentileri ise bu alım garantisinin 2020’den sonra da devam etmesi 

şeklindedir.[17]  

6. SONUÇ 

Türkiye jeotermal enerji kaynakları yönünden oldukça zengin bir ülkedir. Bu kaynaklar 

çok iyi ele alınarak Türkiye’nin enerji üretimine daha aktif katkı sağlanması gerekmektedir. Bu 

yüzden, jeotermal kaynakların kaynak kapasitesini, teknik ve ekonomik değerlendirmelerini 

etkin ve verimli bir şekilde yapabilecek bilgide uzman yetiştirilmiş elemanlardan oluşan 

ekiplerin görev aldığı üretimlerin sağlanması gerekmektedir. 



 

 

Türkiye’de elektrik üretimine uygun jeotermal potansiyelinin 5 bin MW olduğu 

öngörülmektedir. Bu değer bir tane nükleer santrale eşdeğerdir. Bu yüzden, ilk yatırım 

maliyetlerinin çok yüksek olmasına rağmen elimizdeki potansiyeli olabildiğince kullanmamız;  

cari açığın en fazla olduğu alanda dışa bağımlılığı azaltmak, çevre dostu enerji kullanmak, arz 

güvenliğini sağlamak ve üretimde çeşitliliği arttırmak adına oldukça önemlidir. 

Jeotermal enerji kaynakları akışkan sıcaklığına bağlı olarak birçok alanda 

değerlendirilmekle birlikte ülkemizde en yaygın değerlendirme alanı bölgesel ısıtma olmuştur. 

Doğru uygulama ve teknolojiyle jeotermal merkezi ısıtma sistemlerinin ilk yatırım ve işletme 

giderleri ucuz, çevreye karşı duyarlı sistemlerdir. Ayrıca ülke insanımızın yaşam standardını da 

yükseltmektedir. Diğer büyük bir avantaj ise jeotermal enerjide dışa bağımlılık yoktur. 

Jeotermal kaynaklarımız göz önüne alındığında bu yeşil enerjinin üretim ve kullanım miktarı 

henüz yeterli kapasitede ve düzeyde olmadığı görülmektedir. 

Türkiye’nin jeotermal kaynakları, termal turizm amaçlı olarak çok yüksek rakamlarda 

yatak kapasitesi mevcuttur. Termal su açısından bu avantaja sahip olmamızın karşın pazar ve 

yatırım ölçütleri öne çıkmaktadır. Bu sebeple yerli ve yabancı özel yatırımcının bu enerji 

sahasına daha fazla özendirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarımızdan en önemlilerinden biri olan jeotermal kaynakların bulunmasından 

işletilmesine kadar geçen safhaların doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve bu enerjinin 

teknolojisinin geliştirilmesine katkıda bulunulması Türkiye’nin en önemli enerji amacı arasında 

yer almalıdır. 
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