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Jeotermal Nedir? 

Jeotermal, yerkürenin doğal ısısı olup yaklaşık 5.500°C olduğu tahmin edilen bu ısı 
neredeyse Güneş'in yüzeyi kadar sıcaktır. Gezegenimizin oluşumundan itibaren 
yerkabuğundaki radyoaktif elementlerin parçalanması ile oluşan bu ısı; ısı iletimi ve 
yayımı yoluyla yeraltına aktarılır. Yerkürenin sıcaklığı, derine indikçe artarken, bu artış 
kademeleri “Jeotermik Gradyan” olarak adlandırılır. 

İnsanlık ilk çağlardan beri jeotermal kaynakları farklı amaçlar için kullanmıştır. Yüzyıllar 
boyunca banyo yapmak, ısınmak ve yemek pişirmek için kullanılan jeotermal 
kaynakların; gerçekte çok daha yüksek bir enerji potansiyeli taşıdığı 20’nci yüzyılın 
başlarında anlaşılmıştır. 

Jeotermal enerji bugünün dünyasında elektrik üretimi, ısıtma, soğutma, tarımsal 
üretim, termal turizm, meyve ve sebze yetiştiriciliği, kurutma, kağıt endüstrisi gibi pek 
çok alanda yoğun olarak kullanılmaktadır. Jeotermal, güvenilir ve çevreye zarar 
vermeyen bir enerji kaynağıdır. Dış kaynaklara bağımlı olmayan yüksek kullanılabilirlik 
ve kapasite faktörü ile sürdürülebilir enerji kaynakları arasında kilit bir rol 
üstlenmektedir.

Şimdiye kadar dünyadaki jeotermal potansiyelinin sadece küçük bir kısmı 
keşfedilmiştir. Bu durum, jeotermal enerjinin sadece elektrik üretiminde değil pek çok 
sektörde doğrudan kullanılması yönünde yüksek bir potansiyele ve büyüme alanına 
sahip olduğuna işaret etmektedir. 



Sağlık İçin Jeotermal...
Doğaya Dönüş

Antik çağlardan bugüne jeotermal kaynaklar toplumsal yaşamda önemli rol 
oynarken, en eski kullanım alanları jeotermal kaplıcalardır. Eşsiz güzellikteki termal 
banyolar ve termal suların iyileştirici özelliği yüzyıllardır bilinmektedir. Kayıtlara göre 
termal suların kullanımı, M.Ö. 3000’li yıllarda İndus Vadisi uygarlıklarının doğal kaplıca 
ve mineral kaynakları kullandığı zamana kadar uzanmaktadır.

Jeotermal sular; birçok sağlıklı yaşam uygulamasında kullanılmasının yanı sıra özellikle 
cilt hastalıkları (egzama, sedef vb), yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarının tedavisinde 
son derece faydalıdır. 

Termal sular; kalsiyum, sülfat, magnezyum, demir, klorür, potasyum, çinko gibi pek 
çok doğal minerali de içermektedir. Günümüzde pek çok sağlıklı yaşam merkezinde 
termal su ile birlikte jeotermalin yan ürünleri olan sabunlar, şampuanlar, banyo tozları 
ve yüz kremleri sunulmaktadır. 



Hem Isıtıyor, Hem Soğutuyoruz 
Jeotermalin Çok Yönlü Kullanımı

Jeotermal su; onlarca yıldır en yaygın doğrudan kullanım şekli olan ısıtma ve soğutma 
uygulamaları için kullanılmaktadır. Jeotermal Isı Pompaları (GHP, ayrıca GSHP olarak 
da adlandırılmaktadır), sıcaklığın 10-20°C olduğu ılıman iklimlerde sabit toprak 
sıcaklığından yararlanır.

Yeraltı sıcaklığının doğrudan alan ısıtması için yeterli olmadığı durumlarda, tek bir 
konut gibi daha küçük ölçekli alanlar için ısı pompaları vasıtasıyla jeotermal kaynak 
kullanılabilir.

Isı pompaları hemen hemen her sıcaklık seviyesinde kullanılabilmektedir. Çift yönlü ısı 
pompaları, yaz aylarında soğutma, kış aylarında ise ısıtma amaçlı olup 5 ilâ 30°C 
arasında yaygın bir kullanım alanı vardır.

İZMİR’DEN TÜRKİYE’YE
ÖRNEK BİR UYGULAMA

İzmir'in merkez ilçeleri arasında yer alan Balçova’da 1995 yılında ilk bölgesel 
jeotermal ısıtma sistemi devreye alınırken, 140°C'de jeotermal kaynağa sahip 
olan yaklaşık 30 kuyu açılmış, bunların 14 tanesi canlı kalmıştır (iki derin 
enjeksiyon kuyusu dahil).
 
2006 yılı itibariyle, 90 MW kurulu güce sahip Balçova’da bölgesel ısıtma sistemi 
devreye alınmış; 250 GWh jeotermal ısı üretilmiştir. Bu ısı, konutların (%60) yanı 
sıra üniversite binaları, hastane binaları, ofisler, oteller, alışveriş merkezleri, 
termal tesisler ve 10 hektarlık jeotermal ısıtmalı seralarda kullanılmıştır. 

Derin enjeksiyon kuyuları sayesinde rezervuar azalımı ve erken soğuma sorunu 
çözülürken, kuyulara enjekte edilen önleyiciler ile kalsit tortusu oluşumunun 
önüne geçilmektedir. Sistem yılda yaklaşık 18 bin ton karbondioksit salınımını 
önlemektedir.



Jeotermalin Diğer Doğrudan
Kullanım Alanları 
Jeotermal Tarım İle Gıda Yetiştiriciliği

Elektrik Üretimi 
Sürdürülebilir, İstikrarlı ve Çevre İle Dost
Enerjinin Güçlü Kaynağı...

Jeotermal enerji tarım ve su ürünleri yetiştiriciliğinden tüketim mallarının üretimine 
kadar birçok uygulamada ve sektörde kullanılabilir. Endüstriyel gıda işleme, meyve ve 
sebze yetiştirme, meyve ve tahıl kurutma, kağıt işleme gibi sektörler bu kullanım 
alanları arasında yer almaktadır.

Bu kullanım alanlarındaki kaynak sıcaklık aralığı, elektrik üretimine kıyasla çok daha 
düşük olduğu için pek çok ülke sonsuz enerji kaynağı olan jeotermalden tarım 
sektöründe yoğun şekilde yararlanmaktadır.

Dünya üzerindeki mevcut santral teknolojileri; doğrudan yüksek sıcaklıktaki 
buhardan, flaş teknolojisi kullanılarak, buhar-su karışımlarından ya da binary sistem 
kullanılarak orta sıcaklıktaki (70-170°C) jeotermal sulardan elektrik üretimine imkân 
sağlamaktadır.

Organik Rankine Çevrimi (ORC) tipi bir ikili çevrim tesisinde, jeotermal akışkan (su, 
buhar veya her ikisi) sistemdeki diğer akışkanı ısıtan bir ısı eşanjöründen geçmektedir. 
Çalışma sıvısı hava ile soğutulabildiği gibi su ile de yoğuşturulabilmektedir. Binary 
sisteme sahip santraller genellikle birkaç MW'lık modüler üniteler olarak inşa edilir. 
Kombine veya hibrit tesisler ise, çok yönlü kullanımı ve verimliliği artırmak ve yük 
takibini i geliştirmek için bu temel ünitelerden iki veya daha fazlasını içerir.

Jeotermal akışkanlar; elektrik üretimi amacıyla türbinleri çalıştırmak için buharın 
kullanıldığı enerji santraline doğrudan bir boru vasıtasıyla iletilir. Kullanılmış jeotermal 
sıvılar; rezervuar basıncının korunması ve potansiyel kirleticilerin doğaya karışmasının 
engellenmesi için toprağa geri enjekte edilir.

Jeotermal enerji santralleri, dünya genelinde belirlenmiş temiz hava standartlarına 
uygun olarak faaliyet göstermektedir. Jeotermal enerji santrallerinden düşük 
miktarlarda salımı olan karbondioksit (CO2) gibi gazlar jeotermal kaynakların doğal 
içeriğinde mevcut olup enerji üretim süreciyle ilişkili değildir.

Jeotermal sahalardaki kuyular ve toplama sistemlerinde toplanarak santrallere iletilen 
akışkanlardaki doğal emisyonlar ise yoğunlaştırılarak re-enjeksiyon yöntemi ile 
bertaraf edilmektedir. 
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Jeotermal’in A, B, C’si 
Her Harfte Bir Karşılığımız Var...

A - Available (Emre Amade) 

B - Baseload (Baz Yük)

C - Cozy (Sıcak)

D - Domestic (Yerel)

E - Environmentally Friendly (Çevre Dostu)

F - Future oriented (Gelecek Odaklı) 

G - Great (Etki Alanı Geniş)

H - Homemade (Yerli)

I - Independent (Bağımsız)

J - Joyous (Coşkulu)

K - Known (Bilinen)

L - Lovegeothermal (Jeotermali Seviyoruz) 

M - Majestic (Görkemli)

N - Natural (Doğal)

O - Observable (Gözlemlenebilir)

P - Promising (Gelecek Vaat Eden)

Q - Qualified To Meet Future Energy Needs (Gelecekteki
       Enerji İhtiyaçlarını Karşılayacak Niteliklere Sahip)

R - Reliable (Güvenilir)

S - Safe (Güvenli) 

T - Tremendous (Üstün)

U - Universal (Evrensel)

V - Valuable (Değerli)

W - Weather Unrelated (Hava Koşullarından
       Bağımsız)

X - Xenial (Misafirperver)

Y - Young (Genç)

Z - Zero Emissions (Sıfır Emisyon)



 

Uluslararası Jeotermal Derneği (IGA)

IGA, Dünya üzerinde Jeotermal sektörünü birleştiren küresel bir 
organizasyondur. Jeotermal gelişimin erken aşamalarındaki ülkelere özel 
destekler sağlayarak ve eğitim standartlarını belirleyerek; dünya çapında 
enerji çözümleri ve kurum içi teknik destek sağlamakta, jeotermal enerjinin 
araştırılması ve geliştirilmesi ile ilgili konularda dünya otoritesi olmayı 
hedeflemektedir. 

IGA, küresel Jeotermal gelişimi teşvik etmek ve desteklemek amacıyla 
network oluşturma fırsatları için platform olarak hizmet veren küresel bir 
jeotermal topluluğudur. 

www.lovegeothermal.org
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin:

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin:

/ jeotermalenerjidernegi

/ lovegeothermal

Jeotermal Enerji Derneği (JED)

Jeotermal enerjide Dünya’nın en zengin ülkeleri arasında yer alan Türkiye, 
2022 yılı itibarıyla 1.686 MW kurulu güç ile dünya sıralamasında dördüncü 
sırada gelmektedir.

Türkiye’de Jeotermal enerjiye en yüksek finansal ölçekte yatırım yapan, 
dünyanın pek çok ülkesinde enerji yatırımları gerçekleştiren 13 şirketi çatısı 
altında toplayan Jeotermal Enerji Derneği (JED), bu enerji türünde yüksek bir 
farkındalık seviyesi oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 

Türk Jeotermal Enerji sektörünün uluslararası alandaki tek temsilcisi de olan 
JED, keşfi yapılmış jeotermal kaynaklara yeni yatırımların yapılmasıyla, 
Türkiye’nin jeotermal kaynaklı elektrik enerjisi üretiminde 5.000 MW sınırını 
geçerek dünya lideri olmasını hedeflemektedir. 

www.jeotermalenerjidernegi.org.tr


