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Toplantı Salonu'nda düzenlenen,
katılımın yoğun olduğu “Jeotermal
Enerji Kullanarak Elektrik Üretimi”
söyleşisinde konuşan Avustralya
Queensland Jeotermal Enerji Merkezi
Direktörü ve Queesland Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Halim Gürgenci,
Türkiye'de derin jeotermal rezerv
hesaplamalarına göre rezervlerin 400
bin hegza/jul olduğuna dikkat çekerek,
bu rezervlerin sadece Türkiye'ye değil,
tüm Avrupa'ya yetecek bir miktar
olduğunu vurguladı. Gürgenci, güneş
enerjisine teşvik varsa jeotermal
enerjiye de teşvik olması gerektiğini
savunarak, “Nedense, Türkiye'nin
yenilenebilir enerji tartışmasında güneş
ve rüzgâr enerjisi gündemde; fakat

jeotermal enerji gerektiği kadar
gündemde değil” diye konuştu.

Kömür, petrol ve doğal gaz fiyatları
artmasına rağmen şu anda en ucuz
elektriğin kömürden elde edildiğini,
bununla hiçbir yakıtın yarışma imkânı
olmadığını ifade eden Gürgenci,
önümüzdeki 10-15 yılda kömür
santrallerinden karbondioksit atık
bedeli ödenmesinin istenilmesi
durumunda fosil yakıtlardan elektrik
üretiminin çok pahalı hale
gelebileceğine dikkat çekti. Fosil
yakıta alternatif olarak güneş, rüzgâr,
hidroelektrik, jeotermal ve nükleer
enerjinin var olduğunu, bunlardan da
sadece son üçünün temel yük üretimine
müsait olduğunu söyleyen Gürgenci,
hidroelektrik, jeotermal ve nükleer
enerjiden de sadece jeotermal enerjinin
yüzde yüz atıksız ve çevre dostu
elektrik ürettiğini belirtti. Bütün

dünyaya yıllarca yetecek kadar fazla
rezervin olduğunu savunan Halim
Gürgenci şöyle konuştu: “Jeotermal,
bilinen ve nispeten kanıtlanmış
teknoloji kullanıyor. Bunlar benim
jeotermal enerjiyle ilgilenmemin
sebebi. Queensland Eyaleti'nin de
geçtiğimiz sene, önerimiz sonucunda
15 milyon dolar vererek Queensland
Araştırma Merkezi'ni kurmasındaki
sebep bu. Bildiğiniz gibi, temel yük
ayrı bir konsept. Yani şu anda mevcut
bir altyapı varken, yüzde 60-70
kömürden veya doğal gazdan gelirken,
yüzde 5-10 rüzgârdan almak bir şey.
Fosil yakıtlar ortadan kalktığı zaman,
şu andaki güneş ve rüzgâr
santrallerinin yüzde 70-80 elektrik
sağlamasına imkân yok. Çünkü bunlar
temel yük üreten şeyler değil; güneş
olduğu zaman var, güneş olmadığı
zaman yok ya da rüzgâr olduğu zaman
var, rüzgâr olmadığı zaman yok.

Jeotermal Enerji Türkiye'nin
Gündeminde Değil
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Jeotermal, 365 gün, 24 saat çalışıyor
orada. Hatta jeotermal santrallerin
kapasite faktörü kömür santrallerinden
daha yüksek, 90-95. Nedense,
Türkiye'nin yenilenebilir enerji
tartışmasında güneş ve rüzgâr enerjisi
gündemde; fakat jeotermal enerji
gerektiği kadar gündemde değil.”

Salondan gelen “Jeotermal enerjide biz
enjeksiyon yapamıyoruz. Bizim atık
sularımız var; bunların hepsi Büyük
Menderes'e veriliyor, toprakları
çoraklaştırıyor” açıklamasına
teknolojinin bir dünya çapında
kullanılış derecesi bir de onun nasıl
kullanıldığının var olduğunu
söyleyerek cevap veren Gürgenci,
jeotermalden elektrik üretimi
konusunda İzlanda'da yüzde 70,
İtalya'nın bir eyaletinde yüzde 25-30,
Yeni Zelanda'da yüzde 20-25,
Kaliforniya'da geçen sene çalışan
kapasitenin 900 ya da 1000 megavat
civarında olduğu bilgisini verdi. Bunun
her sene değiştiğini kaydeden
Gürgenci, geri enjeksiyon yapılmaması
ve bırakılması durumunda santrallerin
etrafının bir tuz çölü haline geldiğini
anlatarak, bunun nedenleri hakkında şu
açıklamalarda bulundu: “Yerin altından
çıkan su tuzlu, çok yüksek oranda
tuzlu. Su buharlaşıyor, tuz kalıyor. Bu
yüzden, artık günümüzde reenjeksiyon

etmeyen
jeotermal
santral
çalıştırmak
çok zor. İki
nedenle zor:
Birincisi,
sahanın uzun
dönemli
çalışması
açısından;
çünkü 20-25
sene oradan
ısı almak
istiyorsunuz.
İkincisi,
çevre
sorunları

nedeniyle. Ama bunlar aşılmış
konular.”

Jeotermal enerjinin Türkiye'nin
yenilenebilir enerji kaynakları
gündeminde olmamasına değinen Prof.
Dr. Halim Gürgenci, “Türkiye'nin bu
konuları aşması mevzuat, eğitim ve
yetkinlik meselesi; ama teknolojik bir
problem yok” diye konuştu. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın
hazırladığı bir taslak kanunun
bulunduğunu ifade eden Gürgenci, bu
taslak kanunun önümüzdeki aylarda
Meclis'e sunulmasının beklendiğini,
gazetelerden okuduğu kadarıyla rüzgâr
enerjisi için 7-8 sent kilovat/saat, güneş
enerjisi için 20-23 sent kilovat/saatlik
bir teşviğin öngörüldüğünü dile getirdi.
Jeotermal enerjiyi bu kaynaklar
arasında göremediğini işaret eden
Gürgenci, “Kendi kendime sordum;
yani eğer jeotermal enerjiye 20-23 sent
verse Türkiye, 10-15 senede bütün
elektriğini jeotermal enerjiden
üretebilir. Peki, niye gündemde değil?
Jeotermal enerjiyi ikiye ayırmak lazım.
Ben, gazete haberlerinden okudum.
Teşvik ne kadar biliyor musunuz?
Almanya'da, şu anda 15 avro/sente
ticari olarak çalışan jeotermal santraller
var. Geleneksel jeotermal değil; 3 bin
700, 3 bin 800 metre delerek, oradan

ısı çıkaran santraller. Mesela, Çin'de bu
çok fazla. Güneşe verilen 23 sent
jeotermale verilse, bütün Batı Anadolu
jeotermal santral dolar” diye konuştu.

Türkiye'nin jeotermal potansiyeli
denildiğinde, 1990'larda yapılan bir
araştırmaya göre ısıl güç olarak 31 bin
megavat potansiyelin var olduğunu,
elektrik üretim potansiyelinde 500
megavat rakamlarının telaffuz
edildiğini açıklayan Halim Gürgenci,
“Bu, fazla bir şey değil. 500 megavat,
alt tarafı orta ölçekli bir kömür santrali
ünitesi; yani bunun hepsini
değerlendirsen ne olacak? Kayda
değer; ama Türkiye'yi kurtaracak bir
şey değil. Bu dediğim, geleneksel
jeotermal için geçerli” dedi. Amerika
Birleşik Devletleri'nde, 3-10 km
arasında ulaşabilecek ısı rezervinin
hesaplandığını, 3-10 km arasında
ulaşabilecek ısı rezervinin 14 milyon
hegza/jul olduğunu kaydeden
Gürgenci, Türkiye'de bu oranın 30 bin
megavat, 0.0001 hegza/jul olduğunu
ifade ederek, “Yani kendi kendine
fışkıran sulara değil de; 3, 4, 5 km
derinliğe inmeyi göze aldığınız zaman
sınırsız bir artış gözlüyorsunuz.
Mesela, 2005 yılında ABD'nin toplam
enerji tüketimi 100 hegza/jul, yani
binlerce yıl tüm ABD'nin elektrik
yüklerini sağlayacak bir şey. Avustralya
için 22 bin hegza/jul olduğu tahmin
ediliyor. Avustralya'nın 2005 toplam
enerji tüketimi 5.5 hegza/jul” diye
konuştu. Aralık ayında yapılan Temiz
Enerji Sempozyumu'nda, Prof. Dr.
Abdurrahman Satman'ın bir
öğrencisinin İstanbul'da verdiği bir
tebliğde Türkiye'de derin jeotermal
rezervlerin hesaplandığını, bu
hesaplamalara göre rezervlerin 400 bin
hegza/jul olduğunu belirten Gürgenci,
bu rakamların kendisinin yaptığı
kabataslak hesaplarla aynı olduğunu
söyleyerek şöyle konuştu: “Yani sadece
Türkiye'ye değil, tüm Avrupa'ya
yetecek bir rezerv. 500 megavat
deyince, 500 megavat teferruat, beni

Çevre Sorunları Aşıldı

“Teknolojik Bir Problem Yok”

“Tüm Avrupa'ya Yetecek Bir Rezerv
Var”
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heyecanlandırmaz. Hepsini
değerlendirseniz ne olacak? Ama şu
rakamlardan bahsettiğiniz zaman,
birdenbire durum değişiyor; yani
baktığımız ufuk değişiyor. Bu yüzden
de gerek Amerika'da, gerek
Avustralya'da, gerek dünyanın başka
yerlerinde projeksiyon şu: 20-30 yıl
içinde, elektrik üretiminin yüzde
10'unu bundan sağlamak. Bu, mevcut
mevzuat. Siz, bunu benden daha iyi
biliyorsunuz. Bu, yine bir gazete
haberi. Rüzgâr için 8 avro/sent. Bu, şu
anda 25-28 avro/sent olarak geçiyor
gazete haberinde. Orada jeotermal
enerjiyi göremedim.”

Jeotermale bir teşvik gelmesi
gerektiğini savunan Prof. Dr. Halim
Gürgenci, yatırımın ilk girdisinin yavaş
yavaş arttığına, birdenbire bir
sıçramanın olmadığına dikkat çekerek,
jeotermalde minimum yatırımın
onlarca milyon doları bulduğunu ifade
etti. Tek bir kuyunun 10 milyon dolar
olduğunu açıklayan Gürgenci,
minimum iki kuyunun gerekli
olduğunu söyleyerek, “Nereden
baksanız 20 milyon dolar. Sonuçta,
fiyat ucuz; ama öyle sağdan soldan
para toplayıp yapılacak bir iş değil,
büyük bir yatırım işi. Büyük yatırım işi
de garantili bir teşvik gerektiriyor”
dedi. Her şeyin ilkinin riskli olduğunu
belirten Gürgenci, güneş enerjisine
teşvik varsa jeotermal enerjiye de
teşvik olması gerektiğini savunarak,
Türkiye'de jeotermal potansiyelin çok
fazla olduğunu vurguladı. Bakanlığın
yenilenebilir enerji kaynaklarını
destekleme eğiliminde olduğunu dile
getiren Gürgenci, “Bakanlık,
yenilenebilir enerji kaynaklarını böyle
teşviklerle arttırmak istiyorsa, demek
ki jeotermal enerjinin bu kapsam içine
alınmasında Bakanlık açısından bir
sakınca yok. Umarım olur, bu taslak
içerisinde yerini bulur” diye konuştu.

Avrupa Birliği kaynaklarından 5 bin
metre derinlikteki kaya sıcaklıklarını

haritalarla gösteren Prof. Dr. Gürgenci,
bütün Batı Anadolu'da nereye gidilirse
gidilsin 5 bin metrede 270-280 derece
sıcaklığa ulaşıldığını, jeotermal enerji
ile ilgili insanlardan gelen ilk sorunun
“Jeotermal yenilenebilir bir enerji mi
yoksa nihai bir kaynak mı” olduğunu
ifade ederek, dünyanın soğuduğunu,
jeotermal kullanılsa da kullanılmasa da
dünyanın soğumaya devam ettiğini
belirtti. Hiçbir şeyin sonsuz
olmadığını, güneşin de sonlu olduğunu;
fakat insanlığın ömrü açısından sonu
olmadığını savunan Gürgenci, 10-15
yıl kullanılıp, 15-20 yıl bırakılması
durumunda tekrar kendini
yenilediğinin söylendiğini, sıcak kaya
ve derin jeotermalin biraz daha fazla
zaman gerektirdiğini kaydetti.
Dünyanın neresi kazılırsa kazılsın her
bin metrede sıcaklığın ortalama 30
derece arttığına dikkat çeken Gürgenci,
yerin 5 bin metre kazılması durumunda
bulunması gereken sıcaklığın 150
derece olduğunu açıkladı. Bunun “çok
da ahım şahım bir sıcaklık” olmadığını
belirten Gürgenci, “Fakat dünyanın
birçok yerinde 500 metre indiğiniz
zaman çok yüksek sıcaklıklara
ulaşıyorsunuz. Mesela, Türkiye'nin
Batısı 260-270 derece. Bunlar da
petrol, doğal gaz gibi çok sınırlı
bölgeler değil; bütün dünyaya yayılmış
bölgeler. Bu yüzden, çok uç noktalara
gidersek, jeotermal enerji aslında,
dünya barışına da katkıda
bulunabilecek bir enerji sektörü; çünkü
bütün dünyaya eşit olarak yayılmış,
enerji üzerine büyük oyunlar
oynamaya gerek olmayan bir kaynak,
adil dağılım gösteren bir enerji
sektörü” dedi.

Ticari bir teşvik olmadan, normal
rejimde elektrik üreten santrallerin
Kaliforniya, Toskana, Yeni Zelanda,
Japonya, İzlanda, Kamchatka ve
Filipinler'de olduğunu belirten
Gürgenci, bu bölgelerin hepsinin
volkanik kuşak üzerinde olduklarına
dikkat çekti. Bu bölgelerin aynı
zamanda deprem kuşağı olduğuna

vurgu yapan Halim Gürgenci, deprem
kuşağının aynı zamanda jeotermal
enerji kuşağı olduğunu, kimi ülkelerin
jeotermal enerjiyi değerlendirdiğini,
kimi ülkelerin ise yeteri kadar
değerlendirmediğini söyledi.
Türkiye'de muazzam bir kaynak
olduğunu savunan Gürgenci şu bilgileri
verdi: “Türkiye çok muazzam bir ısı
kütlesinin üzerinde oturuyor. Ben
jeolog değilim; yani o ısıya nasıl
ulaşılacağını bilmem mümkün değil.
Benim demek istediğim, Türkiye'de
muazzam bir jeotermal enerji
potansiyeli var. Binlerce, on binlerce
megavat üretebilecek kapasite var; ama
nasıl üreteceğimizi bilmiyoruz. Bizim
nasıl üreteceğimize kafa yormamız
lazım. Amerika'da, Avustralya'da,
çeşitli yerlerde buna kafa yoruluyor;
çünkü eğer kömür devreden çıkarsa,
küresel ısınma dolayısıyla oluşacak bir
kamuoyu konsensüsü yüzünden kömür
çok pahalı hale gelirse, jeotermal ve
nükleerden başka seçenek yok. Bu
teknolojiler bugünden yarına
gelişmiyor. Türkiye'nin, jeotermal
enerjiye şu ana kadar yoğunlaştığı
güneş ve rüzgâra gösterdiği ilginin 5-
10 katı daha fazla ilgi göstermesi
lazım. Çünkü potansiyel çok yüksek.
Jeotermal enerjinin olmama nedenleri;
birincisi, hâlâ pahalı, özellikle derin
jeotermal. İkincisi, 5-6 bin metre
sondaj yapmak daha yeni, yani son 10-
15 yıldır fizibıl hale geldi. İlk giriş
bedeli fazla. Ufak çapta
başlayamıyorsunuz. En minimum 4-10
megavat arasında. Avustralya'daki en
iyi kaynak kıtanın göbeğinde, yerleşim
merkezlerine uzakta. Bu yüzden
elektrik hatları sorunu var. Onu
kullanacak kaynak var; ama onu
kullanacak tüketici yok. Bu yüzden,
onun maliyetine bir de hat maliyeti de
giriyor ki, jeotermal şirketleri aslında
en fazla zorlayan şey o. Buna rağmen,
şu anda Avustralya borsasında 9 tane
firma var hisse senetleri alınıp satılan.
Bizim teşviki mesai içinde olduğumuz
en ileri sektör jeodinamik. 437
milyonluk bir sermayesi var.
Avustralya jeotermal elektrik
sektöründe lider olmaya çalışıyor.”

Türkiye'nin Jeotermal Potansiyeli Çok
Fazla

“Jeotermal Dünya Barışına Katkıda
Bulunabilecek Bir Enerji Sektörü”

“Kapasite Var, Nasıl Üreteceğimizi
Bilmiyoruz”
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