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Jeotermal enerji santrallerinde, santral alanı seçimi hangi kriterlere göre yapılır?

Jeotermal sahaların işletme modellemesi kesinleştiğinde üretim ve re-enjeksiyon kuyu yerleri
belirlenir ve kuyu testleri başarılı sonuçlandığında üretilecek enerji miktarı ve santral tipi kesinleşir.

Yer seçiminde aşağıdaki parametreler etkilidir;
- Üretim kuyularına yakınlık,
- Santral yeri/ kuyuları kot farkı ve akışkan basınçları,
- Re-enjeksiyon kuyusuna yakınlık,
- Santral yeri / re-enjeksiyon kuyuları kot farkı ve pompa emiş basınçları,
- Ulusal elektrik sistemine yakınlık,
- Arazinin yapısı, ulaşım durumu ve bedeli

1.

Jeotermal Enerji Santrali ve Güneş Enerji Santrali birleşimi olan Hibrit Enerji
Santrallerinde işletme öncesi lisans ve izin süreçleri nasıl işlemektedir?
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Jeotermal Enerji ve Güneş Enerjisinden oluşan Hibrit Santrallerin kurulumunun
avantajları nelerdir?

Hibrit sistem ile santralin üretim/mekanik kayıpları tolere edilir ve enerji üretimi artar. Santralin
dengesizlik maliyetlerinin ortadan kaldırılmasını sağlar. Santral iç tüketimleri güneş enerjisi ile
karşılanır.

Jeotermal Enerji Santralinde bir arıza veya bakım durumunda üretim yoksa veya üretim çok
düşük ise güneş panellerinden üretim hala devam eder. Bir kısım enerji karşılanmış olur.
Toplam hibrit santralin LCOE’si (Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti) azalır.

4. Jeotermal Enerji ve Güneş Enerjisinden oluşan hibrit enerji sistemlerinin
zorlukları nelerdir?
Jeotermal Enerji Santrallerinde santral sahası tanımı net olarak yapılmadığından Güneş Enerjisi
Santrali kurulabilir alan istenilen ölçüde olmayabilir. Bu tanımların netleştirilmesi gereklidir. Alan
kısıtı dolayısıyla da istenilen iç tüketimi karşılayacak kadar elverişli olmayabilir.

Bu sebeple Jeotermal Enerji Santrali yatırımcılarının sahip olduğu ruhsat alanlarının 
koordinatlarının Jeotermal Enerji Santrali sahalarını kapsayabilmesi, dahil olması gibi istekleri
oluşabilmektedir.

5. JES+GES hibrit uygulamalarında Güneş Enerjisi Santrallerinin gücü neye göre
belirleniyor?
Hibrit Santralin iletim hattına basılacak maksimum gücü, ana kaynak Jeotermal Enerji
Santralinin lisans gücü kadar olmalıdır. Güneş Enerjisi Santrali, bu çerçevede iç tüketimi
maksimum karşılayacak oranda seçilir. Bu hesaplamalar yapılırken ana kaynağa ait saatlik üretim
verileri incelenir ve Güneş Enerjisi Santrali saatlik üretim verileri ile birlikte değerlendirilir.
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Türkiye’de JES’lere uygulanacak hibrit sistem projelerinin uymak zorunda olduğu
hangi kanun ve yönetmelikler vardır?

- Yenilenebilir Enerji Mevzuatı
- 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 
- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişikliği
- Yeni Lisans Yönetmeliği

7. Kuyu sahalarında veya santral alanına kurulacak Güneş Enerjisi Santrali için ne
kadarlık bir alana ihtiyaç vardır?
Jeotermal Enerji Santrali iç tüketimi yaz ve kış aylarında sıcaklığa bağlı olarak %20-25 arası
değişmektedir. Örneğin 25 MW’lık bir Jeotermal Enerji Santralinin yaklaşık 5 MW iç tüketim
ihtiyacı vardır. 1 MW’lık bir arazi tipi santral için 15 dönüm alan gereklidir. Dolayısıyla 5 MW için 75
dönüm alan gerekmektedir. Ancak yukarıda da bahsedildiği gibi mevzuatın şu anki güncel
haliyle bu uygun arazilerin bulunması Jeotermal Enerji Sahalarında mümkün olmayabiliyor.

8. Güneş Enerjisi Santralinin mevcut Jeotermal Enerji Santraline bir zararı var mıdır?

Amacımız üretim kayıplarını en aza indirerek daha yüksek üretim sağlamak. Mevcut Jeotermal
Enerji Santraline Güneş Enerjisi Santrali kurulumu ile kuyu başı pompası  re-enjeksiyon
pompaları, soğutma suyu pompaları, kuyu fanları ve vakum pompaları gibi çok fazla enerji
ihtiyacı gerektiren ekipmanların iç tüketimlerinin karşılanması amaçlanmıştır.

Hibrit kurulumu ile toplam verimin artması yanında, Güneş Enerjisi Santralinin mevcut 
Jeotermal Enerji Santraline bir zararı olduğunu gösteren hiçbir sonuç gözlenmemiştir.

9. Kurulacak hibrit santral için yönetmelik ne diyor?

- İletim hattına basılacak maksimum güç, lisans gücü kadar olmalıdır.
- Hibrit santral lisansta belirlenen santral sahası koordinatlarının içine kurulabilir.
- Mevcut Jeotermal Enerji Santralinin YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme
  Mekanizması) tarifesi ve süresi geçerlidir, dolayısıyla sabit ve sürdürülebilir getiri sağlanır. 



 

 

-
 

 

E


