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Jeotermal Arama Projelerinde 
Çevresel Risk ve Etkilerin Yönetilmesi



➢ Jeotermal Arama Projelerinin aşamaları
➢ Çevresel ve Sosyal Risklerin Yönetilmesindeki Kritik Adımlar
➢ Etkilerin ve Azaltma Önlemlerinin Tespit Edilmesi
➢ Dünya Bankası’nın Jeotermal Geliştirme Projesi ve Çevresel ve 

Sosyal  Yönetim Çerçevesi
➢ Çevresel değerlendirme süreci ve içeriği ile ilgili olarak ulusal ve 

uluslararası standartlar arasındaki farklar

İçerik



➢ Arama Aşaması- Bu aşamada 
jeotermal rezervin yeri, 
büyüklüğü ve kalitesi 
belirlenir; gerçekleştirilen 
çalışmalar  arasında yüzey 
araması ve akabinde detay 
arama ve test sondajı yer alır.

Jeotermal Geliştirme Projesinin Aşamaları

➢ Kaynak/Saha Geliştirme Aşaması – Bu aşama, jeotermal kaynağın 
rezervuardan çıkarılması için kullanılacak kuyuların sondajını ve ısı / enerji 
üretimi için ticari olarak kullanılabilirliğinin teyit edilmesini kapsar; 
gerçekleştirilen faaliyetler kapasite sondajı ile buhar toplama sisteminin 
tasarımıdır.



➢ Santral Geliştirme Aşaması – Bu 
aşama, jeotermal kaynaktan 
yararlanarak elektrik veya ısı 
üretecek santralin  nihai 
tasarımı ile inşasından oluşur.

➢ Tesis İşletme Aşaması– Bu 
aşama buhar toplama sistemleri 
ile santralin işletilmesinden ve 
bakımından oluşur.

Jeotermal Geliştirme Projesinin Aşamaları



Adım 1. ÇEVRESEL ve SOSYAL DEĞERLENDİRME 

✓ Çevresel Değerlendirme
• Fiziksel çevre (Hava, su, toprak, …)
• Ekoloji ve biyolojik çeşitlilik
• Peyzaj 
• Kültür varlıkları
• Tüm etkilerin kümülatif 

değerlendirmesi

➢ Çevresel ve sosyal risk yönetimi, genel
risk yönetiminin öncelikli adımıdır.

➢ Önerilen projenin, altyapısının ve ilişkili
bölümlerin seçilen yer ve rezervuar üzerindeki
etkilerinin kapsamlı değerlendirmesini içerir

✓ Sosyal Değerlendirme
• Proje Alanının Sosyal ve Ekonomik 

Yapısı
• Yerelde yaşayanlar üzerindeki etkiler
• Arazi edinimi
• İstihdam



Adım 2. PAYDAŞ KATILIMI ve ŞİKAYET 

PROSEDÜRÜ

➢ Yerelde yaşayanlar ve diğer ilgili tüm paydaşlar 
ile erken aşamada ve kapsamlı istişare (çevresel 
ve sosyal etkilerin anlatılması)

➢ Açık ve şeffaf arazi edinimi süreci

➢ Şikayet prosedürü 

➢ Yerelde yaşayanlar için faydalar



Adım 3. İZLEME ve YÖNETİM

➢ Proje planlama / çevresel etki 
değerlendirme (ÇED) aşamasında tespit 
edilen önemli tüm çevresel ve sosyal 
etkilerin ve olumsuz etkileri azaltmaya 
yönelik önlemlerin düzenli olarak 
izlenmesi

➢ Buna yönelik kapsamlı bir Çevresel Sosyal 
Yönetim Planı (izlemeyi kapsar şekilde) 
oluşturulması ve bunların ihale 
dokümanlarına entegre edilmesi



➢ Arazi ve Yaşam  Alanları Kaybı
➢ Su Üzerindeki Etkiler (Yeraltı ve 

Yüzey Suları)
➢ Sondaj Çamurlarının Uygun Şekilde 

Bertarafı
➢ Gaz Emisyonları 
➢ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
➢ Sosyal etkiler (arazi edinimi dahil)

ÇEVRESEL VE SOSYAL DEĞERLENDİRME:

ETKİLERİN ve AZALTMA ÖNLEMLERİNİN TESPİTİ



➢ Arazi kaybı
✓ Orman arazisi
✓ Mera arazisi 
✓ Tarım arazisi (meyve 

bahçeleri dahil)
✓ Hazine arazisi 

➢ Yaşam alanı kaybı
✓ Kritik Yaşam Alanları 
✓ Doğal Yaşam Alanları 
✓ Kilit Biyolojik Çeşitlilik 

Alanları 

ETKİLER – ARAZİ ve YAŞAM ALANLARI 



➢ Saha seçimi
• Kritik yaşam alanlarından 

kaçınma.
• Hukuki olarak sorunlu 

alanlardan kaçınma
• Marjinal tarım 

arazilerinin kullanımı

ETKİ AZALTMA ÖNLEMLERİ –

ARAZİ VE YAŞAM ALANLARI 



ETKİ AZALTMA ÖNLEMLERİ –

ARAZİ VE YAŞAM ALANLARI 

✓ Seçilen saha ve civarında ayrıntılı bir biyolojik çeşitlilik etüdü
✓ Proje sahasını yakınındaki koruma altındaki alanların ve kilit biyolojik 

çeşitlilik alanlarının tespiti. 
✓ Belirlenen alanlar üzerinde projenin doğurduğu risklerin 

değerlendirilmesi (ör. Jeotermal sıvıların derelere karışması; buhar 
salımı).

✓ Etki azaltma / telafi önlemleri ile ilgili olarak yerel makamlar ve 
STK’lar ile istişare 

✓ Yerelde yaşayanlar ile sürekli temas -- özellikle kaybedilen tarım 
alanlarıyla ilgili



ETKİ AZALTMA ÖNLEMLERİ –

ARAZİ VE YAŞAM ALANLARI 

✓ İnşaat dışındaki alanların korunması, zarar gören yerlerin eski haline getirilmesi

✓ Kuyuların, havuzların ve diğer yapılarının (açılan yollar, vs.) riski en aza indirecek 
şekilde tasarlanması, uygun drenajın, toprak stabilizasyonunun sağlanması ve 
bitki örtüsünün korunması -- böylece erozyonun önlenmesi

✓ Atıkların (hafriyat, tehlikeli atıklar, vs.) toplanarak onaylanmış sahalarda bertaraf 
edilmesi



➢ Sondaj suları
✓ Yüzey suyu  kullanımının diğer su 

kullanıcılar üzerindeki etkisi
✓ Test suyunun bertarafı

➢ Temizleme suyu 
✓ Periyodik temizlemeden gelen su  - en 

sık olarak hidroklorik asit olmak üzere 
güçlü asitler ve benzer kimyasallar.

➢ Evsel atık su 

ETKİLER – SU



➢ Sondajda kullanılacak suyun diğer 
kullanıcılara uygun şekilde çekilmesi

➢ Test suyunun asgari deşarjı ve uygun 
bertarafı, gerektiğinde havuzların kullanımı 
(sonrasında bu havuzlar acil durum ve bakım 
için kullanılabilir)

➢ Yerelde yaşayanların test dönemi hakkında 
bilgilendirilmesi

➢ Jeotermal sıvıların yüzey su kaynaklarına 
deşarjını önlemek 

➢ Evsel atık su arıtımı ve uygun deşarjı – arama 
çalışmalarında çok beklenmiyor

ETKİ AZALTMA ÖNLEMLERİ – SU



➢ Bentonit (doğal bir kil) ile 
karışmış su

➢ Konsantrasyona ve silis 
bileşenleri, klorür, arsenik, cıva, 
nikel ve başka ağır metallerin 
sızma potansiyeline bağlı olarak 
atıklar tehlikeli olarak 
sınıflandırılabilir.

ETKİLER – ÇAMUR BERTARAFI 



➢ Çamur deposunun taşmasının 
veya sızmasının önlenmesi
➢ Yağmur suyu akışından 

izole edilmesi
➢ Sızdırmaz sistem tasarımı 

(beton gölet, çifte 
kaplama, vs.)

➢ Nihai bertaraf yönteminin 
tespiti için çamurun kimyasal 
analizi. 

ETKİLER – ÇAMUR BERTARAFI 

➢ Çamurun tehlikeli olarak sınıflandırılması halinde, Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak taşınması ve bertarafı gereklidir.



➢ Kuyulardaki casing hataları 
jeotermal sıvıların sığ 
seviyelerde yeraltı sularına 
karışmasına sebep olabilir

➢ Kullanılacak jeotermal 
rezervlerin üzerinde önemli tatlı 
su akiferleri mevcut ise, yeraltı 
suyu bileşimini ve sıcaklığını 
izlemek gerekebilir

➢ Akiferdeki kaynağın azalması ve 
besleme alanlarına etkiler 
olabilir

ETKİLER – YERALTI SULARI



➢ Proje alanında mevcut yeraltı 
suyu kullanımının ve akifer 
yapısının ayrıntılı analizi

➢ Kuyular için özel koruma/casing
(çift kaplama, beton kaplama..)

➢ Re-enjeksiyonun ve üretim 
kuyularının etrafında yeraltı 
sularının izlenmesi

➢ Akifer etkisi için detaylı ön 
çalışma (kümülatif etkileri göz 
önüne almak önemli)

ETKİ AZALTMA ÖNLEMLERİ –

YERALTI SULARI 



➢ Olası tehlikeli gaz emisyonları (H2S, 
Hg, CH4 vs.)
▪ Arama ve üretim kuyu 

sahalarında
➢ Kaynak özelliklerine bağlı olarak 

yüksek CO2 emisyonu.
➢ Saha faaliyetleri sebebiyle toz 

emisyonu 

ETKİLER – GAZ EMİSYONLARI 



➢ Kaynağın gaz içeriği bakımından ayrıntılı analizi
➢ Sahada zehirli gaz ölçümleri (örneğin hidrojen 

sülfür, cıva)
➢ Kontrolsüz gaz salımları için emniyet planlaması 

ve önlemleri (kuyu başı valfler ve dedektörler)
➢ İnşaat aşaması sulama yoluyla toz kontrolü
➢ Çalışmaların zamanlaması, araç hızları 
➢ Sera gazı emisyonu hesaplamaları ve gerekli 

olması halinde Sera Gazı Yönetim Planı 
hazırlanması  

ETKİ AZALTMA ÖNLEMLERİ –

GAZ EMİSYONLARI



➢ Kuyu terki 
✓ Bir kuyu işletme döneminin sonunda veya kuyunun termal yeraltı suyu 

vermemesi halinde, beton ile kapatılmalıdır. Bu işlem diğer akiferleri ve canlıları 
kuyudan kaynaklanabilecek gazların ve başka tehlikeli maddelerin olumsuz 
etkilerinden korur

➢ Gürültü, koku – yer seçimi, susturucular, gece çalışma yapılmaması, H2S emisyonu 
kontrolü (gaz ayırıcılar, kapalı sistem) 

➢ İşçi sağlığı ve iş güvenliği – kuyu patlamalarının önlenmesi, koruyucu ekipman (ısıya 
dayanıklı eldiven vs), kimyasal bilgi formları, eğitim, acil durum planları 

➢ Toplum sağlığı – sürekli bilgi akışı, acil durum planları
➢ Kültürel varlıklar – buluntu esnasında yapılacaklar
➢ Arazi edinimi

DİĞER ETKİLER ve ÖNLEMLER 



❖ Türkiye’nin enerjideki temel politika öncelikleri yerli birincil enerji kaynaklarının 
kullanımının en üst düzeye çıkarılması  ve yeterli, güvenilir ve ucuz enerjinin 
çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde arzının sağlanmasıdır ve 2023 yılına 
kadar 1.000 MW’lık jeotermal elektrik üretim kapasitesi kurma hedefi belirlemiştir

❖ Bu bağlamda Dünya Bankası ve Türkiye ikili anlaşması ile Jeotermal Geliştirme 
Projesi (JGP) geliştirmiştir. Amacı: 
➢ Jeotermal kaynakları daha fazla geliştirmek ve bu amaçla jeotermal 

kaynakların doğrulanması ile ilişkili  kaynak riskinin paylaşılmasına yönelik bir 
mekanizma oluşturmak, ve 

➢ Jeotermal proje geliştirmenin kaynak geliştirme ve inşaat aşamaları için 
finansman temininin kolaylaştırılması.

❖ Projenin çevresel ve sosyal etkilerini anlatmak, hem aracı bankalar olan TKB ve 
TSKB’ye, hem de yatırımcılara kılavuzluk etmesi amacı ile Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Çerçevesi hazırlanmış ve TKB/TSKB web sayfalarında yayınlanmıştır.

Jeotermal Geliştirme Projesi (JGP)



TÜRKİYE’DEKİ ÇED GEREKLİLİKLERİ DB GEREKLİLİKLERİ

1. TARAMA

Ek – I projeleri: ÇED gerekli, önemli 

potansiyel etkiler

Ek – II projeleri: PTD gerekli, PTD 

değerlendirildikten sonra ÇED 

gerekli/gerekli değil kararı.

2. HALKIN KATILIMI TOPLANTISI  (Ek - I 
Projeleri)

3. KAPSAM BELİRLEME 

4. ÇED’İN İNCELENMESİ, 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE 
ONAYLANMASI

5. ASKIYA ÇIKARMA 

6. İZLEME VE YÖNETİM

1. PROJE KATEGORİSİNİN TESPİTİ VE TARAMA 

Kategori – A: önemli ve geri dönülmez olumsuz çevresel 

etkiler

Kategori – B: çevre üzerindeki potansiyel etkiler proje 

sahası ile sınırlı ve etkiler çoğunlukla geri 

döndürülebilir

Kategori – C: olumsuz çevresel etkiler asgari düzeyde 

veya yok

2. ÇEVRESEL DEĞERLENDİRMENİN KAPSAMI

3. HALKIN KATILIMI 

4. ÇSED/ÇSYP HAZIRLANMASI, İNCELENMESİ VE 
ONAYLANMASI

5. RAPOR YAYINLANMASI

6. UYGULAMA 

a) ÇSED/ÇSYP bulgularına ve sonuçlarına dayalı olarak 

DB ile kararlaştırılan önlemlere uyulması, ve

b) İzleme programlarının  bulguları 



TÜRKİYE’DEKİ ÇED YÖNETMELİĞİ İLE DB GEREKLİLİKLERİ ARASINDAKİ KİLİT 

FARKLAR

PROJE KATEGORİSİNİN 
TESPİTİ

ÇED Yönetmeliği arama projelerini Ek-II kapsamında, enerji üretimini ise 
>20 MW projelerde Ek I, 5-20 MW ise EK II olarak değerlendirir.
DB ise jeotermal arama aşamasını Kategori B, kapasite sondajı ve üretim 
aşamasını proje niteliklerine bağlı olarak Kategori B / B+ olarak 
sınıflandırmıştır. Ayrıca enerji üretim tesislerinden bazıları çevresel ve 
sosyal risklere göre ‘A’ olarak kategorize edilebilir.

ÇEVRESEL 
DEĞERLENDİRMENİN 
KAPSAMI

Kat A (ÇSED ve ÇSYP) ve Kat B (kısmi ÇSED ve ÇSYP)
DB projelerinde Tüm proje bileşenleri entegre biçimde değerlendirilir 
(ulaşım yolları, enerji nakil hatları, vs)
Detaylı durum tespit, etki alanı belirlenmesi
Sosyal etkiler herzaman ÇSED ve ÇSYPye dahildir
Paydaş katılım planı
Alternatif analizi, kümülatif etkiler dahildir, ÇSYP ihale dokümanının ve 
sözleşmelerin parçası yapılır
Türk mevzuatında, özellikle de Ek 2projelerde, bunların birçoğu aranmıyor

HALKIN KATILIMI ÇED Yönetmeliği Ek 2 projelerinde Halkın Katılımı toplantısı istemiyor ve 
Ek-I projeleri için sadece bir Halkın Katılımı Toplantısıistiyor.
DB – Kat A en az 2 toplantı, Kat B en az 1 toplantı

RAPOR YAYINLANMASI ÇED Yönetmeliği – Sadece ÇED raporu yayınlanıyor.
DB – Proje kategorisine bağlı olarak taslak ÇSED, nihai ÇSED ve ÇSYP’nin 
yayınlanması gerekiyor



B
ile

şe
n

 I

✓ ÇED Yönetmeliği uyarınca Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanması
✓ PTD’nin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulması
✓ İlgili yerel/bölgesel makamların PTD ile ilgili görüşleri (İl Orman Müdürlüğü

ve İl Tarım Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, vs.)

✓ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün «ÇED gerekli Değil " kararı
✓ Arama kuyularının sondajı ve test edilmesi
✓ Üretim ve enjeksiyon kuyularını içeren geliştirme planının hazırlanması.

İşletme ruhsatı için İl Özel İdaresi’ne (veya Valiliğe) başvuru

Bileşenler ve Çevresel Süreç



ÇEVRESEL VE  SOSYAL YÖNETİM PLANI

➢ Proje Tanımı
➢ Ulusal kanun ve Yönetmelikler ile DB’nin Çevresel ve Sosyal, Sağlık ve Emniyet 

Standartları bakımından Proje Standartlarının Tespiti
➢ Durum Tespit Çalışmaları ve Etki Alanı Belirleme 
➢ Etki Tespiti, Değerlendirmesi, Etki Azaltma Önlemleri 
➢ Kurumsal Düzenlemeler
➢ Paydaş katılım planı – Halkın katılımı toplantısı çıktıları, şikayet mekanizması 

dahil olmak üzere devamlılık sağlayan şekilde



DB TARAFINDAN FİNANSE EDİLEMEYECEK 

PROJELER

❖ OP 7.50 Uluslararası Su Yolları politikasını tetikleyen projeler 
➢ Fırat, Dicle, Asi, Aras, Meriç/Ergene, Çoruh, Marmara havzalarını besleyen 

yüzey kaynaklarından su alan veya su deşarj eden projeler.

❖ Kritik Doğal Yaşam Alanlarını etkileyen projeler
➢ Yasal olarak koruma altında olan
➢ Resmi olarak koruma altına alınması teklif edilen veya 
➢ Koruma altında olmayan ancak yüksek koruma değeri olduğu bilinen 

alanlar

❖ Kültürel/Arkeolojik Sit Alanlarını etkileyen projeler



İLGİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜR EDERİM …


