
JEOTERMAL ENERJİ 

Jeotermal enerji yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklıkları 

sürekli olarak bölgesel atmosferik sıcaklığın üzerinde olan  daha fazla ergimiş mineral,çeşitli tuzlar ve 

gazlar içeren sıcak su ve buharın sahip olduğu enerjiye denir. 

Jeotermal enerji yeni,tekrarlanabilen,sürdürülebilen,çevre dostu ve yerli bir enerjidir. Türkiye, 

elektrik ve elektrik dışı (doğrudan) jeotermal uygulamaların ortalama potansiyeli açısından Avrupanın 

1. Dünyanın ise 7. ülkesidir. Türkiyede 40 oC’ın üzerinde 170 adet jeotermal saha bulunmaktadır. 

Mevcut jeotermel kuyu ve kaynaklara göre ispatlanmış jeotermal kapasite 2628 MWt ‘dır. (MTA) 

Muhtemel teorik jeotermal potansiyel ise 31.500 MWt’dır. Buda 5 Milyon konut eşdeğeri ısıtma 

demektir. Türkiyede yaklaşık 100.000 konut eşdeğeri jeotermal ısıtma yapılmakta, 194 adet kaplıcada 

jeotermal akışkanlar balneolojik amaçlı kullanılmaktadır. Şu anda jeotermal kaynak potansiyelimizin 

ancak % 3’ü değerlendirilmektedir. Jeotermal sahalar rezervuar sıcaklıklarına göre 3 grupta 

toplanmaktadırlar. 

Yüksek entalpili sahalar (150 oC’dan yüksek sıcaklık) 

Orta entalpili sahalar      ( 70-150 oC arası sıcaklık ) 

Düşük entalpili sahalar ( 20-70 oC arası sıcaklık  

Jeotermal akışkan sıcaklık ve kimyasal özelliğine göre Elektrik eldesinde, Isıtmada, 

Endüstride, Kimyasal madde üretiminde ve termal otel ile kaplıcalarda kullanılmaktadır. 
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ERZURUMDA JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ 

Sıra 
No 

Cinsi Yeri 
Sıcaklık 

( oC ) 

Debi 

( lt/sn) 
Açıklama 

1 Termal Su Pasinler(Sondaj)     40-43    325 Termal otel ve Kaplıca 

2 Termal Su Ilıca (Sondaj)       38        75     Termal otel ve Kaplıca 

3 Termal Su Ilıca –Karasu       27       20 Tesis yok 

4 Termal Su Hamamderesi         51       50 Tesis yok 

5 Termal Su Akdağ       30        5 İlkel tesis 

6 Termal Su Arzuti       31       5 İlkel tesis 

7 Termal Su Köse Mehmet       25      10 Tesis Yok 

8 Termal Su Çat-Hölenk        4      32 Tesis Yok 

9 Termal Su Olur       38       5 Tesis Yok 

10 Termal Su Köprüköy       27      10  Çamur Havuzları 

11 Termal Su Tekman-Meman       45       2   İlkel tesis 

12 Termal Su Tekman-Hamzan       56      12 İlkel tesis 

 
ERZURUM İLİNDE JEOTERMAL ENERJİ  NASIL KULLANILMALI 

Erzurum ve çevresi (Özellikle Hamamderesi mevkii ile  Pasinler, Ilıca ve Köprüköy İlçeleri) 

Jeotermal enerji açısından iyi bir potansiyele sahip olup, bu potansiyel daha çok Kaplıca, havuz ve 

otellerde sağlık ve dinlenme amaçlı kullanılmaktadır. Erzurum ve çevresindeki bu önemli sahalar 

düşük entalpili sahalar olduğundan (36oC-50oC) genellikle termalizm amaçlı kullanılmaktadır. Bu 

sahalardaki jeotermal enerjiden şu haliyle direkt olarak şehir ısıtma amaçlı yararlanmak mümkün 

değildir, ancak sera ısıtma amaçlı kullanılabilir. Pasinler ve ılıca ovaları seracılık açısından uygun 

ovalar olduğundan kış aylarında seraları jeotermal enerji ile ısıtıp yılın 12 ayı seracılık yapmak 

mümkün olabilir. 

Termal suların içerdikleri ısı enerjisi, mineral, gaz, tuz ve yararlı ölçüdeki radyoaktif özellikleri 

nedeniyle insan sağlığına olumlu etki yaptığı belirlenmiştir. Bu nedenle mineralize sıcak su (Jeotermal 

akışkan) sağlık ve termal turizmin hammaddesidir. Son yıllarda ülkemizde  sıcak suyunun tedavi ve 

dinlendirici özelliği olan  ve çok gelişmiş modern tıbbi ve turistik hizmet veren termal tesislere talep 

hızla artmıştır. Tekniğine uygun olarak yapılan bu tesislerde sağlık ve termal turizm gelişmiş,bundan 

dolayı bu tesislere talep çoğalmış   ve buna bağlı olarak bu yörelerde istihdam ve ekonomik kalkınma  

artmıştır. 



Termal turizmin en önemli özelliği uygun tesislerde termal kür uygulamasının yılın 12 ayı 

devam etmesi ve kür süresine göre uzun konaklamayı gerektirmesi, bu nedenle yılın her ayı müşteri 

bulabilmesidir. 

Erzurum ve İlçelerinde sağlık ve termal turizm  standartların çok çok gerisinde kalmış olup bu 

nedenle tesislere fazla müşteri talebi olmamaktadır. Hele hele kış aylarında hiç olmamaktadır. 

Erzurumda yaşayan insanlar bile tedavi ve dinlenme amaçlı kaplıca ihtiyaçlarını gidermek için tesisleri 

daha modern olan başka İllerde bulunan termal merkezleri tercih etmekteler. Sağlık ve termal 

turizmden faydalanmak isteyen kişiler insan sağlığına, sağlıklı yaşama uygun doğal çevre, uygun 

iklim, sosyo-kültürel çevre olanakları ve termal suların şifa özellikleri ile birlikte, doktor denetiminde  

fizik tedaviden yararlanma, dinlenme, eğlence-spor gibi insan sağlığını korumak, zinde 

kalmak,hastalıkları tedavi ve rehabilite etmek amacıyla yapılmış modern termal tesisler aramaktadırlar. 

Bu nedenle; Erzurum’da bulunan jeotermal enerji potansiyelinden daha verimli yararlanabilmek, termal 

turizmin yılın 12 ayı Erzurum ekonomisine katkı sağlamasını temin ve Erzurumu termal turizm merkezi 

yapabilmek için insanların yukarıda saydığımız ihtiyaçlarına tam olarak cevap verecek termal tesislerin 

(Termal otel, termal havuzlar, kaplıca, hamam, sauna, kür merkezleri, sağlık merkezleri, kür parkları 

v.s.) yapılması gereklidir. Erzurum merkez, Pasinler İlçesi ve Ilıca İlçesine termal tesislerin yapımı 

konusunda Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İl özel İdaresi, İlgili Belediyeler   ve turizm yatırımcıları 

ortak çalışmalar yapabilirler. 

Termal otel ve kür merkezlerinde 21 günlük tedavi sırasında 2 saatlik tedavi dışında zamanın 

değerlendirileceği lobiler, restoran, pub, pastahane, tv  oyun, okuma salonları, çok amaçlı salonlar 

ayrıca tedavinin yapıldığı ıslak mekanlar ile fizik tedavi ve spor yapılabilen kuru mekanlar, kapalı 

termal havuz, açık termal havuz, Türk hamamı, özel banyolar, özel terapi havuzları, çamur ve buhar 

banyoları, duş, sualtı masajı, inhalasyon (soluma) birimleri, fizik tedavi birimleri, spor salonu, sauna, 

masaj ünitesi, labaratuvar, EKG ve röntgen birimleri bulunmalıdır. Ayrıca bu birimlerde doktor-hemşire-

terapist-sağlık uzmanı ve masörden oluşan bir tıbbi ekip olmalıdır. 

İlimizde jeotermal enerjiyi daha verimli kullanmak ve bu enerjiyi Erzurum ekonomisine katkı 

sağlayacak hale getirmek amacıyla yukarıda bahsettiğimiz tesisler kesinlikle yapılmalıdır. Termal 

tesislerin yapılması durumunda yörede istihdam artacaktır, termal turizmin  yöreye  ekonomik katkıları 

çok olacaktır. Böylece termal turizmin ilimiz ekonomisinde  önemli bir yeri ve etkinliği olacaktır.Erzurum 

il olarak termal tesisleri işletilmesine müsait olup il’e hava yolu ile, demir yolu ile ve kara yolu ile 

ulaşmak mümkündür. Ayrıca kış aylarında kış turizmi için  Erzurumda var olan turist potansiyeli 

yapılacak modern termal tesisler için hazır bir müşteri potansiyelidir. Bu nedenle kış turizmi ve termal 

turizm birbirine entegre edilebilir. 

Bugünkü şartlarda termal sular hiçbir özelliği bozulmadan ekonomik olması durumunda belli 

mesafelere izoleli paket borular ile ısı kaybı olmadan taşınabilmektedir. Bu uygulama kompleks termal 

tesisler için gerekli şartların, uygun ve yeterli arazinin teminini kolaylaştırmaktadır. Böylelikle yapılacak 

olan tesislerde  konaklayacak insanlar şehirlerin gürültülü ortamından ve kirliliğinden uzak tedavi olma 

imkanı bulacaklardır. 

Bu bağlamda Erzurumda kış turizmi yatırımı yapmış olan turizimciler ve otel sahipleri  kısacası 

Palandöken Kış turizm merkezi yatırımcıları Jeotermal enerjiden yararlanma noktasında termal 



tesislerin yapımı için yönlendirilebilir. Hatta fizibilite çalışmaları sonucu termal suyu taşımak eğer 

ekonomik olursa Hamamderesi mevkii ile Ilıca veya Pasinler sahalarından Palandöken dağında 

bulunan hazır otel tesislerine termal su taşınabilir.      
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