
1. Jeotermal verimlidir.1. Jeotermal verimlidir. Elde edilen kaynağın  Elde edilen kaynağın 
enerjiye dönüşümü %95 ve üzeri yüksek bir oranda  enerjiye dönüşümü %95 ve üzeri yüksek bir oranda  
gerçekleşir.gerçekleşir.

2. Jeotermal minimalisttir.2. Jeotermal minimalisttir. Endüstriyel tesis ve enerji  Endüstriyel tesis ve enerji 
santralleri için daha düşük alanlara ve araziye ihtiyaç santralleri için daha düşük alanlara ve araziye ihtiyaç 
duyar. duyar. 

3. Jeotermal çok yönlü ve çok amaçlıdır.3. Jeotermal çok yönlü ve çok amaçlıdır. Elektrik  Elektrik 
üretimi, balıkçılık, seracılık, gıda kurutma, termal üretimi, balıkçılık, seracılık, gıda kurutma, termal 
turizm ve bölgesel ısıtma-soğutma gibi 15 ten fazla turizm ve bölgesel ısıtma-soğutma gibi 15 ten fazla 
entegre ve doğrudan kullanımı mevcuttur.entegre ve doğrudan kullanımı mevcuttur.

4. Jeotermal güvenlidir.4. Jeotermal güvenlidir. Yangın, patlama ve zehirleme  Yangın, patlama ve zehirleme 
riski yoktur.riski yoktur.

5. Jeotermal çevre dostudur.5. Jeotermal çevre dostudur. Ardında atık bırakmaz,  Ardında atık bırakmaz, 
endüstriyel bir atık yönetimi gerektirmez.endüstriyel bir atık yönetimi gerektirmez.

6. Jeotermal yenilenebilir ve sürdürülebilirdir.6. Jeotermal yenilenebilir ve sürdürülebilirdir.  
Üretimin devamlılığına olanak sağlayan yerli ve Üretimin devamlılığına olanak sağlayan yerli ve 
yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak, kullandığı yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak, kullandığı 
suyu aldığı kaynağa iletip kapalı bir çevrim döngüsü suyu aldığı kaynağa iletip kapalı bir çevrim döngüsü 
gerçekleştirirgerçekleştirir

7. Jeotermal istikrarlıdır.7. Jeotermal istikrarlıdır. Meteorolojik koşullarından  Meteorolojik koşullarından 
etkilenmez. Rüzgar, yağmur, güneş gibi etkilenmez. Rüzgar, yağmur, güneş gibi 
meteorolojiye bağlı dış koşullar üretimine etki meteorolojiye bağlı dış koşullar üretimine etki 
etmez.etmez.

8. Jeotermal konforludur. 8. Jeotermal konforludur. Isıtmadan soğutmaya, Isıtmadan soğutmaya, 
termal turizmden sağlık turizmine insan yaşamını termal turizmden sağlık turizmine insan yaşamını 
kolaylaştıran, insan hayatının her alanına dokunan, kolaylaştıran, insan hayatının her alanına dokunan, 
yaşam standartını yükselten bir özellik taşır. yaşam standartını yükselten bir özellik taşır. 

9. Jeotermal pratiktir.9. Jeotermal pratiktir. Kaynak yerinde kullanılır.  Kaynak yerinde kullanılır. 
Farklı amaçlı kullanımlarda yoğun ve karmaşık bir Farklı amaçlı kullanımlarda yoğun ve karmaşık bir 
tesisleşmeye ihtiyaç duyulmaz.tesisleşmeye ihtiyaç duyulmaz.

10. Jeotermal yerlidir. 10. Jeotermal yerlidir. Ülkemizin her noktasında, ayak Ülkemizin her noktasında, ayak 
bastığımız her yerde yüksek bir potansiyele sahip bastığımız her yerde yüksek bir potansiyele sahip 
ulaşılabilir ve kullanılabilirdir.ulaşılabilir ve kullanılabilirdir.
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