
Avrupa'da jeotermal
enerjiyi yaygınlaşması
için çevresel endişelerle
mücadele 



Derin jeotermal enerji, birçok Avrupa ülkesinde 
büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak, bu teknolojiyi 
güç üretimi, ısıtma ve soğutma için kullanımının 
avantajları yaygın olarak bilinmemektedir.

Son zamanlarda bazı bölgelerde derin jeotermal 
enerji üretimi, özellikle çevresel performans açısından 
olumsuz bir algı ile karşı karşıya kalmıştır. Bu, 
sektörde yer almayı engelleyebilmektedir.

GEOENVI projesi, jeotermal enerjinin gelecekteki 
enerji geçişinde önemli bir rol oynayabilmesi için bu 
endişelere cevap vermektedir.

EGEC tarafından koordine edilen ve 30 ay sürecek 
proje Kasım 2018'de başlamıştır (Nisan 2021).
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GEOENVI projesi, çeşitli derin 
jeotermal potansiyele, pazar 
olgunluğuna ve jeolojik yapıya 
sahip altı anahtar ülkeye 
odaklanmaktadır: Fransa, İtalya, 
Belçika, İzlanda, Türkiye ve 
Macaristan.

Bu ülkeler, derin jeotermal 
potansiyeline sahip oldukları ve 
halihazırda çalışan veya 
geliştirilmekte olan tesisleri 
olduğu için seçilmiştir.

Bu ülkelerdeki örnek çalışmalar, 
bunların tüm Avrupa'da 
yinelenmesine izin veren 
özelliklere sahiptir.



Nasıl

GEOENVI projesi, derin jeotermal enerjinin 
sürdürülebilirliğini aşağıdaki yollarla göstermektedir:

Avrupa'da faaliyet gösteren veya geliştirilmekte olan 
jeotermal projelerin çevresel etkilerinin ve risklerinin 
değerlendirilmesi;
Proje geliştiricilerinin çevresel etkileri değerlendirmesi 
için yeni basitleştirilmiş YDD modellerinin 
detaylandırılması;

Karar vericilere uyumlaştırılmış Avrupa çevre 
yönetmelikleri konusunda önerilerde bulunmak;

Jeotermal enerjinin çevresel yönleri hakkında kapsamlı 
ve objektif bir şekilde iletişim kurmak, 
#ThisWeeksGoodNews medya kampanyası sayesinde 
gerçekleştirilmiştir.
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YDD

Çevresel kaygılar, derin jeotermal sektörünün 
gelişmesinin önünde büyük bir engeldir. Yaşam 
Döngüsü Değerlendirmesi (YDD), potansiyel çevresel 
etkileri değerlendirmek için en iyi yöntemdir. Ancak 
YDD uygulama yöntemleri büyük ölçüde değişebilir, 
uzun zaman alabilir ve enerji sistemlerine göre 
uyarlanmamıştır.

GEOENVI araştırma projesi, farklı jeolojik yapılarda 
jeotermal santrallere yaşamları boyunca uygulanan 
mevcut YDD uygulamalarını uyumlu hale getirmek 
için kılavuzlar önermektedir. GEOENVI ayrıca, 
jeotermal enerji sistemlerinin potansiyel çevresel 
etkilerini değerlendirmek için YDD olmayan uzmanlar 
için yeni entegre edilmiş basitleştirilmiş modeller 
geliştirmiştir.

https://www.geoenvi.eu/lca-for-geothermal/ sitesini 
ziyaret edin.
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Jeotermal enerjinin  ve teknolojik atılımların daha temiz bir çevreye ve daha iyi bir topluma nasıl 
katkıda bulunduğundan haberdar olmak için #GEOENVI #ThisWeeksGoodNews’I takip edin.



Ortaklar



GEOENVI projesi, 818242 numaralı hibe
 sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği’nin
Horizon 2020 araştırma ve inovasyon 
programından fon almıştır.

İLETİŞİME GEÇİN VE TAKİPTE KALIN!

communication@geoenvi.eu

www.geoenvi.eu

@EGEC Geothermal

@EGECgeothermal

@EGEC Geothermal

@EGEC_geothermal


