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BİRİNCİL ENERJİ HAMMADDELERİ KOMİSYONUNA BAĞLI 

JEOTERMİK ENERJİ VE DİĞERLERİ (GÜNEŞ, RÜZGÂR vb) 
ALT KOMİSYONU RAPORU 

1. Önsöz: 

Konuyu teşkil eden enerji kaynakları, potansiyel olarak güçlü olmak¬ 
la beraber, kullanılma olanakları henüz gelişmekte olan kaynaklardır. Fosil 

kaynaklara nazaran üstünlüklerini tükenmezlikleri teşkil etmektedir. Bu se¬ 
beple son yarım asırda dikkati üzerlerine çekmişlerdir. 

Jeotermik enerji ve güneş enerjisi, biri arz, diğeri güneş içinde yer 
alan, esasta, nükleer orijinli enerji kaynaklarıdır. Arz ve Güneşin oluşum 

yaşının h- milyar sene oluşunun gösterdiği gibi kısa bir tarihte tükenmeleri 
mümkün değildir. 

Diğer yönden, kullanma olanakları çok gelişmiş, jeolojik çağlar sü¬ 
resince, çeşitli biolojik ve fizik işlemler sonucu dönüşüme uğramış ve de¬ 

polanmış güneş enerjisinden başka birşey olmayan fosil enerji ham maddele¬ 
rinin, birkaç asır sonunda en önemli ihtiyaçları bile karşılıyamıyacağı bek¬ 

lenmektedir» Binaenaleyh, Güneş Enerjisinin meteorolojik olaylar sonucu dö¬ 

nüşüme uğramış şekli olan hidrolik ve rüzgar enerjisi, biolojik olaylar so¬ 

nucu teşekkül etmiş odun ve tezek, jeotermik enerji, direkt güneş enerjisi 

ile kısmen nükleer enerji insanlığın istikbalde bel bağlıyacağı enerji kay¬ 

nakları olarak gözükmektedir. 

Alt Komisyonun konusunu teşkil eden jeotermik, Güneş ve Rüzgâr ener¬ 
ji kaynaklarından jeotermik enerji, diğerlerine oranla son otuz yıl içinde 

daha hızlı bir gelişmeye maruz kalmış ve otuz yıl içinde sadece elektrik 
üretimi yönünden 677*6 MW' (1969)'lık kurulu tesis seviyesine yükselmiştir* 
Güneş ve Rüzgâr ise küçük güçte kaynaklar şeklinde daha dağınık bir tarzda 
kullanılmaktadır. Kullanma sahaları şartların müsait olduğu yerlerde, yaşa¬ 

ma şartlarını düzeltici, diğer enerji kaynaklarında tasarrufu sağlayıcı ve 
kaliteyi geliştirici yönlerde, jeotermik enerjiye kıyasla daha yavaş bir şe¬ 
kilde artmaktadır. 

Her üç enerji hammaddesinin, fosil enerji hammaddelerinden farklı 

olan bir hususu da, kendilerine dayanan bir indüstrinin mevcut olmamasıdır. 

Bu cihetle yeni yeni uygulama alanlarına girmekte olan bu enerji hammaddele¬ 
rinin, Alt Komisyonumuz çalışmalarında, yararlanma olanakları ile birlikte 
ele alınmaları gerekmiştir. 

Aşağıda, bunların herbiri, yararlanılış şekillerinin ve değerlendiri¬ 
cilerinin farklılıkları nedenile, Jeotermik Enerji ,Güneş Enerjisi ve Rüz¬ 
gâr Enerjisi bölümleri altında, ayrı ayrı ve farklı uzmanlarca ele alınmış¬ 
lardır. 



BÖLÜM I 

İSC 'TERMİK ENERİ İ 

Kısıcı 1 

GENEL TANIM VE UYGULAMALAR 

1. Tanımı: 

Jeotermik enerjiden, Önsöz'de de açıklandığı üzere, arzın içinde olu¬ 
şan ve arz yüzeyine ısı artışı şeklinde gelip uzaya radyasyon şeklinde ya¬ 
yman bir enerji anlaşılır,, Çeşitli fiziksel şartlar altında arz yüzeyinin 

bazı bölgelerine bu ısı daha fazla gelebilir. Ayrıca, bu bölgelerde, raeteo- 
rik orijinli suların derinlere kadar nüfuz ve bu seviyelerde geniş alanlar 
içinde dolaşımına elverişli şartlar mevcutsa, sıcak su ve/veya buhar taşı¬ 
yan rezervuarlar oluşur. Buralara jeotermal enerji sahaları adı verilir,, 

Jeotermal sahalar, dünyanın oluşumundanberi yayman, tükendiğine dair 
hiçbir delil bulunmayan arzın iç ısısını; ısı taşıma maddesi olarak ta, da¬ 

ima mevcut, meteorik orijinli suları kullanmaktadır. Suların derine nüfuz ve 

buralardaki dağılımını kontrol eden jeolojik ve jeofizik şartların da kısa 
sürelerde değişikliğe uğraması imkânsızdır. Bu nedenlerle, bir jeotermik 
enerji sahası, belirli bir potansiyeli olan, pratik olarak ölümsüz bir ener¬ 

ji kaynağı durumundadır. 

Bu açıklamadan anlaşıldığı gibi, jeotermik enerji hammaddesi, arzm 

iç ısısı ile ısıtılmış bir çeşit sıcak sudur. Rezervuar temperatürünün yük¬ 
sekliğine ve basıncına tabi olarak, i) kuru buhar, ii) basınçlı sıcaksu 
(buhar-sıcaksu karışımı veya 100 C°'m üzerinde sıcaksu) ve iii) sıcaksu 
(100 C°'m altında sıcaksu) şekillerinde istihsal edilir. 

Kuru buhar, jeotermik enerji hammaddesinin en ideal şeklidir. Kulla¬ 

nılışında önemsenecek hiçbir problemi yoktur. 

Basınçlı sıcaksuyun nisbeten düşük bir basınçta buharlaştırılması 

sonucu elde edilen doymuş buhar ve kuru buhar elektrik üretimi için kulla¬ 
nılır, Basınçlı sıcaksuyun buharlaşmasından sonra arta kalan, 100 C°'ın 
üstündeki sıcaksular ve diğer 100 C°'nin altındaki sıcaksular ise, iletimleri 
esnasında borulardaki taşlaşma ve korozyoı, (II-3) 22,23 akarsulara akıtı¬ 
larak atılmaları halinde de bunların sulaııa suyu özeliklerini kaybettirme¬ 

leri, gibi yan tesirleri olmalarına rağmeı, bulunan bazı çözüm yolları so¬ 
nucu, gittikçe artan bir şekilde uygulama alanlarına girmektedirler. 
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2c Diğer Ülkelerdeki Uygulamalar ve Maliyet; 
Jeotermik enerjiden yararlanan ulusların yararlanma, alanları ile 'bun¬ 

lara. ait bulunabilen maliyetlerle ilgili rakamlar Tablo 11 de gösterilmiştir * 

Tablodan da görüleceği üzere jeotermik enerjiden yararlanılan konular 
genel olarak: 

i) Elektrik Üretimi, 
ii) Tarım (kış ziraatı, hayvancılık vb)'la ilgili ısıtma, 

iii) Şehir ısıtması, 
iv) Turistik ve sıhhî tesisler (Jeotermik Enerji ile ısıtma ve soğutmalı 

otel, hastahanelerle yüzme havuzları, kaplıcalar vb.) 
v) Tuz ve Kimyasal madde üretimi, 

vi) Soğutma 
vii) Bu temperatürlerdeki ısıya ihtiyaç duyulan her alan» 

Elektrik üretimi konusunda maliyetler bakımından mukayeseli bilgi 

Ten Dam ve Facca (1964) tarafından verilmiştir. Bunlara göre çeşitli kaynak¬ 
lardan elde edilen elektrik fiatları aşağıdaki gibidir: 

Jeotermik Enerji 3~4 rnill/kwh (1 mili 1/1000 ) 
Konvensiyonel Termoelektr 5.47-7.74 mill/kwh 
Nükleer Enerji 5.42-11.57 " " 
Hidroelektrik 5. -11.36 " " 

Diğer taraftan ısıtmalar yönünden mukayeseli bilgi İzlanda ve Maca¬ 
ristan için verilmektedir. Buralar için, kullanma yerindeki maliyet 
3-4.50 7>/Gcal (1 ücal=10^cal) dır» Fosil yakıt kullanılması halinde ise 
11 7>/Gcal rakamı verilmektedir. 

3c Türkiye’deki Uygulama Durumu: 
i) Elektrik Üretimi yönünden henüz yararlanma safhasına geçilmemiştir» 

ii) Tarım alanında sıcak sularla ısıtılan bir tesis henüz yapılmamıştır» 

Yalnız İ.vnir-Agamenun Kaplıcaları civarındaki sahada, alüvyon için¬ 
de yer alan sıcak suların ısıttığı zemin üzerinde turfanda sebze ziraatı 

yapılmaktadır. 
iii) Sadece, Gönen Kaplıcaları tesislerinin (60 oda, lokanta ve Fizik 

tedavi tesisleri) kaloriferlerinin sıcak sularla ısıtıldığı öğrenilmiştir. 

iv) Pek azı modern olmak üzere genellikle ilkel tesisli kaplıcalar, 

yurdumuzda jeotermik enerjiden yararlanmanın en yaygın şeklidir. Sıcak su¬ 
lardan yararlanılarak yapılmış yüzme havuzlarının mevcudiyetine ait bilgi 
yoktur. 
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TABLO I 

1969 yılı itibarile Dünya Ülkelerinin Jeotermik Enerjiden yararlanma 
durumları ve bu enerjiye ait maliyetler (1970 U.N.Jeotermik Enerji Pisa 
Simpozyumuna verilen tebliğlerden derlenmiştir)) 
ÜLKE ADI Kullanma 

■J J 
Atanı 

TOPLAM 
mevcut 

tesis 

MW 

Kwhr ! 
mali- ; 
yeti 
(mili) 

3ro j esi 
rapılmış 
tesis 

MW 

Isı ta¬ 
şıyıcı¬ 
sı 

Kuyu 
başı 
mali¬ 
yeti 
$/Gcal 

Kullanma 
yerindeki maliyet 
//Gcal 

Fosil 

jjkıt 
îialiy et 
^/Gcal 

Diğer 
Bilgiler 

İTALYA Elektrik 334J- 3.2 Buhar e. 10 

Yeni Zelanda " 170.1 120 Buhar 0.20 
ü S.A. Elektrik 83.0 4791 400 Bular 0T5O 

- * 

Tuz Üret. Su 

şehir Isıt1- Ev adedi=400 
İZLANDA Şehir " Su 0740 4TÖO 40000 nüfus 

Sanayi " Buhar 0.50 . Diatomit kurut 

Ser " Su .4.50 ııToo 110.000 m 
Tuz Üretim 250.000 ton/yıl 

JAPONYA Elektrik 39TÖ 237 Buhar 
2 

Ser Isıt Su 17.000 m 
Tuz Üret. z . 

, . 
  - . 1 - -

100.000 Ton/yıl 

Meksika Elektrik 3.8 150 Buhar 

Macaristan Şehir Isıt, Su 3700 II.00 1200 daire 
Ser z Z Su 3.50 11.00 400.000 m 

Rusya Elektrik 5.0 26 Buhar 
Şehir Is. Su 

    

18.200 nüfus 

Diğer Elektrik 83 Buhar 
Ülkeler ' 

1 

1 

TOPLAM ! e >77.6 Mİ il 1016 MVj 1 l   

Not: 1 mi11= 1/1000 / , 1 Gcal= 1 milyon kcal= 10^ cal. 
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v) Ayvacık Tuzla ve Seferihisar-Doğanbey Tuzla sıcak sularından eski 
tarihlerde yemek tuzu üretildiği öğrenilmiştir, 

vi) Soğutma yönünden yararlanan hiçbir tesis yoktur, 
vii) Diğer (Tarımsal ve indüstüryel kurutma vb.) yararlanma sahaları da 

henüz mevcut değildir. 

4. , Türkiye'deki Jeotermal Alanlar: 

Sıcak sular şeklinde satıh tezahürleri olan jeotermal sahalar Türki¬ 

ye'nin hemen her yanında, yaygın olarak bulunmaktadır. Sekil I, (K.Ö.Çağlar 
19^7,19^8,1950,1961?, C.Erentöz ve Z.Ternek (1968)X? Bunlardan etüd edilen¬ 
ler veya edilmekte olanlar (Ek Rapor l)'de açıklanmıştır. 

Sıcak suların varlığı jeotermal bir sahaya işaret etmekle beraber, 

olmaması da o sahanın jeotermal bir saha olmayacağına işaret sayılmaz. Diğer 

yönden sıcak suların temperatürüntin ve debisinin azlığı, sahanın derinlerin¬ 
deki temperatürü ve potansiyeli hakkında bir fikir vermemektedir. Gerçekte, 

bunlar, daima daha yüksektir. 

Bu bakımlardan, genel olarak bütün sıcak su tezahürü olan sahalar, 

öncelikle olmak üzere, jeotermik enerji yönünden etüd edilebilir. 

Ekli (Ek Rapor l)'de, 1971'e kadar M.T.A. Enstitüsünce ele alınmış 
sahalar açıklanmış ve yararlanma olanakları belirtilmiştir. Görüldüğü gibi, 
her saha için bir çok kullama imkânlar mevcuttur. İyi bir etüd sonucu sayıla¬ 
rını arttırmak daima mümkündür. 

Bunlardan, Sarayköy-Kızıldere Sahasında 20 MW'lık bir tesis yönünden 
ön fizibilite etüdleri yapılmaktadır. Diğer sahaların birçoklarında çeşitli 
gayeler yönünden sondajlı arama safhasına gelindiği yine (Ek Rapor l)'de be¬ 
lirtilmektedir . 

x.Türkiye Kaplıcaları ve Maden Suları, M.T.A. Enstitüsü yayını, 
4 cilt* 

xx.Türkiye'de Terraomineral Kaynaklar ve Jeotermik Enerji Etüdleri, 
M.T.A. Mecmuası, 1968, sayı 70, say,fa 1-57* 
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Kısıra II 

JEOTERMİK ENERJİNİN UYGULAMAYA KADAR SAFHALARI 

1. •* Safhalara Ayırım: 

Önsöz'de nedenleri belirtildiği gibi, jeotermik enerjiden yararlanı- 
labilmesi için, şu üç safhanın üçünün birden gerçekleştirilmesi gerekmektedir: 

a) Arama ve Developraan Safhası, 
b) Enerji olarak yararlanma Safhası, 
c) Kullanma Yerlerine İletimi ve Atımı Safhası. 

Herbir Safha1 nm Yurdumuzdaki durumu ve tahmin edilen imkânları, ;,Kı- 
sım II'nin" konusu olarak, ayni başlıklar altında, kısaca ayrıntılı bir şekil¬ 

de, ayrı ayrı açıklanmıştır. 

2 , . Arama ve Developman Safhası: 

Kuru buhar, buhar/sıcaksu karışımı veya sadece sıcaksu şeklindeki jeo¬ 
termik enerji hammaddesinin, miktar, temperatür, entalpi, kimyasal analiz du¬ 
rumları ile, belirli kuyu başı basınçlarına ait buhar/gaz, Buhar/sıcaksu oran¬ 
ları bilinen bir akışkan şeklinde, kuyu ağzından kontrollü olarak akıtılmca- 
ya kadar olan safhadır. 

Arama (en genel şekilde)i 

i) Jeolojik, ii) jeoşimik, iii) jeofizik (gravite, rezistivite, jeoter- 
mal gradyent, well-logging) etüdleri ile iv) sondajlı Arama ve kuyu testle¬ 
rini. kapsar. t. . •' •   . - 

Developman ise, olumlu sonuca ulaşılmış bir sahanın sondajlarla ge¬ 
liştirilmesi ve kuyu testleri ile de kuyuların verim karakteristiklerinin 
tesbiti çalışmalarını kapsar. 

Yurdumuzda, M.T.A. Enstitüsü, 19Ğ2 yılındanberi jeotermik enerji saha¬ 
larının arama ve developmanı üzerinde çalışmakta olup, bu Kuruluş içinde, bu 
Safha'nın bütün bölümlerini başarabilecek bir ihtisas grubu teessüs etmiştir. 

Dolayısile bu safha için yabancı personele ihtiyaç yoktur. 

Metod, cihaz ve malzeme olarak, yeraltı doğal kaynaklarının prospek- 
siyon ve eksplorasyonunda uygulanan konvensiyonel metodlar ve yararlanılan ci¬ 
hazlar kullanılır. 

2.1 . Jeolojik Etüdler: 
Etüd sahasının veya bölgesinin formasyonlarının, tektonik ve hidrolojik 

özeliklerinin tesbiti yönünde yapılan jeolojik harita alma safhasıdır. Son- 
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dajlar esnasında kesilen formasyonların teşhisi ve korelasyonlarını da kapsar» 
Maliyeti 1 jeolog/ay=12, Û00o-TL.dır. Genellikle, 1/25 000 ve 1/10 000 ölçekli 
çalışmalar olup, bazan da l/l 000'lik çalışmalarıda gerektirir» Birçok saha¬ 
larda, bütün Türkiye içm mevcut olan 1/100 000'lik jeolojik haritaların re¬ 
vizyonu şeklinde yapılabildiğinden kısa sürede tamamlanabilir. 

2.2 i; Jeoşimik Etüdler: 

Sahada tezahür eden sıcak suların ve belli başlı soğuk suların kimya¬ 
sal analizleri süretile yapılan etüdlerdir» Temperatür, derinlik, lokalite, 
orijin, sular tarafından geçilen formasyonlar ve rezervuar içinde buharlaşma 

yönlerinden önemli deliller verir» Jeotermal akışkanın kullanılma, iletim ve 

atımı esnasında en önemli sorunları yaratan, suların kimyasal bileşimlerini 

tayin ve değişmelerini kontrol jeoşiminin görevidir. Jeotermal sahaların ara¬ 

ma safhasından başlayıp, hayatı süresince devam eden bir çalışmayı kapsar. 

Arama safhasındaki çalışmalar kısmen arazide kısmen labaratuvarda yapılır. 
Bu safhadaki çalışma kısa sürelidir. Maliyeti=12-15.000. -TL. Ekip/ay'dır» 

2.3 .5» Jeofizik Etüdler: 

Jeolojik ve jeoşimik etüdlere oranla çok pahalı ve bu etüdler tamam¬ 

landıktan sonra yapılan etüdlerdir» Fizik parametreler yolu ile ve bilinen 
jeolojik bilgiler muvacehesinde, yeraltı yapısal durumunu, sıcaklık ve sıcak- 
su dağılımını, mümkün olduğu nisbette kantitatif olarak, çıkartmak için yapı¬ 
lırlar. 

Jeotermal sahalarda, sıcaksu taşıyan ve/veya sıcaksu rezervuarları 
civarında yer alan kayaçların, sıcaksuların mevcudiyetinden mütevellid, jeo¬ 
fizik metodlarla ölçülebilen, fizik özeliklerinde (yoğunluk, elektrik rezis- 
tivite, temperatür, manyetik süseptibilite vb) değişiklikler meydana gelir. 
Jeofizik etüdler, bu değişiklikleri tesbit ederek, ilk paragrafta açıklanan 
sonuçlara varmak için yapılan etüdlerdir» 

Jeotermal sahaların etüdlerinde, birden fazla jeofizik metod uygula¬ 

nabileceğinden, aşağıda kısaca anlatılmışlardır» 

2.31 Jeofizik Gravite Etüdleri: 

Jeotermik Enerji alanı bölgesel olarak ele alındığı takdirde yapılma¬ 

sı gerekli bir etüdtür. Maliyeti ekip/ay için 50-60 bin TL'dır» 3 ay içinde 
2 1000-1500 km lik bir bölgenin etüdü yapılabilir» Küçük alan kaplayan sıcaksu 

etüdleri için bu safha atlanabilir» 
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2,32 Jeofizik Rezistivite Etüdleri: 

Jeotermik enerji etüdleri arasında en fazla informasyon veren etüdtür3 
Sıcaksu akiferlerinin düşey ve yanal dağılımlarını tesbitte, sondaj yerleri¬ 
nin seçiminde önemli rolü oynar. Her jeotermik enerji sahasında mutlaka yapıl¬ 
ması gereken bir etüdtür. Maliyeti 30-V? bin Ti, ekip/ay'dır, Etüd süresi ge¬ 
nellikle 3-8 ay'dır. 

2«33 ) Jeofizik-Jeotermal Gradyent Etüdü: 
30-100 metrelik sondaj kuyularında, belirli düşey mesafeler için tera- 

peratürün artış miktarını ölçmek suretile yapılan bir etüdtür. Ekstrapolasyon- 
la, derinlerdeki temperatürü hesaplamak imkânını verir. Kuyu maliyeti 200- 
300 Ti/m., ekip maliyeti 60-70 bin TL. ekip/ ay' dır. 

Türkiye'de, kazanılmış tecrübe sonucu, bu etüde, ancak bazı tahkikler 
bakımından, bir kısım sahalarda ihtiyaç duyulmaktadır. 

2. k Sondajlı Arama: 

Etüd sonuçlarına göre, jeotermal akışkanın varlığını tahkik için yapı¬ 

lan sondajlardır. Sonuç olumlu çıktığı takdirde istihsal sondajı olarak kul¬ 
lanılırlar. Maliyeti 1200-1300 TL/m.'dir. Dışarıdan getirtilecek malzeme ola¬ 
rak, matkap,"casing", vana, çamur kimyasal maddeleri gibi bazı malzemelere ih¬ 
tiyacı vardır. 

Z3 .3. Kuyu Testleri: 
Kuyu içi temperatür ve basınç dağılımları ile çıkan akışkanın çeşitli 

basınçlarda buhar/su oranı, kimyasal analizleri, miktarı vb. yönünden yapılan 
ölçmelerdir. Mevcut cihazlarla yapılabilir, 

2.8 Developman Sondajları: 
Hedef olarak alınan belirli bir istihsali gerçekleştirmek için (2,^0'de 

belirtilen tipte açılacak sondajlardır. Hedef olarak alınacak istihsal miktarı, 

arama sondajları sonunda yapılan kuyu testleri sonucuna göre tesbit edilir,, 

2.7 7. Developman Kuyu Testleri: 
(2.5)*teki testlerle birlikte, kuyuların birbirine etkileri yönünden 

testleri ihtiva eder. Sonuçları, akışkandan yararlanmak için kurulacak diğer 

tesislerin planlanmasında ve nakli ile atımının planlanmalarında esas teşkil 
eder. 

3. 3. Jeotermik Enerjiden Yararlanma Safhası: 

Jeotermal akışkanın, elektrik üretimi, tarımsal ve şehir ısıtmaları, 
soğutma, turizm (sıhhî, sportif, kaplıca) maksatları için kullanılma safhasıdır c- 
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Bunlardan, sadece biri için bir sahanın jeotermik enerji yönünden po¬ 
tansiyelini meydana çıkarma çalışmaları yapılabileceği gibi, iki veya daha faz¬ 
la kullanma alanı içinde sahalar ele alınabilir. 

Aşağıda, Türkiye için düşünülen kullanma alanları kısaca açıklanmıştıre 

3.1 • Elektrik Üretimi: 

Elektrik Üretimi buhar tribünleri ve jeneratörler ile yapılır. Düşük 
giriş basınçlı tribünler tercih edilir. Genellikle; 

i) Direkt buhar girişli tribünler, 
ii) İndirekt ısıtmalı tribünler şeklinde olmak üzere iki tip tribün mevcut¬ 

tur. Bunlardan İkincisi yeni kullanılmağa başlanmaktadır. 

Direkt buhar girişli tribünler en çok kullanılmakta olan tribünlerdir. 

Kondenserli, serbest hava çıkışlı ve ısı eşanjörlü olmak üzere üç tiptir. Kon- 

denserli tribünler, serbest hava çıkışlılara oranla takriben iki misli verim¬ 

lidir. Yalnız, ekonomik olarak kullanılabilmesi için, buhardaki gaz miktarının 

% 5'ten az olması gerekir. 

Diğer Ülkelerde bu tip santrallarm tesis maliyetleri aşağıda verilmiş¬ 
tir: 

Olumlu sonuç alman bir jeotermal sahada, arama, developman ve tesis 
masrafları dahil 70 MW gücündeki bir santral için 17^-226 milyon TL'lık bir 
yatırıma ihtiyaç olduğu hesaplanmıştır. 

3.2 1. Tarımda Yararlanma: 

Ser ısıtması suretile, en ekonomik bir şekilde kışın sebze ziraatı ya¬ 

pılmasını mümkün kılar. Tarım ürünlerinin muhafazası ile ilgili soğutma da 
yapılabilirse de, jeotermik enerjiden tarımda yararlanmanın en yaygın şekli, 
serlerin ısıtılmasıdır. Bu maksatla, konvensiyonel tipteki serlerde önemli bir 

değişikliğe ihtiyaç yoktur. Yararlanma yönünden yapılacak işlem, ser mahalli¬ 
ne sıcak sular getirildikten sonra, bu suları veya bu sularla ısıtılmış diğer 
suları, serlerin kaloriferlerine vermek; hava ile ısıtılan serlerde ise, sı¬ 
cak sularla ısıtılmış havayı serlere vermekten ibarettir. 

Santral Tipi 

Kondenserli 

Serbest Hava Çıkışlı 

Isı Eşanjörlü 
Endirekt Isıtmalı (Proje) 

Tesis Kapasitesi (MW) Maliyet (milyon TL/Mr') 
128-288 1.7-2,2 

M.6 

80 

55 

1.0 

1.8 
2.h 
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Ekonomi, yakıttan ve ser'in ısıtma tesisatının yakıt dairesinden tasar¬ 
ruf şeklinde olmaktadır. Yakıt masrafı (zamlardan önce), dekar başına, Antal¬ 
ya'da 10-15.000.İL. Samsun'da 15-20 bin TL. ve Ankara'da 30-A0 bin TL'dır. 

Jeotermik enerji ile ısıtma şeklinde geliştirilecek ser ziraatı için 
geniş bir iç piyasa mevcut olduğu gibi, dış piyasa imkânlarıda söz konusudur. 

Kışın, Avrupa'nın sebze ihtiyacı, Hollanda gibi bazı ülkelerin, fosil 
yakıt kullanarak ser'lerde yetiştirdiği sebzelerle karşılanmaktadır. Buralarda 
soğuğun fazla olması nedeni ile fazla yakıt sarfedilmekte ve dolayısile de ma¬ 
liyetler yüksek olmaktadır. 

Bugün, Ege Sahillerinde, Denizli-Sarayköy'den başka, şuanda sondajlı 
arama safhasına gelinmiş İzmir-Seferihisar, Çanakkale-Ayvacık-Tuzla-Kestanbolu 
ve İzmir-Dikili sahalarında jeotermik enerji ile ısıtılmak suretile geliştiri¬ 
lecek bir ser ziraatı endüstrisi, deniz yolu ile yapılacak nakliyat sonucu, 
Avrupa pazarlarında, diğer ülke mahsulleri ile boy ölçüşebilecektir. 

5.3 Şehir Isıtması: 

Jeotermik enerji ile şehirlerin ısıtılmasının getireceği yararlar şu 

şekilde özetlenebilir: 

a. Fosil yakıtlardan tasarruf veya bunların başka alanlarda kullanılması 

sağlanacaktır. 

b. İşletme masrafları, fosil yakıtlarmkine oranla % 60 ucuz olacaktır. 
c. Hava kirlenmesi önlenecektir. 

d. Kimyasal bileşimleri uygun olduğu takdirde, ayni zamanda, kaloriferlerle 

birlikte, evlere sıcaksu şeklinde de verilebileceğinden, bu maksatlarla kulla¬ 
nılan elektrik, havagazı, bütangazı vb. yakıtlarda tasarruflara sebep olacaktır. 

Eğer, jeotermal suların yan problemleri (II-3) Önemli bir engel teşkil 
etmiyorsa, bu takdirde sıcak suların temperatürü uygun bir dereceye düşürülmek 
suretile mevcut kalorifer tesislerine doğrudan doğruya verilebilir. Yan prob¬ 

lemler söz konusu ise, ilk tesis masrafının % 10'u bir masraf ilâvesi ile en- 
direk ısıtma suretile bu sulardan yararlanmak mümkün görülmektedir. Şüphesiz 

kat'î durum, her jeotermal enerji bölgesinde "arama" sonuçlarına göre kurula¬ 
cak pilot tesislerde yapılacak çalışmalar sonucu belli olacaktır. 

Türkiye'de, Orta ve Doğu Anadolu'nun ısıtılmasının önemi büyüktür. An¬ 
kara civarında bulunacak bir jeotermik enerji sahası vasıtası ile şehrin ısı¬ 
tılması mümkün olduğu takdirde, 1 yılda tasarruf edilecek fosil yakıt bedeli 
(zamlardan evvelki fiatlar üzerinden) 600 milyon TL. olacağı hesaplanmıştır. 
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3.^ Turizm (sıhhi, sportif, kaplıca)'de Yararlanma: 
Sıcak sular konvensiyonel olarak, sağlık maksatları ile kaplıca ve ha¬ 

mam şeklinde kullanılmaktadır. Bunun iç ve dış turizm'de öneminin büyüklüğü 
bilinmektedir. Şu anda, Yurdumuzda birçok belediyeler ve mahallî özel idare 
teşkilatı bunu farketmiş ve mıntıkalarında bulunan sıcaksu tezahürlerini bu 
yönde değerlendirmek için ilgili kuruluşlar indinde teşebbüslerde bulunmuş¬ 
lardır. 

Kaplıca olarak yararlanmanın dışında, bilhassa, kışın Ege Bölgesi'nin 
güneşli olan sahillerinde, İzmir-Seferihisar, İzmir-Dikili-Bergaraa ve Çanakka- 
le-Ayvacık-Tuzla-Kestanbolu ile Denizli-Sarayköy1 de jeotermal sulardan yarar¬ 
lanarak geliştirilecek yüzme havuzlu, sportif faaliyetlere elverişli, rehabi¬ 

litasyon merkezli kışlık ve yazlık turistik tesisler dış turuzmi büyük miktar¬ 
da etkileyecektir. 

Akdeniz Bölgesinde, Adana-Çiftehan ve Mersin-Güneyyolu kaplıca ve iç¬ 

meleri ile Hatay'daki kaplıcaların tevsiî ve modernleştirilmeleri, Çiftelan' 
dan otobüs ile 8 saat mesefede olan Lübnan'dan ve diğer arap ülkelerinden, bü¬ 
yük miktarda orta halli halkın turist olarak gelmelerini sağlayabilecektir. 

Bu cihetlerle, jeotermal sulardan turizm'de yararlanmanın, gerek iç 

turizm ve gerekse dış turizm olarak, Yurdumuz ekonomisine katkısı hususu önem¬ 

le değerlendirilmelidir. 

if. : . Jeotermal Akışkanını İletim ve Atımı Safhası ile İlgili Yan Problemleri.: 
Kuyu ağzından çıkan ve miktarı ile bütün fiziksel ve kimyasal özelik¬ 

leri bilinen akışkanın, kuyu başından, kullanılma yerlerine, kullanılış şek¬ 
line uygun biçimde , minimum ısı kaybile, kontrollü olarak akıtılması ve kul¬ 
lanılmış suyun zararsız bir şekilde atımı safhasıdır. 

if .1 . İletim ve atım il® ilgili yan problemler, jeotermik enerji hammaddesinin 

sadece buhar/sıcaksu veya sıcaksu olması hallerinde sözkonusudur. Genellikle 
üç adettir: 

i) Boruların taşbağlaması, 

ii) boruların korozyonu ve 

iii) Akarsm ve göllerin tarım sulamaları yönünden kontaminasyonu. 
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4.2, Boruların taşlaşması ve korozyonu problemleri, boru materiyalının 
seçimi, farklı Özelikte su katımı, dinlendime, basınç altında tutma, endirek 
ısıtma vb. bazı tedbirlerle hallolabilmekte veya tesiri önemsenmeyecek mik¬ 
tarda azaltılabilmektedir. 

Bu hususun her saha için ayrı ayrı ele alınması gerektiğinden, her 

jeotermal sahadan yararlanmaya pilot tesislerle başlanması icabetmektedir. 

4.3 f. Artık sıcaksularm akarsu ve gölleri kontamine etmesi problemi, bun¬ 
ların, tarımsal sulamada kullanılmaları halinde mevcuttur. Bu halde sıcak 

suların içindeki bor, sodyum gibi bazı kimyasal maddeler belirli bir oranın 

üzerinde oldukları takdirde tarıma zararlı olmaktadırlar. Dolayısile de, jeo¬ 

termal sahanın potansiyeli ne kadar büyük olursa olsun, üretiminin belirli 

bir seviyenin üstüne çıkarılamamasma sebep olabilir. Ancak, tarımsal sulama 

yaz ayları için söz konusu olduğundan, jeotermal sahadan, sadece kışın yapı¬ 
lan ser ziraatı veya şehir ısıtması yönünden yararlanma mevcut ise, bu duru¬ 

mun, önemli bir problem yaratmaması gerekir. Bu halde de yararlanmaya pilot 
tesis ile başlanmalı ve yan problemler yerinde halledilmelidir. 

Diğer taraftan, denize yakın jeotermal sahalarda, artık sıcaksularm 
denize akıtılması mümkün olduğundan, kontaminasyon yönünden hiçbir problem 

mevcut değildir. 
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Kısım III 

BEŞ YILLIK PLÂN DÖNEMİ İÇİN TAVSİYELER 

1. Metod 

"Kısım II"de açıklanan hususların işaret ettiği gibi jeotermik enerji¬ 
den yararlanmanın uygulamasına geçilebilmesi için ihtisas konuları çok farklı 
Kuruluşların, bu yönde, koordone çalışmasına ihtiyaç vardır. 

Diğer yönden, istihsal edilen jeotermal akışkanın, kuru buhar olmaması 
halinde, bazı yan problemleri (II-Ş) ve her yararlanma konusunun, mahallinde 
halli gereken sorunları mevcuttur. 

Bu durumlar muvacehesinde, çeşitli kuruluşların, jeotermik enerji ala¬ 
nında, koordone çalışmalarını temin için, konunun safhaları ile ilgili komi¬ 
telerden meydana gelen daimî bir komisyonun kurulması, ve her jeotermal saha¬ 
nın kendine özel problemlerinin, mahallinde halli maksadile pilot tesis ve ça¬ 

lışmaları yapılmasının ihdası, tavsiye edilen metodun esasını teşkil etmektedir. 

Aşağıda, bu daimî komisyonun teşekkül ve işleyiş tarzı ile pilot te¬ 
sislerin yapılıp, çalışmalarının yürütülmeleri hususları işlenmiş ve ayrıca, 

3. beş yıllık plan dönemi için, hangi sahalarda, hangi safhada etüdlerin prog¬ 
ramlanması gerektiği belirtilmiştir. 

2. 1. Jeotermik Enerji Arama ve Yararlanma Daimî Komisyonu’nun Teşekkülü ve 
Görevleri: 

2.1 Â, Jeotermik enerjiden yararlanmak için yapılan çeşitli "safha"lara ait 

çalışmalar arasındaki paralellik ve devamlılığı temin edecek bu komisyon şu 

komitelerden teşekkül etmelidir: 

a) Jeotermik Enerji Arama ve Developman Komitesi, 
b) Jeotermik Enerjiden Elektrik Üretimi Komitesi, 
c) Jeotermal Sulardan Tarımda Yararlanma ve Bunların Akarsuları Konta- 

miııasyonunu Etüd Komitesi, 
d) Jeotermik Enerji ile Şehir Isıtması Komitesi, 
e) Jeotermal Sulardan Turizm (Sıhhî, sportif, kaplıca tes.) de Yararlanma 

Komitesi, 

f) Jeotermal Akışkanın İletimi ve Atımı Komitesi. 

2.2 2. Jeotermik Enerji hammaddesi ile ilgili, pilot tesisler ve/veya diğer 
devlet yatırımları şeklinde olacak olan kullanma saha ve safhalarında, ko¬ 
mitelerin konusunu teşkil eden işleri aşağıdaki kuruluşlar yerine getirir: 

11 



a) Arama ve Developman M,T*A. Enstitüsü 
b) Elektrik Üretimi T.E*K. 
c) Tarımda Yararlanma ve Kontam. Zirâat lak. , Tarım Bak* 
d) Şehir Isıtması Bayındırlık Bak. 
e) Turizmde Yararlanma Turizm Bak., Bayın.Bak. 
f) İletim ve Atım Bayın.Bak., iller Bank* 

2.3 Komiteler, konu ile ilgili kuruluşların mütehassıs elemanlarından 
teşekkül eder. 

2.4 Komisyonun görevi, diğer ülkelerdeki çalışmaları da izleyerek, mevcut 
dokümanlar muvacehesinde jeotermal sahaların etüd sırasını tesbit etmek, ya
pılmakta olan jeotermik enerji çalışmalarının bütün safhalarını takip etmek 
ve komite raporlarını birleştirip bağdaştırarak, tek rapor halinde ilgili ku
ruluşlara göndermek, gerektiğinde tedbirler tavsiye etmektir. 

3« - - Pilot Tesisler ve İşleyişleri: 
3*1 -• Arama safhası olumlu olarak bitirilip developman'a gelinmiş her jeo

termik enerji sahasında, mümkün olan yararlanma alanları üzerlerinde deneme

ler yapma, iletim ve atım ile ilgili yan problemleri, sulamada kullanılan 
akarsu ve göllere akıtılmaları halinde, bunların kontamine olma durumlarını 

etüd için bir pilot tesis kurulup pilot çalışmalarına başlanır. 

3-2 .. Pilot tesis ve çalışmaları bir proje halinde, bütün inşa, malzeme, ci
haz vb. masrafları M.T.A. Enstitüsü tarafından karşılanmak ve idare edilmek 

suretile yapılar. Diğer kuruluşlar tesislerin yapımı için gerekli teknik per
soneli temin ederler. 

3.3 Pilot çalışmalar, kuruluşların kendi konularında görevlendirecekleri 
teknik ve bilimsel personel tarafından yapılır. Bunlar, teknik ve bilimsel 
yönden, Komisyon ve Kuruluşlar adına komiteler tarafından yönetilir, 

A. . 3. Beş yıllık Plân Döneminde Yapılacak Arama, Developman, Pilot Tesis 
ve Çalışmalarınm Genel Programı: 

4.1 H.T.A. Enstitüsü tarafından çeşitli maksatlarla ele alınan jeotermal 

sahaların, arama ve developman safhaları ile yararlanma bakımından durumları 
"Ek Rapor I"de açıklanmıştır. Bunlardan, aşağıda belirtilenler üzerinde yine 
belirtilen tipte çalışmalara başlanılmalıdır, 
4.2 Pilot Tesis ve Çalışmalarına Başlanılacak Sahalar: 
4.21 Denizii-Sarayköy-Kızıldere Sahası. 
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Elektrik Üretimi, tarım (ser ziraatı) alanlarında yararlanma, iletim 
esnasınua borularda kireçlenme, korozyon, Menderes Nehrinin Kontaminasyonu 
ve diğer yönlerden mevcut sorunları çözümleme ve müteakiben tatbik alanını 
genişletme imkanlarını tesbit bakımından pilot tesis ve çalışmalarına öncelik¬ 
le başlanmalıdır. 

k.22 Afyoıı-Ömer-üecek Sahası: 

Şehir ısıtması ve tarım (ser ziraatı) alanında yararlanma ile sıcaksu- 
larm iletim ve atımına ait yan problemlerin etüdü bakımından pilot tesis ve 
çalışmalarına başlanmalıdır. 

Ş.23 ) Izmir-Agamemnun Sahası 
Sondajlı arama safhası olumlu olarak bitmiş olan bu alanda, halen, fo¬ 

sil yakıtlarla ısıtma suretile ser ziraatı yapılmaktadır. Bu serlerin sahanın 
sıcak suları ile ısıtılmaları için pilot çalışmalara başlanmalıdır. 

A,3 • Derin Sondajlı Arama Safhasına Başlanacak Sahalar 
^.31 Bunlar, deniz kenarlarında olup, akarsuları kontamine etmek gibi, saha¬ 
larda üretimi kısıtlayıcı yan problemi olmayan ve geniş potansiyel gösteren 

üç çok önemli sahalardır. Elektrik üretimi, tarım, turizm ve muhtemelen tuz 

istihsali yönünden yararlanılmaları beklenmektedir. 

Derin sondajlı aramalara başlanabilecek bu sahalar şunlardır: 

I) Izmir-Seferihisar-Tuzla-Doğanbey Sahası, 

II) Çanakkale-Ayvacık-Tuzla-Kestanbolu Sahası, 
III) İzmir-Dikili Sahası. 

^.32 Buralarda olumlu sonuç alınmaları halinde, pilot tesis ve çalışmalarına 

en kısa zamanda başlanabilmelidir. 

^^ Diöer Etücl ve Çalışmalar: 

^.*4-1 M.T.A. Enstitüsünce, jeotermal sahaların arama ve developman çalışma¬ 
larına, Jeotermik Enerji Arama ve Yararlanma Komisyonunca, öncelikle üzerle¬ 
rinde çalışılmış veya çalışılmakta olan jeotermal sahalara vereceği tercih 
sırası gözönünde tutularak kesintisiz devam edilmelidir» 

if.Zf2 Ankara'nın hava kirlenmesi probleminin halli yönünden, şehrin jeoter¬ 
mal sularla ısıtılma imkânlarını tesbit için yapılmakta olan, Ankara Bölgesi 
Jeotermik Enerji Aramalarına öncelik tanınarak devam edilmelidir. 
kA3 Jeotermal suların kimyasal bileşimlerinin bilinmesi, tarım, iletim ve 
atım problemleri ile diğer yönlerden, önemli bir husustur. Bu cihetle "Daimî 
Komisyonun" işaret edeceği kimyasal maddelerin analizlerini de ihtiva edecek 
şekilde, Türkiye'deki bütün termal tezahürlerinin kimyasal analizlerinin ye¬ 
niden yapılmaları programlanmalıdır. 
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5• Eleman Yetiştirilmesi 

Halen, M.T.A. Enstitüsünde, uzun bir süre bu konuda çalışılması sebe- 
bile, Arama ve Developman safhalarını başarabilecek bir ihtisas grubu tees¬ 

süs etmiş bulunmaktadır. 

Benzer şekilde, Jeotermik Enerjiden Yararlanma ve Jeotermal Akışkanın 
iletimi ve Atımı konularında gerekli elemanların da süratle yetiştirilebil- 

meleri için, bu Safhalarda gerekli aşamayı yapmış ülkelerde geliştirilmiş 

tekniği öğrenmek üzere, formasyonu ve adaptasyon kabiliyeti elverişli ele¬ 

manların, bu ülkelere gönderilmeleri programlanmalıdır. 
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BÖLÜM II 

GÜNEŞ, RÜZGÂR VE KÜÇÜK AKARSU ENERJİLERİ 

Konu I 

Güneş Enerjisi 

1, Türkiye'de -üneg Enerjisinin Varlığı: 

Türkiye coğrafi konumu nedeni ile güneş kuşağının içerisinde bulunup3 
güneş enerjisinden faydalanmaya elverişlidir. Türkiye'nin bütün yüzeyine bir 
yılda düşen güneş enerjisi miktarı 1,2 x 10 milyon ton eşdeğer taşkömürü 
"kısaca MıTET" olarak bulunmuştur , Günümüz deki i teknik imkânlarla ülkemiz şart¬ 
larında bunun yılda 36 MTET lik kısmının kıymetlendirilebileceği de yapılan 
bir araştırma ile saptanmıştır. Türkiye'nin 1967 deki toplam enerji tüketimi¬ 
nin 25 MTET olduğu düşünülürse 36 MTET'in, 25 MTET’in 1,katı olduğu görü¬ 
lür. 

Türkiye için ortalama bir değer vermek gerekirse ülkemiz yılda 2Ö00 
saatten fazla güneş görmektedir. Bu değer güneydoğuda 3000 saatin üzerine 

çıkar. Akdenizde de 3000 saat civarındadır. Güneşlenmenin en az olduğu yer 

Doğu Karadeniz Bölgesidir. 

2. Güneş Enerjisinin Kullanılabileceği Yerler: 

Güneş enerjisi aşağıda ki amaçlarla kullanılabilir: 
-Kırsal Bölgelerde ki enerji ihtiyacını karşılamak için. 

-Sanayide ki enerji ihtiyacını karşılamak için. 

-Askeri amaçlarla güneş enerjisinin kullanılması. 

Burada kırsal bölgelerde ki enerji ihtiyacını karşılamak için kulla¬ 
nılması üzerinde durulmuştur. 

Özet olarak köy ve çiftliklerimizde güneş enerjisinin "yani kırsal 
bölgelerde" kullanılabileceği alanlar önem ve ekonomiklik sırasına göre aşa¬ 
ğıda ki gibi sıralanabilir. 

-Tarımsal ürünlerin kurutulması. 

-Su ısıtılması. 

-Yemek pişirilmesi. 
-Acı ve tuzlu suların distilasyonu. 

-Suni ve jetasyon "bitki yetiştirilmesi" 
-Evlerin ve diğer tarımsal yapıların ısıtılması, 
-Sulama suyu pompajı. 

-Buzdolabı ve soğutma depolarının çalıştırılması. 
-Elektrik elde edilmesi vs. 
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Ba uygulama yerler:* içerisinde tarımsal ürünlerin kurutulması ve su ısı¬ 
tılması öncelikle ele alınması gereken konulardır. Kurutma ile çeşitli meyva 
ve sebzelerin daha kısa zamanda, dış or camdan izole edilmiş bir şek.iide, temiz 
olai'ak kontroldü kurutulması imkan, dahiline girmektedir. Sıcak, suya ise ev ve 
marıdra n ızme ti erinde olaukça ihtiyaç duyulur » Su ısıtıcılar köylerin yanında 
şehirlerde dc- kullanılma imkanlarına sahi.ptrlerb Esasen şehirler ele alındığı 
zaman su ısıtma .icullanılma sırasının birinci kademesini teşkil eder* Diğer ta¬ 
raftan kurutma ve su ısıtma gibi iki uygulama alanı, önemli ihtiyaçları karşı¬ 
layacak ve bugün için halkama tarafından tanınmayan güneş enerjisinin klasik 
hale gelmesini sağlayacaktır* 

3» Güneş Enerjisinin Dünyadaki Kullanımı: 
Güneş enerjisi, Amerika birleşik Devletleri, Sovyet'ler Dirliği, ıransa, 

İtalya, Japonya, İsrail ve bir kısım Afrika ülkelerinde çeşitli şekillerde kıy¬ 
meti endir ilmektedir * Bilhassa güneşli su ısıtıcılar kendilerine bir piyasa, bul¬ 
muş durumdadırlar# Meyva ve hububat kurutucular tarımda kullanılmaktadır,, İtal¬ 
ya'da güneşle çalışan Somor adlı güneşli su pompası diğer pompalarla piyasa da 
ekonomik bakımdan rekabet edebilmektedir0 Güneşli su ısıtıcıların en ün yapmışı 

İsrail'de Nurom.it Sun Heaters firmasına ait olanlardır., Dış piyasalara bile çık 
maşlardır* 

Güneş Enerjisinin Ülkemi.zde Kullanılması için Alınması Gereken Tedbirler 
Güneş enerjisinin kullanılması, için problem güneş aygıtlarının teminidir 

Bu aygıtlar tamamen yerli yani Türk Malı olarak yapılabilir* Aygıtların temin 
edilmesi, iki şekille olabilir* 

-Köy ve çiftliklerde mahalli malzeme ve işçilikle aygıtların temini0 Bu¬ 
nun için mahalli idarelerin yardımı da söz konusu olabilir* 

-fabrikasyon olarak aygıtların temini.t 
Köy ve çiftliklerde mahalli malzeme ve işçilikle temini için bu aygıt¬ 

ların prototipleri köylülere tanıtılmalıdır, Bunun için yoğun bir yayım prog¬ 
ramı ('erekli olur* 

Bu 'BOLÜM' için hazırlanan "Önsöz", "Türkiye' de Güneş Enerjisinin ve 
Diî-er Çevresel Enerji Kaynaklarının Kıymetlendirilmesi" adı ile 7 nolu Ekrapor 
şeklinde ü+5*' sayfada verilmiştira 



Fabrikasyon olaravc yapımda Zirai Donatım Kurumundan faydalanılabilir» 
Bir iktisadi devlet kuruluşu olan kurumun köylüyü techizatlandırmak amacına 
uygun düşen bir faaliyet olur Kurumun elinde ki atölye ve fabrikalarda bu 
aygıtlar seri imalat şeklinde kolaylıkla yapılabilir. Bugüne kadar traktörden, 
at arabasına, arı kovanına ve basit tahta yayık vs,ye kadar çeşitli mamuller 
kururaca yapılıp satılmıştır » Kurumun bu mamulleri arasına örneğin birde güneş¬ 
li kurutma dolapları, su ısıtıcılar ve yemek pişiriciler sokulmasının kurum 
açısından teknik, ekonomik ve mali yönleri göz önünde tutularak bir sakınca¬ 
sının olmaması gerekir» 

Ayrıca Makina Kimya Endüstrisi tarafından güneşle çalışan absorpsiyonlu 

soğutucular, özel pompalar vs >de yapılabilecek niteliktedir. Güneş'ten elek¬ 

trik elde etmek için kullanılan güneş pilleri ekonomik nedenlerle "pahalılık¬ 

tan'1 fazla kullanılma yeri bulamamışlardır» Bunlar sanayide, ev hizmetlerinde 

radyo vs» için ve en önemlisi orduda "sahra telefonları" için kullanılabilir» 

Türkiye'de transistor sanayii kurulmak istenmektedir. Güneş pilleri de yapı 

itibari ile transistöre benzerler. Onlar gibi semikondüktördürler. Bu neden¬ 
lerle transistor imal edecek müesseselerce imâl edilebilir, 

5* • Güneş Enerjisinin bir Pilot Yörede Kullanılması: 
Güneş enerjisi henüz tanınmamış bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi¬ 

nin kullanılması üzerinde pek çok araştırma yapılmıştır. Yapılmaya da devam 

edilmektedir. Bugün Amerika'da güneş mühendisliği "solar engineering" diye 
mühendislik dalı bile doğmuştur. Bu enerjiden faydalanmak için pek çok ülkede 

kırılmış bir teknoloji vardır. Türkiye'de ise birkaç ferdi çalışmanın dışında 
bugüne kadar birşey yapılmamıştır» Türkiye'de bu enerji ile ilgili çeşitli 
problemlerin çözümlenebilmesi için ve en mühimi bu enerjinin, enerji bütçemize 
dahil edilmesi için ilk olarak bir pilot yörede kullanılması düşünülebilir. 
Böyle bir pilot yörenin seçiminde, yörenin, 

-Mevcut enerji durumu. 

-Çevresel enerji kaynakları. 
-Güneşlenme durumu. 
-Tarım strüktürü. 

-Kredi imkânları. 
-Malzeme ve işçilik vs» 

durumu ele alınarak incelenmeli ve buna göre yöre seçilmelidir. Bu rapor için 
böyle fakat kısa bir çalışma yapılmıştır, ihtimali olmayan örnekleme, hatta 
dilim örneklemesi metoduna göre ve bölinçli olarak pilot yöre için en uygun 
il olarak Antalya ve çevresi seçilmiştir. Çünkü ANTALYA yılda 3000 saat kadar 
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güneş görmektedir. Iıl itibari ile ortalama güneş enerjisi alma miktarı 332 
.... , _ 2 

küçük kalori/ aakİKa . cm kadardır.. Temmuz ayında bu değer ,jl8'e çıkmakta, ara¬ 
lıkta İpi e düşmektedir„ İıl itibari ile güneşlenme durumu iyidir.. Bölgede 
yakacak olarak odun kullanılmaktadır. Buııun yerine bir başka enerji kaynağı¬ 
nın ikamesi iaydalıdır. Tarımsal bünyesinde seracılık, yer aldığı için, serala¬ 
rın ısıtılması içinde bu enerjiden faydalanılması düşünülebilir. Kalkın satın 
alma gücünün iyiliği, bu aygıtlar için bir talep doğmasında önemli faktördür. 
II içinde de du aygıtları yapabilecek mahalli işçilik ve malzeme vardır. Ayrı¬ 
ca su ısıtıcılar Antalya ilinde bütün evlerde kullanılabilir. Diğer taraftan 
turistik bölge olduğu için turistlerin kaldığı motel ve kamplarda, Iransa'da 
olduğu gibi bu ısıtıcıların kullanılması mümkündür. Bu teknolojinin Antalya'da 
kurulmasının bir avantajıda şudur. Akdeniz sahilinde bulunmaktadır. Bugün İs¬ 
rail'de Akdeniz kıyısında inşa edilmiş güneş havuzları vardır. Bu güneş havuz¬ 
larından güç ve magnezyum tuzu elde edilmektedir. Güneş havuzları bir su havuzu 
şeklinde yapılmakta ve içerisinde deniz suyu bulunmaktadır. Güneş enerjisi ile 

ısınan bu sudan, sıcak su, buhar ve magnezyum tuzu üretimi önemle üzerinde 
2 

durulan bir konudur. Bu tip havuzlar 1 km yüzeye sahip olduğu taktirde 10 000 

Kkurulu güçlü termik elektrik santralını besleyebilmektedir. Antalya'da bu 

tip deneme havuzları kurulabilir. 

^• Ülkemizde Güneş Enerjisinden Yararlanmanın Teknik ve Bilimsel 

Organizasyonu: 

Ayrıca çalışmaların organizasyonu bakımından birde Güneş Enerjisi Araş¬ 
tırma Enstitüsü kurulmalıdır. Enstitüye tüzel kişilik verilmesi yerinde olur, 

i'akat Üniversitelerden birine bağlanması da mümkündür. Çalışmaların plânlı, 
ilimsel ve savlam temeller üzerine dayandırılması ancak böyle mümkün olabilir. 

Bu enstitü Türkiye'de yapılmış, yapılmakta olan ve yapılacak araştırmalar ara¬ 
sında koordinasyonu sağlayabilir. Bu Enstitü Türk ilim adamları ile yabancı 
ilim adamları arasında bilgi alış verişini mümkün kılabilecek toplantı, semi¬ 

ner, kongre vs.ler düzenlemelidir. Bunların Antalya'da düzenlenmesi de mümkün¬ 
dür. Ulaştırma imkanları ve çevre buna müsaittir. 

7. Pilot Yöre ve Tavsiye edilen Kuruluş için Başlangıçta Yapılması 
Gereken Yatırım: 

Pjiot vöfe için büyük bir yatırıma ihtiyaç duyulmamaktadır. Enstitünün 
kurulması ile birlikte beş yıl için 3 milyon TL.lık bir yatırım mütavazi şart¬ 
larla yeterli olabilir. Enstitü bölgede güneş enerjisini tanıtıcı yayımlar ya¬ 
pacak, bölge için uygun prototip aygıtlar geliştirip bunları kullanıcılara 
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karşılıksız verecektir. Böylelikle enerji çevrede tanınacak ve bu tip aygıtla¬ 
ra karşı talep belirecektir. Talebi Zirai Donatım kurumunun yapacağı imalâtlar 
yanında, özel sektörün yapacağı imalâtlarda karşılayabilir. Enstitü mensupları¬ 
nın mahalli çalışmaları organize etmeside gerekir. 

Konu II 

Rüzgâr Enerjisi 

Türkiye rüzgâr enerjisi bakımından güneş enerjisinde olduğu gibi zengin 
değildir. Ancak bu enerjice fakir ülkeler arasına da sokulamaz. Bu enerjiden su 
çıkartma ve elektrik elde etmede faydalanılabilr ve faydalanılmaktadır. 19Ö7 yı¬ 
lında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zirai Kuvvet îiakinaları Kürsüsü ta¬ 

rafından yapılan bir enerji anketi ile Türkiye'de çalışabilir durumda olan ve 
su çıkarmada kullanılan 307 adet rüzgâr türbinine ve 2 adette elektrik üretimin¬ 
de kullanılan rüzgâr santralına rastlanmıştır. Bu santrallar bir evin ihtiyacı¬ 
nı karşılayacak kadar küçük güçlüdtirler. Elektrik enerjisi iletiminin mümkün 
olamayacağı dağlık arazilerde kullanılabilirler. Su çıkarmada kullanılanları 
ise ülkemizin pek çok yerinde kullanılabilir. Avrupa ülkelerinde teknolojinin 
gelişmesi ile birlikte rüzgâr araçları terk edilmişlerdir. Fakat yine de az 
çok kullanıldıkları görülür. Türkiye'de bu enerji tanınmaktadır. Bu nedenden 
güneş enerjisinde olduğu gibi bir pilot bölgenin kurulması pek gerekli görül¬ 
memiştir. Diğer taraftan bunlar için bir araştırma laboratuvarı işini görebile¬ 
cek kuruluşlarda vardır. Rüzgâr, çarklarının yapımında aerodinamik ölçmeler 
gerekli olur ki İstanbul Teknik Üniversitesinde ki hava kanalında bu iş yapı¬ 
labilir. 

Bugün için Türkiye'de kullanılan rüzgâr çarkları çok basit yapıdadır. 
Hatta bir kısmı hiç teknik bilgiye dayanmadan yapılmıştır. Bu tip çarkların 
köylerde kullanıldığı düşünülürse, Zirai Donatım Kurumu tarafından seri şekilde 
yapılmaları ileri sürülebilir. Ayni işi Makina Kimya Endüstrisininde yapması 
mümkündür. Bu müesseseler tarafından yapılacak çarklar daha etkili bir çalışma 
göstereceklerdir. Bunun için ek bir yatırıma da ihtiyaç yoktur. 
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Konu III 

Küçük Akarsuların Enerjisi 

Türkiye'de bir çevresel enerji kaynağı olarak küçük akarsulardan da 
bahsedilebilir. Bunlar köylerimizin bir çoğunun yanından geçen çaylar halinde¬ 
dirler. Bu akarsularımız çok küçük olduklarından hidrolik enerji içerisinde 

yer almamaktadırlar. Bunların bazılarında özel yapıda su çarkları kullanmak 
sureti ile enerji üretmek mümkündür. Bazılarında ise rüzgâr enerjisi ile kü¬ 
çük akarsuların enerjisi kambinasyonu kurulabilir. Yani rüzgâr çarkı ile akar¬ 
sudan çekilen su yüksekçe bir rezervuarda biriktirilir. Bu rezervuarın altına 

yerleştirilecek özel bir türbin veya su çarkı ile ve bir alternatör sayesinde 
örneğin geceleri bir köyün aydınlatılması mümkün olabilir. Küçük suların debi¬ 
leri ile çalışmaya müsait özel türbinlerin yapımı üzerinde eskiden beri Elek¬ 
trik işleri Etüd İdaresi Benel Direktörlüğü durmuştur. TEK "Türkiye Elektrik 
Burumunun" kurulmasından sonra bu konuya daha fazla önem verilmeli ve pratiğe 

aktarılmalıdır. 
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BÖLÜM III 

EKRAPORLAR 



TÜRKİYE'DE EIÜD EDİLMİŞ-EDILECEK VE EDİLMEKTE OLAN 
JEO'TERMAL SAHALAR 

Jeotermal sahaların en göze batan emaresi olan sıcaksu 
tezahürleri, türlciye'de çok yaygın olarak bulunmaktadır.(l),(2), 
(Lm/LA 1), Bu durum, jeotermik enerji 7/önünden bü/Kik bir potansi¬ 
yelin mevcudiyetine işaret eder, 

elektrik üretimi,ser ziraati,şehir ısıtması,kaplıca vb. 
gayelerle,çeşitli jeotermal sahaların,gerçek potansiyellerini orta¬ 
ya çıkarmak için sistematik çalışmalara 1962'den itibaren başlan¬ 
mıştır. 

Aşağıda,k.T.A. Enstitüsünce ele almmaş bu sahaların 
etüd durumları ile elde edilen ve edilecek akışkandan düşünülen 
yararlanma alanları açıklanmıştır, 

* De^izli-SaraykÖY-hızıldere Sahası 

Jeolojik,jeofizik ve sondaj aramaları safhaları sona 
ermiş, elektrik üretimi yönünden developman sondajları safhasın¬ 
dadır, 

Rezervuarda, 190-200 Cw' ük sıcaksu mevcut olup, 
üretim buhar/sıcaksu karışımı şeklinde yapılacaktır. 

Elde edilecek buhardan, 20 M\7 güçlü bir santral için 
fizibilite etüdlerine başlanmıştır. Buhar ile beraber yan ürün 
olarak, 130 C0' lık, 2000 ton/ saat miktarında bir suyun atıl¬ 
ması gerekmektedir. Atılacak bu sıcaksudan, saha civarında, ser 
ziraatı ve turistik tesisler yönünden yararlanmak mümkündür. 

Yan problem olarak,kullanıldıktan sonra B, Menderes'e 
akıtılacak sıcaksuyun,içindeki kimyasal maddeler sebebile,nehrin, 
tarımsal sulama yönünden,kontaminasyonu söz konusudur. 

2.Afyon-Ömer-Geçek, sahası : 

Kaplıca yönünden yararlanmak için jeolojik,jeofizik 
ve sondajlı aramaları bitirilmiştir. (Afyon bölgesinin jeotermik 
enerji yönünden potansiyelini or^aj^a çıkarmak için jeölojik, jeoşi— 
mik ve jeofizik etüdler halen devam etmektedir.) 

şimdilik üretim 95° 'm üzerinde bir temperatürde, 
300 ton/saat'in çok üzerindeki bir miktarda sıcaksu şeklinde-*.' •* 
Oİ.ciCâ.k'fclî'• ÜİİCİG ©Cİİ-löH SlCâkSTJlâ'İIl 5 Sİ 5 S0T* Z 11*0.cı"t/X <} İl»İl-' 

ristik ve sıhhi tesis yönlerinden.-yararlanmak mümkündür. 
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Yararlanmayı kısıtlayıcı olduğu düşünülen yan problem¬ 
ler ise,kullanıldıktan sonra atılacak sıcaksuların,akıtılacağı 
dereyi ve bu derenin aktığı Eber gölünü,tarımsal sulama yönünden 
koııtamine etmesi hususlarıdır* 

Îzmir-Agamemnun Sahası 

Kaplıca yönünden yararlanmak gayesile ele alınmış 
bir Sahadır. Sondajlar dahil bütün arama safhası bitirilmiştir* 
40-100 metrelik kuyular şeklinde developman sondajlarına başalana- 
bilir0 un .o,  

ıpu e nm üstünde bir temparatüre sıcak su bulun¬ 
muştur. Mevcut ser'lerin ısıtılmaları yönürden pilot çalışmalara 
başlanabilir. 

4-» Seferihisar-Doğanbey-Cuma sahası : 

Jeolojik , jeoşimik ve jeofizik etüdleri sona ermiş 
ve sondajlı arama sahasına gelinmiştir. 

Rezervuar temperatürünün 200 C° olacağı hakkında 
jeoşimik deliller mevcuttur. 

Sahadan,buhar/sıcaksu şeklinde bir karışım istihsal 
edilebileceği ümid edilmektedir. 

Akışkandan,elektrik üretimi,ser ziraati,turistik te¬ 
sisler vb.yönünden yararlanılması düşünülmektedir. 

Yan ürün olarak atılacak sıcak su denizine akıtıla- 

bileceğinden hiç bir zararı olmayacaktır. 

5_ Ayvacık- Tuzla - Kastanbolu sahası : 

Jeolojik,jeoşimuk etüdleri sona ermiş olup jeofizik 
etüdleri 1971 yılı içinde bitecektir. 

Rezervuar temperatürünün 200 C° civarında olduğunu 
jeoşimik etüdler göstermektedir. 

Buhar/sıcaksu şeklinde bir üretim ümit edilmektedir, 
İstihsalden, Elektrik üretimi, ser ziraatı,turistik ve sıhhî te¬ 
sisler tuz istihsali şeklinde yararlanılabileceği düşünülmektedir. 

Kullanılmış sıcaksular denize akıtılabileceğinden 
zarar meydana getiremiyecektir» 
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6~ İzmir — Dikili sahası ; 

Jeolojik etüdleri ile jeofizik etüdlerinin çoğu ta¬ 
mamlanmıştır,, Sıcaksu bulıar karışımı üretilebileceği ümit edilmek¬ 
tedir, İstihsalden, elektrik üretimi,ser ziraatı,turistik ve sıhhî 
tesisler yönünden yararlanılabileceği düşünülmektedir. 

Kullanılmış sular,burada da denize akıtılabileceğin- 
den zarar meydana getiremiyecektir* 

7~ Nevşehir-Kozaklı sahası : 

Jeolojik,jeoşimik ve jeofizik etüdleri sona ermiş, 
sondajlı arama safhasına gelmiş bir sahadır» 

o 
Rezervuar temparatürünün 190-160 C olacağı hesap¬ 

lanmıştır. Bu sebeple,şimdilik,sondajlı arama safhası geri bıra¬ 
kılmıştır» 

8- Balıkesir - Gönen sahası : 

Jeolojik ve jeofizik etüdleri sona ermiş sahasına 
gelinmiştir» 

Sıcaksv /buhar karışımı elde edilmesi beklenmektedir. 
Elektrik üretimi, ser ziraatı, turistik ve sıhhî tesisler yönün¬ 
den yararlanılabileceği ümit edilmektedir. 

Kullanılmış su Gönen çayına akıtılacaktır. Sulama 
yönünden tarımı etkileyici tesirleri tetkik edilmiştedir, 

9- Germencik sahası : 

Jeolojik,jeoşimik ve jeofizik etüdleri sona ermiştir* 
Sıcaksu - buhar karışımı elde edilmesi beklenmekte¬ 

dir, 

So^aj sonucu elde edilecek sıcaksuyun,Kızıldere saha¬ 
sının artık sularının akıtıldığı B.Menderes nehrine akıtılacağın¬ 
dan mahzurlu olacağı düşünülerek, müteakip çalışmalar şimdilik 
geriye bırakılmıştır. 
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Kaplıca gayasiyle jeoloji ve jeofiziği yapılıp 
sondaj safhasına gelinen sıcak su sahaları 

10- hersin - Güneyyolu Kaplıcaları 
-'-l- Ankara - Haymana Kaplıcaları 

12- Bolu Kaplıcaları 

13- Salihli - Kurşunlu - Çamur kaplıcaları 

14- Nevşehir - giftehan 

* „ > 
. '*■ il 

î , - . 

„ . ; 

*î r • •••. ; •: 

(1) Türkiye Kaplıcaları ve Maden Suları, ( 4 cilt) 
Kerim Ö. Çağlar M.T.A. Enstitüsü yayını 
( 1947,1948,1950,1961 ) 

(2) Türkiye'de Termomineral Kaynaklar ve Jeotermik 
Enerji Etüdleri, Cahit Erentöz ve Zati Ternek, 
M.T.A. Enstitüsü Dergisi, Nisan 1968, Sayfa 1-57 
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TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU 
rİİNLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ 

İEOTEPMAL ENERJİ 

KAYNAKLARINDAN 

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE FAYDALANMA 

TEMMUZ 1971 

PKD - 35 



GENEL 

JSOTERML ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK 
ÜRETİRİNDE FAYDALANMA 

A - GIRİİj 

Je o termal tabii t ilk-elektrik üretimi 1913 yılın¬ 
da İtalya'da Larderello’da 250 k\7„ gücünde bir tesisle başla¬ 
tılmıştır. Artan elektrik enerjisi taleplerinin karşılanması 
için yeni kaynaklar aranılırken, Jeotermal enerjinin değerlen¬ 
dirilmesi için çalışmalar 1960 senesinden sonra yoğunlaşmış¬ 
tır. 

Bu gün Jeotermal enerji sahaları tesbit edilmiş olan, 
dünyanın İtalya, İzlanda, Yeni Zellanda, Japonya Amerika gibi 
ülkelerinde, üretim yapan Jeotermal enerji santralları toplam 
kurulu gücü 700 MW. del- fazla olup, inşa halinde veya proje 
safhasında bulunan 300 MW. gücün yakında ilave olunması bek¬ 
lenmektedir. 

B - TEKNİK 

Elektrik üretiminde kullanılan tabii buharın terkibinde 
genellikle CO2 ve H2S gibi gazlarla, suda erimiş çeşitli tuz¬ 
lar bulunmaktadır. 

Tabii buhar elde etmek için açılan kuyuların derinliği 
200 - 1800 m. arasında değişmekte olup, elde edilen akışkan’m 
basıncı 2,6 --18 atmosfer ve sıcaklığı da 150 - 260°C arasında 
değişmektedir. 

Muhtelif bölgelerde çıkartılan tabii buhara, kızgın,doy¬ 
muş veya su-doymuş buhar karışımı şeklinde rastlanılmakta ve 
fizik ve kimyasal karakterleri de değişiklik göstermektedir. 
Elde edilen tabii buharın tesbit edilen özelliklerine göre e- 
lektrik üretimine geçilmesinde bazı problemler meydana gelmek¬ 
tedir. Genel problemler, tabii gaz oranın yüksek olması, Çö- 
kelen ve aşındırıcı özellikte maddeleri eriyik olarak ihtiva 
etmesi, artık kondcnse suyunun çevreye zararlı maddeler ihtiva 
etmesi v.s. dir. Tesbit edilmiş genel problemlere göre bu güne 
kadar üç cins elektrik üretim çevirimi-geliştirilmiştir. Bun¬ 
lar : . . 
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a) ^.e.r.^.e.s.İL egzozku çevrim : Tabii buhar içindeki 
gaz oranının yüksek olduğu hallerde ve deneme tesisi olarak, 
küçük üniteler halinde kullanılır. Türbo-Jeneratör enerji yo¬ 
ğaltımı yüksektir. 1 kwh. elektrik üretimi için ortalama 1.85° 
C. de, İc 5 gaz ihtiva eden, 4,80 atmosferde 20 kg. akışkana 
ihtiyaç vardır. 

b) Isı Eşanjörlü tip : İşletme ve tesis bakımından 
pahalı ve oldukça kompleks sistemdir. Gaz oranı ve diğer ya¬ 
bancı maddelerin çok olması halinde kullanılır. 1 kwh. elek¬ 
trik üretiminde ortalama 14.kg. akışkana ihtiyar, vardır. 

c) ICondenscrli Çevirim i İşletme ve tesis bakımın¬ 
dan oldukça ucuzdur. Bu sistemde, akışkandaki gazlar yüksek 
kapasiteli santrifüj kompresörler ile havaya atılır veya kim¬ 
yasal tesislere gönderilir. Tabii akışkandaki diğer zararlı 
maddeler, türbine girmeden önce yıkanılarak atılır. 1 kwh. ■ 
elektrik üretiminde ortalama 10 kg. akışkana ihtiyaç vardır. 
(Şekil 1-3) 

Yukarıki çevirimlere ilaveten, U.S.A. ve Rusya?da 
son zamanla.rda, kapalı çift çevrimli olarak nitelenen ve tür¬ 
bini çevirmek için, kaynama derecesi düşük, uygun bir akışka¬ 
nın, kuyudan çıkan tabii akışkan ile ısıtılması esasına da¬ 
yanan, yeni bir elektrik üretim metodu geliştirilmektedir. 

Bu güne kadar geliştirilmiş, jeotermal elektrik e- 
nerji santralı ünite büyüklüğü 55 MU. mertebesindedir. 

C_- EKONOMİ 

Genellikle, jeotermal enerjiden elektrik enerji 
üretimi maliyeti, diğer bilinen sistemlere nazaran, kazan te¬ 
sisi ve yakıt masrafları olmaması bakımından, daha ucuza gel¬ 
mektedir. Diğer sistemlerin aksine, küçük ünitelerde de ucuz 
üretim yapılabilir. 

t| 

Buhar üretim kuyularının ömürleri 10 sene olarak 
kabul edilmektedir. Bu süre sonunda kuyu içindeki kabuklanma¬ 
lar ve sıcak su seviyesindeki düşme neticesi, kuyu verimsiz 
hale gelmektedir. Bu durumda, civarda daha derine kuyu açmak 
icabetmektedir. 

• / * o 
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Kurulacak tesisin kapasitesine göre icabeden kuyu 
adedi tosbit edilerek, elde edilecek buhar bir toplama şebeke¬ 
si vasıtası ile ve muhtelif ayırıcılarla içindeki su ve diğer 
maddeler temizlendikteri sonra, türbinlere sevk edilir. 

Jeotermal elektrik enerji ve tesislerinin isi ve¬ 
rimleri, tesis büyüklüğü ve faz!.. adedi ve buhar sıcaklığına 
göre tfo 25 - % 63 arasında değişmektedir. 

Tesislerin yakıtı olan tabii buhar devamlı olarak 
üretildiğinden, yük faktörleri (senede devamlı çakışma oranı) 
yüksek ve $ 90 mertebesindedir. 

Elektrik enerji üretimi birim maliyet unsurlarını, 
etüd ve arama, derin sondaj, toplama şebekesi, santral tesisi 
masrafları ile işletme ve bakım masrafları teşkil etmektedir. 

Santral tesis masrafları, üretilen tabii buharın 
karakteristiklerine göre seçilecek çevrim. :tipine göre değişmek¬ 
tedir. 

Tablo Muhtelif Jeotermal Enerji santralları Maliyet 
Unsurları • ı  

Tesisin Yeri ve 
Tesis Mas¬ 
rafı 

Sabit Buhar 

Kas raf j Maliye t i 
İşletme 
Bak.Has. 

'fkûar ji 
Maliyeti 

Cinsi Dolar/k'vV i föills/kvvh. 

A- Serbest Egzozlu 
çevrim 

2.80 Larderello 4-6 I.îw 66 0.90 1.60 0.30 
Larderello 16 MvV. 

B- Isı eşanjörlü çev¬ 
rim 

60 0.83 1.59 0.25 2.67 

Larderello 84 MW. 120 1.65 1.12 0.25 3.02 

0- Kandenserli Çevrim 
larderello 128 MW. 113 1.63 0.80 0.20 2.55 

v/airakei 192 W. 136 1.87 2.72 0.31 4.90 

V/airakei 288 I-lvV. 
(Proje) 

124 1.71 2.48 0.25 4.44 

G ey şer s 288 KW. 143 1.96 0.71 0.20 2.87 

Islanda 17 
(Proje) 

27 6 3.79 1.30 1.40 6.49 

(Not : 1 milis = 1,5 Krş. % 1 = 15.C0 TL.) 



Şekil l) Serbest Egaczlu Çevrim. 
S nuyu Başı 
T- Türbin 
A- Jeneratör 

a= Atmosfere çıkış 

Şekil 2) Isı Sşanjörlü Çevrim. 
S-— Kuyu Başı o B= T31 Eş an jörü T= 
A=s * pl= Kondenser A]_= 

Tr- Soğutma KulesiP= Pompa D= 
a)= Gaz çıkışı b)= Bcronlu su çıkışı 

.. .1 

Türbin 
Vakum Pompası 
Gaz ayırıcı 

c)= artık su 



Şekil 3 2 Kondenserli Çevrim 

S = Kuyu Başı, H2O = Buharı Yıkamak İçin Su Enjeksiyonu, 
CA = Separatör, T = Türbin, A = Jeneratör, Ç = Konden- 
ser, Tr = Soyutma Kulesi, P = Pompa, A]_ = Kompresör, 
a) = Gaz Çıkışı, b) = B .ronlumsu '_çİİcxşjl, c 



II - TÜRKİYEDE DURUM 

A - GENEI 

Memleketimizde Jeotermal enerji kaynaklarının etüd ve 
aramalarına 1962 senesinden itibaren başlanılmış ve çalışmalar 
1967 senesinde Birleşmiş Milletler kalkınma Programı "Özel I onu" 
yahdımı ile Batı Anadolü Bölgesi Jeotermal enerji etüdleri şek
linde yoğunlaştırılmıştır. M.T.A.Enstitüsü ve Birleşmiş Milletler 
ekip ve teçhizatı ile, müşterek çalışmalar neticesinde, Denizli-
Nâzilli karayolu üzerinde,Menderes nelıri vadisinde Kızıldere'de 
açılan sondaj kuyularından, elektrik üretimine elverişli şartlar
da, geniş bir sahaya yayılan tabii buhar su karışımı elde edil
miştir* 

Yapılan ön çalışmalardan Batı Anadolu Bölgesindeki ; 
a) Eızıldere, b) Seferhisar c) Tuzla - Kastoııbolu sahalarından 
çıkartılacak tabii buharın, elektrik üretimine faydalı olacağı 
neticesine varılmıştır. 

Eızıldere sahasındaki çalışmalar, tabii buharın etüd, 
arama ve istihsal safhasından, enerji üretim çalışmaları safhası
na gelmiş bulunmaktadır. Bunun için, 20 MW, gücünde bir jeoter
mal elektrik santralı fizibilite etüdleri, Birleşmiş Milletler 
Yardım Fonundan, başlatılmak üzeredir. . 

İlk kurulacak olan, tabii buhardan elektrik üretim te
sisi, karşılanılacak yeni problem ve güçlüklerin giderilmesi ba
kımından önem kazanmaktadır. Bundan sonraki tesisler kazanılacak 
tecrübe ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir. 

B - TEKNİK VE EKONOMİK YÖNLERİ 

Ülkemizde hızla artmakta olan elektrik enerji taleple
rini karşılayacak termal enerji kayna.kla.nnm, temininde güçlük 
çekilmektedir. İthal edilecek yakıtlarla üretilecek enerji mali
yetinin yüksek ve döviz kaybının fazla olacağı nedeniyle, tabii 
olarak bulunan ve işletilmesi kolay olan jeotermal enerji kaynak
larından azami faydalanmanın önemi küçümsenemez. 

Jeotermal enerjiden üretilecek olan elektrik enerjisi 
önce çevresindeki bölgenin hızla gelişen sanayi ihtiyaçlarını 
karşılayıp, fazlasının da onterkonnekte şebekeye intikali mümkün 
olabilecektir. 

./ 
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Batı Anadolu Bölgesindeki Jeotenaal sahaların yük mer¬ 
kezlerine ve şebeke hatlarına yakınlığı dolayısı ile, enerji na¬ 
kil masrafları da oldukça düşük olacaktır» 

Jeotermi elektrik enerji santrallarında ilk tecrübe 
kazanıldıktan sonra tesisin kullanılan yerli malzeme oranını 
arttırmak mümkündüre Bu sayede yerli sanayiye gelişme imkanı ya¬ 
ratılabilir» 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Yardım Fonu ile 
Fizibilite çalışmalarına başlatılan, Kızıldere sahasındaki 20 M'vV. 
gücündeki santralın senelik enerji üretimi 160 x 10^ kwh. olacak¬ 
tır. Bu enerjinin çevre ihtiyaçları için satışından eldi edile¬ 
cek gelirle, tesis için yapılan toplam yatırımın (50 - 60 milyon 
TL.) kısa zamanda karşılanması mümkündür» Ayrıca santraldan atıla¬ 
cak sıcak suların, ser ziraatinde, ısıtma için kullanılabilir 
olması da düşünülürse, bu enerji kaynağının ekonomik değeri beli¬ 
rir. 

Önümüzdeki senelerde bölge potansiyelinden tam fayda¬ 
lanma imkânları yaratıldığında, yeni muhtelif kapasitelerin ilene¬ 
si ile, Yeni Zelanda'da olduğu gibi, 200 MW. kurulu Jeoternal 
güce ulaşıiciağmdal970 lerin sonuna doğru meydana gelen, termal 
elektrik enerjisi açığını kısmen kapatmak mümkün olabilecektir. 

C - JEOTERMİ EMERJİ PROGRAMI 

Denizli - Nazilli arasındaki Kızıldere sahasındaki ilk 
20 MW. gücündeki Jeotermal elektrik santralının fizibilite ça¬ 
lışmalarının yakında ta.'.ani anası ile öncelikle, Batı Anadoludaki 
aynı saha ve sondajlarına başlanılacak olan İzmir - Seferhisar 
ve Çanakkale - Tuzla sahaları için bir jeotermal enerji programı 
hazırlanması mümkün olabilecektir» 

Türkiye*ııiıı diğer bölgelerindeki Jeotermal sahaların 
etütlerinin tamamlanması ile, ileriki senelerde memleketimizin 
enerji taleplerinin karşılanmasında Jeotermal kaynakların payı 
tosbit edilebilir» 

Organizasyon bakımından, Jeotermal sahaların bulunması 
etüdleri. , sondaj ve buhar istihsali ikiden Tetkik Arama Enstitü¬ 
sünce yapılmakta olup, Elektrik enerji üretim tesislerinin etüd 
proje, inşa, montaj ve işletilmesinin Türkiye Elektrik Kurumunca 
yapılması uygun olacaktır. , . . 
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D “ YATIRIM TALEBİ 

Bu güne kadarki araştırma çalışmaları, Birleşmiş Mil¬ 
letler Kalkınma Programı "Özel Fonu" teçhizat ve döviz mali yar¬ 
dımı ile Türkiye’nin M.T,A. vasıtası ile yerli ödemelere katılma¬ 
sı şeklinde işbirliği ile yürütülmektedir. 

Tesis bedeli 3,5 milyon dolar tahmin edilen 20 11.7. 
gücündeki ilk tesise, Birleşmiş Milletler mali Yardımı alına¬ 
bileceği ümit edilmektedir. 

Yeni ilave edilecek tesisler için yatırım tahminleri 
il-- fizibilite raporunun tamamlanması ile mümkün olabilecektir. 

Bu güne kadarki, diğer ülkelerdeki tatbikatlardan yak¬ 
laşık tahminde bulunmak gerekirse, bir sahadaki kurulu gücü 70 
MW, ulaşa°ak tesis yatırım talebi aşağıdaki gibidir. 

Milyon - Dolar 

a) Etüd ve arama masrafları : 0.8 - 1.0 

b) Derin Sondajlar : 1.5 - ’ 2.2 
c) Toplama şebekesi : 1.6 2.1 

d) Tesis Masrafı 110-140 $/kwh: 7.7 - 9.8 

TOPLA M.. , o 11.6 - 15.1 

Bir sahadaki 70 MW. -gücündeki enerji üretim tesisi 
için toplam 174 - 226 milyon TL, yatırın gerekmektedir. 

( 1 dolar = 15 TL. ) 



Ser Sebzeciliği ve Jeotermik Enerji 

1. Giriş 

insanların taze sebzeye olan ihtiyacı gün geçtikçe fazlalaşmaktadır. 
Bilhassa büyük kentlerde yaşıyan insanlarda bu istek kendini daha çok his¬ 
settirmektedir. Zira kentsel birçok hastalıkların ilâçsız tedavisi sebze 
yemekle giderilmektedir. Örneğin sinir, kalp, damar, aşırı şişmanlık ve za¬ 
yıflık gibi. Böylece özel bir deyimle medeniyet ilerledikçe taze sebzeye olan 

ihtiyaç aynı nispette artmaktadır. Eskiden sadece hayvansal besin maddelerin¬ 

ce söylenen bu söz, sebzelerde bulunan vitamin ve mineral maddelerin insan 

sağlığı bakımından oynadıkları rolün anlaşılması ile yerini yavaş yavaş seb¬ 

zelere bırakmaktadır. Sebzelerin çoğu soğuğa dayanamadıklarından bilhassa kış 
aylarında dışarda yetiştirilmeleri imkânsızdır. İşte bu aylarda taze sebze 
sıkıntısı ortaya çıkar. Dışarda sebze yetiştirmeye imkân olmadığı aylarda 
halkın taze sebze ihtiyacını karşılamak ve onlara taze ucuz ve kaliteli sebze 

yedirebilmek önemli bir problemdir. Her ne kadar kış aylarında meydana gelen 
taze sebze sıkıntısını önlemek üzere sebzelerin türlü şekillerde konserve 

edilmesi, kurutulması, soğuk hava depolarında muayyen bir süre saklanması ve 

nihayet derin dondurulması gibi tedbirler mevcutsa da, bu şekiller taze seb¬ 
zenin yerini tutmamaktadır. Hele taze sebze yemeğe alışmış Türk halkının is¬ 

teğini tam karşıllyaraaraaktadır. Halkın kış aylarındaki taze sebze ihtiyacını 

karşılamak için diğer bir çok devletlerde olduğu gibi, yurdumuzda da dışarda 
sebzenin yetiştirilmesine müsait olmadığı aylarda özel tesisler içersinde 

yetiştirilmesine çalışılmaktadır. 

2. Kış aylarında sebzecilik: 
Memleketimiz iklim özellikleri bakımından oldukça zengindir. Daimi 

kârlı iklimden başlıyarak çöl iklimine kadar değişen birçok iklimleri bölge 
bölge görmek kabildir. Nitekim bu geniş iklim özelliğinden faydalanılarak ba¬ 
zı seneler kış aylarında bile hiç bir koruyucu tedbir almadan sebze yetiştir¬ 
mek kabil olmaktadır, özel bölgeler ve durumlar hariç tutulursa, genellikle 

kış aylarında dışarda, açıkta sebze yetiştirmeğe imkân yoktur. İklimin müsait 
olmadığı aylarda özel tesisler içersinde yani serler içersinde yapılan yetiş¬ 

tiriciliğe ser sebzeciliği denir. 

Bir bölgede rantabıl ser sebzeciliğinin yapılabilmesinde maliyet, pa¬ 
zar, nakliyat v.s. "ibi birçok faktörler yanında, bilhassa o bölgede hüküm 
süren iklim faktörlerinin etkisi olmaktadır, iklim faktörleri içinde de sıcak- 
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lık ve ışık ön sırayı almaktadır. Işık ihtiyacı bakımından memleketimizin 
bölgeleri arasında bazı farklar mevcutsa da, bütün bölgelerdeki ışık miktarı 
kışın serlerde sebze yetiştirilmesine kafi gelecek durumdadır. Bu yüzden ışı¬ 
ğın bir faktör olarak yurdumuzda incelenmesine lüzum yoktur. 

Sıcaklık, bilhassa ekonomik yönden bir bölgede ser ziraatı yapılıp ya- 
pılamıyacağma etkili olan bir faktördür. Zira serin, sıcaklığın müsait olma¬ 
dığı aylar süresince devamlı ısıtılması zorunu vardır. Bu ısıtma periyodunun 
uzun veya kısa olması, o bölgede kârlı bir yetiştiricilik yapılıp, yapılmama¬ 
sında en başlıca rolü oynar. Bir örnek olarak değişik iklime sahip bölgelerde 

birer ilimizi alıp inceleme yaparsak durumu açık olarak görebiliriz. (Cetvel 1) 

3» Serlerin Isıtılma Ekonomisi: 

Yapılan hesaplar sonucu, bu üç ilde 1 dönümlük bir serin ısıtılmasında 

linyit kömürü, ağır veya hafif yağ kullanıldığında Cetvel 2 de gösterilen ısıt¬ 

ma masrafına ihtiyaç vardır. 

Cetvel 1. Üç ilimizde ser yetiştiriciliğinin yapıldığı ayların sıcaklık 
ortalamaları ve serin ısıtılma süresi: 

Aylar iller 

Ankara Samsmn Antalya 

Kasım 7,7 c° 12,8 c° 15,5 C 

Aralık 2,5 ît 9,4 ît ıı,8 tt 

Ocak -0,1 ît 6,8 tt 10,0 tt 

Şubat 0,9 f t 6,7 u 10,6 tt 

Mart 5,0 tt 7,6 -.1 12,7 tt 

Nisan 11,1 it 10,8 ît 16,3 ît 

Mayıs 16,0 II 15,5 İt 20,4 

Serin ısıtılma 
süresi ay 4-6 3~5   2-3 

Cetvel 2. Isıtma Masrafı: 

İller Isıtma masrafı Yüzde olarak Oran 
T.L.    nispet   

30.000 - 40.000 300 - 266 h/k 
15.000 - 20.000 150 - 133 2/4 
10.000 - 15.000 100 - 100 1/4 

Ankara 

Samsun 

Antalya 
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Her üç bölgede, dönüme alman mahsul miktarı (ayrı yetiştirme metodları 
uygulanacak olurtea), serin kuruluş maliyeti* arazi alış fiyatı, nakliye, pa¬ 
zarda satış imkanı farklı değerlerde olabilir. Bütün bu değişebilen faktör¬ 
leri dikkate alarak, sadece bir bitkinin belli bir süre ser içersinde yetiş¬ 

tirilmesiyle, bir maliyet hesabı yaptığımızda en büyük rolü ısıtma masrafının 

oynadığını görür ve Ankara'da ser kuran bir şahsın Samsun veya Antalya'da ser 

kuran bir şahsa ve Samsun'da ser kuran bir şahsında Antalya'da kuran bir şahsa 

nazaran kazancının düşük olacağını buluruz, Şöyleki: Serde Domates yetiştirdi¬ 

ğimizi kabul edersek Cetvel 3 deki neticeye ulaşırız. Ankara'da ser sebzeci¬ 
liğinin kârlı olmamasının sebebi serin uzun zaman ısıtılması ve ısıtma mas¬ 
rafının yüksek olmasıdır. Şu halde ser sebzeciliği nerde yapılırsa rantabıl 

olabilir sorusu içinde, serin ısıtılması masrafı ilk planda düşünülecek bir 

faktördür. Eğer bir bölgede ısıtma masrafları düşürülebilir veya dönüme mah¬ 

sul miktarı arttırılır ve bir kilogram sebzenin satış fiyatı yükseltilirse ser 

sebzeciliğini önleyen faktörler çoğunlukla ortadan kaldırılmış olur. Verimin 
belirli bir seviyeden sonra arttırılmasına imkân yoktur, Fiyat, ser sebzelerini 
yetiştiren topluluğun artması ve pazar imkânının gittikçe daralması ile art¬ 
mak yerine daha ziyade düşme temayülündedir. Dolayısiyle kâr üzerinde en büyük 
hisse ısıtma masraflarının kısıtlanmasına bağlı kalmaktadır. Burada tabiatıyla 

düşünülecek diğer bazı faktörler mevcuttur. Pazara yakınlık ve uzaklık, nak¬ 

liye şekli v.s. gibi. Fakat bu faktörlerin ısıtma masrafları yanında önemleri 

nispeten küçük kalmaktadır. î< it ekim Cetvel 3 deki hesaplar bu hususu açıkça 

ortaya koymaktadır. 

4. Serlerin ısıtılma şekilleri ve tekniği: 
Serlerin ısıtılmasında bilinen en önemli ısıtma şekilleri şunlardır: 

1. Elektrik enerjisi ile serin ısıtılması, 
2. Sıcak hava ile serin ısıtılması, 

3. Odun, kömür veya mazot yakan münferit sobalarla serin ısıtılması, 
â. Sıcak su veya buharlarla serin ısıtılması, 

5. Tabii güneş enerjisinden istifade ile serlerin ısıtılması. 

Elektrikli ısıtma pahalı; tabii güneş enerjisinden istifade ile ısıtma 

gereken sıcaklığın devamlı ve istenen seviyede olmaması; odun, kömür ve mazot 
yakan münferit sobaların devamlı ve mütecanis bir sıcaklık vermemesi yüzün¬ 
den, buğun için daha ziyade iki sistem, ser ısıtılmasında önem kazanmaktadır* 
Hali hazır birçok serlerin ısıtılması kalorifer sistemi ile yapılmaktadır* 
Kalorifer sisteminde mühim olan husus her ne şekilde olursa olsun (kömür, ağır 

yağ v.s. gibi) ısıtılmış bir suyun ser içersinde döşenmiş borulardan geçiril- 
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Cetvel 3* Değişil-; illerde 1 dönüm ser içersinde yetiştirilen 
domateslerden elde edilen kâr: 

İller (1)Döneme (2)1 kg domatesin Dönüme gelen (3)Dönüme masraf Dönüme saf 
verim kg. satış fiyatı kâr kâr 

ortalaması TL. TL, TL. U. 

Ankara 8.000- 3-5 24.000-40.000 35.000-45.000 (-21.000)-(5.000) 
Samsun 8.000- 3-5 24.000-40.000 21.000-26.000 (-2.000 )-(l9.000) 
Antalya 8.000- 3-5 24.000-40.000 15.000-20.000 ( 4.000)-(.25*000) 

1. Türkiye'de m^den alman mahsul 6-10 kg arasında değişmektedir. Ortalama 
8 kg. alınmıştır. 

2. Fiyatlar çok oynak olup ilk turfanda mahsul 8-15 Tl/kg son mahsul 2-3 TL/kg 
dır. Ortalama 3-5 Ti/kg alınmıştır. 

3. Masraflar içinde ısıtma, arazi, ser tesisi, gübreleme, sulama, mücadele, 

hasat, ambalaj, nakliye v.s. gibi bütün hususlar dikkate alınmıştır. 

mesi ile yapılır. Borular içersinde dolaştırılacak'suyun sıcaklığı, bölgenin 
iklim şartları, sere döşenen boru uzunluğu, serde yetiştirilecek bitkinin sı¬ 
caklık isteği, serin havalandırma nispeti v.s. gibi faktörlere bağlı olarak 
değişir. Değişik durumlara göre suyun 40-80° C arasında ısıtılması maksada ka¬ 
fidir. 

5. Jeotermal Sularla Serlerin Isıtılması: 
Doğada tabii sıcak olan sular vardır. İnsan oğlu çok eski zamanlardan 

beri bu sıcak sulardan çeşitli şekillerde faydalanmıştır. Fakat bu suların sı¬ 

caklığı 30-40°C yi pek geçmez. Son zamanlarda yapılan derin sondajlarla sıcak¬ 
lığı 130°C üzerine çıkan jeotermal sular bulunmuştur. Böylece bu tabii enerjinin 
hangi yolda ve nasıl insanlık alemine faydalı olacağı problemi ortaya çıkmıştır. 
Halen Macaristan, İtalya, Yeni Zelanda, U.S.A. İzlanda, Japonya, Meksika'da yer 
altından çıkartılan jeotermal sıcak sular elektrik istihsali, şehir ısıtılması 
ve tuz üretiminde geniş çapta kullanılmaktadır. Yine bu memleketlerden Japonya 
İzlanda ve Macaristan'da zirai yönden serlerin- ısıtılmasına da başlanmıştır. 
Memleketimizde , sadece, İznir-Agamemnun- kaplıcaları civarında, sıcak sular ta¬ 
rafından yaratılan mutedil iklimden yararlanılarak-, turfanda sebze ziraatı.' 

yapılmaktadır. *• 
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Maden Tetkik Arama Enstitüsünün çeşitli bölgelerde yaptığı araştırma¬ 
lar sonucu Denizli-Sarayköy-Kızıldere ve Afyon-Omer-Gecek sahası başta olmak 
üzere halen C yerde açılmış olan sondajlardan 90-100°C sıcaklıkta su elde edil¬ 
mektedir. Yukarda ser ısıtılmasında ısıtma masrafının bir bölgede ser ziraatı 

yapılmasında en önemli faktör olduğunu belirtmiştik. 

6. Jeoternal Sularla Ser Isıtmasında Ekonomi: 

Tabii halde sıcak suları kullanmakla ser ziraatında büyük masraf tütün 
ısıtma problemi ortadan kaldırılmış olur. Yine tabii sıcak sularla ısıtılacak 

serlerde ayrıca bir ısıtma dairesi yapmaca ve kazan almağa da ihtiyaç yoktur. 

Dolayısiyle serin maliyeti daha ucuza çıkartılır. Böylece, -serin amortise mas¬ 
rafı düştüğü ve ısıtma masrafı azaltıldığından serde yetiştirilen sebzelerin 
maliyeti en azından % 20-30 nispetinde düşürülebilir. Bu ise kar nispetinin aynı 
oranda yükselmesi demektir. 

Kısaca şunu söyleyebilirizki, jeotermal sıcak suların ser ısıtması bakı¬ 

mından kullanılması Türkiye'ye yeni ufuklar açabilecek önemli bir konudur. 

7. Sarayköy, Afyon, Seferihisar Jeotermal alanları ve tarımla ilgili yan 
Problemler ile çözüm yolları: 

Yalnız her bulunan yeni sistemin birçok faydaları yanında çözülmesi zo¬ 

runlu olan bazı problemleri de beraber getireceği unutulmamalıdır. Nitekim tabi 

sıcak suların elektrik istihsali şehir ve ser ısıtması, tuz istihsali için fay¬ 

dalı şekilde kullanılmaları ancak tali bir takım faktörlerin iyi çözülmüş olma¬ 

larına bağlıdır. Aşağıda maddeler halinde saydığımız bu faktörlerin kısa bir 
zaman içinde en iyi şekilde incelenmesine imkân yoktur. Eğer tabi sıcak sular¬ 
dan mutlak faydalanma yoluna gidilecekse, öncelikle pilot bölgeler tesis edil¬ 

meli ve bu bölgelerden alınacak neticelere göre, tabi sıcak suların zirai yön¬ 
den faydalanma imkânları diğer bölgelere de yaymalıdır. Bizim kısa bir zaman 
içinde incelediğimiz bu konu hakkında ilerisi için faydalı olacağına kani ol¬ 
duğumuz hususlar ve pilot bölgeler tesis edilirken detaylı araştırılması icap 
eden problemler şunlardır. 

a) Sondajlardan çıkan sular içersinde bol miktarda bikarbonata rastlan¬ 

mıştır. Sıcak suyun boru içersinde akışı sırasında karbonat kireç taşı olarak 
çökelmekte ve boruların kısa bir müddet sonra tıkanmasına yol açmaktadır. Boru¬ 
nun içi ne kadar pürüzlü olursa kireç birikmesi o kadar fazlalaşmaktadır. Bu 
bakımdan, "ser ısıtmasında kullanılacak boruların nevi ne olmalıdır? Borular ne 
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şekilde ser içersine döşenmelidir? Jeotermik sıcak sular serin ısıtma borula¬ 

rında direkt olarak mı dolaştırılmalıdır? Yoksa kireçlenme durumu dikkate alı¬ 
narak j termik sıcak sular kapalı havuzlar içersinde, diğer bir suyun ısıtılmasın¬ 
da kullanılıp, bu ısıtılan su mu ser borularında dolaştırılmalıdır?” gibi soru¬ 
ların pilot çalışmalarla halledilmesi gereklidir. 

b) Sondaj açılan bölgelerde geniş çapta ser ziraatına başlandığında, 
hali hazir ser siraatı yapılan diğer bölgelerle (Antalya, Alanya, Mersin v.s. 
gibi) bir rekabet başlıyacaktır. (Yaptığımız kaba hesaplar sonucu yeni bölge¬ 
lerde de serlerin kurulması ile yurt içi pazarların tam doyurulması nüfus artı¬ 
şı da dikkate alarak ancak 10-13 sene sonra meydana gelebilir). Bu takdirde 
yurt içersinde pazar bulma imkânı daralacaktır. "Memleket içi tüketimin fazla¬ 
sı yurt dışına ihraç edilebilirmi? Hangi memleketlere, ne zamanda ve ne miktar¬ 

da ihraç yapılabilir?” Suallerinin cevaplarının aranmasına pilot çalışmalarla 

birlikte başlanmalıdır. 

c) Türkiye'de bölgeler arasında fazla bir rekabet doğurmamak ve sebze 
satış fiyatlarını normalin altına düşürmemek için, yeni ser tesis edilen böl¬ 

gelerde ser sebzeciliğine ek olarak çiçek ve çilekte yetiştirilmelidir. Bu su¬ 
retle devamlı bir ser ziraatı ortaya çıkacak ve serlerden en iyi şekilde isti¬ 

fade edilmiş olacaktır. Kaldıki, gerek saksi ve gerekse kesme ser çiçekçiliği¬ 
nin ortaya çıkması ile, memleketimizde her gün daha çok artan çiçek ihtiyacı da 

karşılanmış olacaktır. Yine bu serlerde çiçek yetiştirilmesi ve bilhassa ih¬ 

raç edilmesi geniş çapta döviz temin eden bir yoldur. Devamlı ser ziraatına en 

ideal yer olarak başta İzmir Seferihisar'ı ve sonra da Denizli Sarayköyü görmek¬ 

teyiz. Seferihisarda halen serlerin mevcudiyeti, halkın bu tip tarıma alışkın 

olduğunu göstermektedir. Dolayisilo aramalardan sonra kurulacak pilot tesis¬ 

lerden alınacak olumlu sonuçların, halk tarafından benimsenmesi çok kolay ola¬ 
caktır . 

d) Gerek hidroelektrik ve gerekse şehir ve ser ısıtmasında kullanıla¬ 
cak suların bir mecraya akıtılması mecburiyeti vardır. Jeotermal sıcak sular 

içinde anyon ve katyon miktarı oldukça yüksektir. Bu sular, katıldıkları mec¬ 
ranın tuz miktarını yükselterek, o suyu tarla sulamasında kullanışsız hale ge¬ 

tirebilirler. Öncelik sırasına göre sondaj mahallerini ele aldığımızda jeoter- 
raal sıcak sular Denizli'de Menderes Nehrine, Afyon'da Eber Gölüne ve Seferihi¬ 
sar'da ise denize akıtılacaktır. Menderes Nehrinin ve Eber Gölünün suları su¬ 

lama suyu olarak kullanılmaktadır. Eldeki mevcut birkaç analiz neticesine göre 
termik sıcak sulardaki bor miktarı 26 ppm/l dir. Normal sulama suyunda en yüksek 
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bor miktarının 2-3 ppm/i olması ön görülmektedir. Bor toprağa intikâl ettik¬ 
ten sonra ıslahı çok güçtür. Diğer taraftan 1380 ppm sodyum ve 2790 ppm bi¬ 
karbonat miktarı da, sulama suyunda bulunacak sodyum ve bikarbonat miktarına; 

nispetle oldukça fazladırc Sulama suyunda sodyumun yüksek olması topraklarda 

önlenmesi güç olan zararlı etkiler meydana getirir; Şu halde termik sıcak 
suların Menderes Nehrine ve bilhassa Eber Gölüne karıştırılmaları bu bakım¬ 

dan sakıncalı görülmektedir. 

Bu sakınca şehir ve ser ısıtılması yönünden Menderes Nehrinin devamlı, 

akış halinde olması nedeniyle kısmen ortadan kalkmakta, fakat Eber Gölünün 
kapalı havza olmasıyla aynen kalmaktadır. Menderes Nehri kış aylarında sulama¬ 

da kullanılmaz. Bu bakımdan şehirlerin ve serlerin ısıtılacağı Kasım ayından 

itibaren Nisan ayı başına kadar termal sıcak sular, bor miktarı ne olursa ol¬ 
sun Menderes Nehrine rahatlıkla akıtılabilirler• Fakat bu takdirde termal sı¬ 

cak suların karıştırıldığı devrede nehir yatağına çok yakın kısımlarda sızan 
suların etkisiyle bir miktar bor birikmesi husule gelebilir ve borun zararlı 
etkisi bu kısımlarda ortaya çıkabilir. Bu husus unutulmamalıdır. 

El^trg]k^i’ilstİhSjaltÜriçteüiiae3f- sıcak suların mecraya devamlı karıştırılma¬ 
sı gerekmektedir. Dolayısiyle gerek Menderes ve gerekse Eber gölünde bor mik¬ 

tarı yükselir ve sulamada kullanıldıklarında zararlı tesir ortaya çıkabilir. 

Yalnız Menderes Nehrine, nehir suyu içersindeki mevcut bor miktarı ile deği¬ 
şik zamanlardaki nehir debisi dikkate alınarak bir miktar sıcak su nehir su¬ 

yunda en fazla 1-2 ppm/1 bor olacak şekilde karıştırılabilir. 

Eğer artık su problemi çözümlenirse Afyon ve Denizli'dede jeotermaÜ 
sıcak suların her yönden kullanılması mümkün olur. Bilhassa ser ısıtılmasın¬ 

da ve bu bölgede de ser ziraatının yerleşmesinde fayda temin eder kanaatin¬ 
deyiz. Yalnız ikinci ve üçüncü madde dikkate alınmalıdır. 

Seferihisar'da, Denizli ve Afyon'da görülen mahzurlar yoktur. Jeoter¬ 
mal sıcak sular denize karıştırılacağmdan zararlı etki meydana getirmezler. 

Belki denizde yaşıyan canlılar için cüzi bir zarar mevzubahis olabilir, üçün¬ 
cü madde de belirttiğimiz gibi Seferihisar Bölgesine öncelik tanınmalıdır. 
Ayrıca Seferihisar'ın nakliye (deniz ve kara yolu olarak) ve pazar (İzmir ve 
İstanbul başta olmak üzere) imkânı da diğer bölgelere nazaran daha iyidir. 

39 



JEOTERMAL SULARLA ŞEHİRLERİN TESHİNİ VE KULLANMA 
SUYU OLARAK İSTİFADE YOLLARI? 

Bugün. Jeotermal sulardan istifade edilerek bir çok ülkelerde şehirle¬ 
rin ısıtılması tatbikat alanına konmuş, "Fosil" orijinli yakıtlara nazaran 
İşletme Masrafları çok daha ucuz (takriben % 60) olduğu tesbit edilmiş bu¬ 
lunmaktadır, 

Jeotermal sulardan, ısıtma alanında ve kullanma suyu olarak istifade: 

etmek için suların fiziksel ve kimyasal özeliklerini tam olarak bilmek gerekil'* 

Jeotermal suların ısıtma sistemindeki en büyük tehlikesi borularda taş 

bağlaması ve korozyon tehlikesidir. Bu sebeblerden enerji kaynağının ilk defa 

fiziksel özellikleri ve kimyasal analizlerinin tam olarak bilinmesi gereklidir, 

İkinci safha olarak suyun temparatürü ve debisinin söz konusu sahalarda 
kullanılmağa elverişli olmasıdır. 

Isıtma sisteminde genel olarak (şehirlerdeki halihazırda kullanılmak¬ 
ta olan sistemin % 95 inde) (90-70°) sıcak su veya alçak basınçlı buhar kul¬ 
lanılır, Bütün hesaplar buna göre yapılmıştır. Dolayısile, bulunacak suların 

bu sistemlerin istediği özeliklere indirgenmesi veya bütün binaların; mevcut 

tesisatlarında değişiklik yapılması gerekir. 

(l30°-200°) lik jeotermal sularla, dönüş suyu karıştırma (çift boru 
sistemi) sistemi ile, oldukça büyük bir şehrin merkezi sistemle ısıtılması 
mümkündür. Meselâ, Ankara civarında elverişli bir rezervuar bulunabildiği tak¬ 
tirde, kaloriferli bütün binaların, bir veya bir kaç merkezden olmak üzere 
jeotermal sulardan istifade edilmek suretiyle, ısıtılması mümkün olabilir. 
Bu takdirde senede (600) milyon TL.yı bulan yakıtın başka yerlerde veya alan¬ 
larda kullanılması mümkün olur. Faydalanma sadece yakıt tasarrufu yönünden olma¬ 

yıp, kışın Ankara'nın havasının kirlenmesine en çok tesir eden bir unsurda 
ortadan kalkmış olur. 

Isıtma sisteminden, vazife gördükten sonra atılacak olan kullanılmış 
su, epey bir yekun tutmaktadır. Bu sudan, suyun kimyasal özelliği müsait ol¬ 
duğu taktirde, sıcak kullanma suyu olarak istifade edilebilir. (Ankara'da tak¬ 
riben 10.000 Ton/saat). Bu takdirde su sıkıntısı çekmekte olan Ankara gibi 

şehirlerin su derdi ortadan kalkmış olur. 

Afyon civarında Jeotermal sular ile Afyon şehrinde kaloriferli binala¬ 
rın ısıtılması mümkündür. 
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Jeotermal. suyun kimyasal özeliği doğrudan doğruya binalardaki tesi¬ 
sata verilmesine mani olduğu hallerde indirek ısıtma ile yine merkezi teshin 
yapılması kabildir, Bu taktirde Eşanjörier kullanarak jeotermal suyun ısı 
enerjisi normal suya geçirilir» Bu durumda, sadece, ilk tesis masrafı % 10 ka¬ 
dar artmış olur. Kullanılmış sıcak suyun, kışın, derelere akıtılmasmda, bir 
mahzur görülmemektedir, 

Jeotermal sulardan tam olarak istifade etmek için her bölgede bir pi¬ 
lot çalışma örgütünün kurulması zarureti vardır. Bu husus diğer Ülkelerde; 
yapılmış ve yapılagelmekte olup araştırmalar ve pilot çalışmaların neticele¬ 
rine göre, bölgeler değerlendirilmektedir. Memleketimizde yeni başlanmış olan 

bu faydalanma sahasında her mahallin problemlerini koordine edecek ve çalışma 

neticelerini memleket çapında değerlendirip en iyi şekilde uygulama alanına 

dökülmesini sağlayacak bir de daimi jeotermik enerji komisyonunun ihdasi 
lâzımdır» 

Isıtma yönünden Orta ve Doğu Anadolu bilhassa çok büyük ehemmiyeti 
haizdir. Yatırımlara karar vermeden evvel araştırmaların ve pilot çalışmala¬ 

rın ehemmiyetle ele alınması şarttır, 

SONUÇ: 

Jeotermik enerji olan alanlarda,su karakteristikleri elverişli olduğu 

taktirde ,bugünün işletme maliyetinin en çok % 60 civarında bir işletme mali¬ 
yeti ile şehirleri merkezi ısıtma ile ısıtmak ve sıcak su vermek mümkün olur. 

Bu gün kaloriferi lüks sayan halk tabakası,elektrik veya su alır gibi, 
ısıtma d,av.da kolaylık olduğunu görecek ve bugünkünden daha fazla kaloriferli 
ısıtmaya gidilecektir. Bu da (müsait olduğu taktirde) işletme maliyetini 
düşürecektir, 

Memleketimizde jeotermal enerjiden en kısa zamanda istifade etmek için 
araştırmalara ve pilot bölge kurmağa gereği kadar ehemmiyet vermek gerekir. 

yi • •• v.lık 3 1 w! İl C3 «1- 



Turistik (Sıhhî, sportif, Kaplıca vb) 
Tesisler için jeotermal sulardan 

yararlanma 

Türkiye'de halen mevcut ve aranmakta olan jeotermik kaynaklardan 
turistik, sılıhı tesisler, kaplıca ve yüzme havuzları yapımlarında yarar¬ 
lanılması oldukça önemli bir konu teşkil etmektedir. 

bilhassa Bakanlığımızın büyük yatırımlarla (II1ci ve III'cü beş 
yıllık Planlamada) yer alan; iç ve Dış turizme açık olan Ege ve Akdeniz 
Sahil bandında yer alan bütün turistik alanların, Doğal değerlerinin 
değerlendirilmesi, bu alanlara turist akımının fazlalaşmasında başlıca 
etken rol oynayacaktır. 

Adı geçen bölgelerin turistik alanlarda mevcut ve halen yapılmak¬ 
ta olan, turistik konaklama tesislerinde, jeotermik sulardan isitma, 
soğutma ve havalandırma yönünden istifade edilir. Yine temperatürü 200° 
den aşağı olan sulardan ($0 -180 ), Şehirleşmekte olan turistik bölge¬ 
lerdeki mesken ve kamu müesseseleri binalarının ısıtılmalarında, yüzme 
havuzları şeklinde (kışın kapalı salonlar halinde) istifade edilmesi 
düşünülebilir. Bu şekilde, bilhassa kışın, turistik şehir, kasaba ve 
köylerimizde halen kullanılmakta olan Euel Oil ve kömür yerine hem ucuz 
bir enerji sağlanmış ve hem de kömürden doğan o bölgedeki temiz havayı 
kirleten atmosferik Pollüsyon önlenmiş olacaktır. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün çalışmış olduğu ve halen 
faaliyetlerini devam ettirdiği jeotermal enerji çalışma! . alanları 
olan, Denizli, İzmir (Seferihisar, Dikili, Bergama) Çanakkale, Ankara, 
Eskişehir, Mersin, Kayseri, Aydın, Erzurum, Afyon, Bolu gibi alanlarla, 
Bakanlığımızın öncelikle yatırım alanları olan, İstanbul, Kırklareli, 
Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Biga, Bursa, Ayvacık, İzmir, Aydın, 
Bodrum, Marmaris, Muğla, Dalaman (Pethiye-Köyceğiz) Denizli, Einike, 
Antalya, Manavgat-Side, Alanya, Silifke, Mersin,Adana, Antakya gibi 
deniz turizmine açık olan köy, kasaba ve tatil köyleri alanlarının bir 
çoğu çakışmaktadır. Şüphesiz, buralarda, Maden Tetkik ve Arama Enstitü¬ 
sünün jeotermal çalışmalarıyla elde edilecek, sıcak sulardan turistik ve 
sıhhi tesisler yönünden yararlanılacaktır. Dolayısıyle, çalışmaların, 
öncelikle, bu alanlara teksif edilmesi lüzumludur. 

Yukarda bahsettiğim Düşük Entolpili Sulardan istifadeyle, bu 
alanlarda, kışın sıcak su ihtiyaçları giderilip kapalı yüzme havuzları, 
ısıtma faaliyetleri, yazın ise soğutma ve havalandırma faaliyetleri yapı¬ 
labileceğinden, jeotermal suların mevcudiyeti, Turizmin gelişmesinde 
yararlı bir faktör olacaktır. 



«ÎEOTERMAL SULARIN İLETİMİ, DAĞITIMI VE ARTIK 
SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI 

Jeotermal suların doğrudan doğruya verilerek, ya da enerjisinin 
bir kısmı bir jeotermik santralde alındıktan sonra, 

1-Şehirlerdeki konutların ısıtılması 
2-Sıcak su tüketen yerlere verilmesi 
3-Serlerin ısıtılmasında yararlanılması söz 

konusu olmaktadır. 
Ayrıca, yukarıdaki işlemler sırasında 

a-İletim sesislerinde kabuklaşma (taşlaşma) 
b- " " Korozyon (kemirme) 
o-Isı kayıbınm önlenmesi 
d-Artık suların çevreye zarar vermemesi problemleri ile 

karşılaşılmaktadır. 

a) Kabuklaşma: 

Bilindiği gibi, jeotermal suların ısısından yararlanılması söz 
konusudur, jeotermal sular, genellikle kabuk yapma özelliğindedirler. 
Bu nedenle, içerisinden geçtikleri borular pompa kanatları V„B. üzerinde 
kabuk (taşlaşma) meydana getirirler. Bu yüzden boruların kesitleri suyun 
niteliğine göre, belirli bir sürede daralır ve bazan da tamamen tıkanır. 

Bunun önüne geçilmesi için çökebilen tuzların kısmen veya tama¬ 
men tutulması (basınç, ısı değişikliği., V.B.) ya da ısının jeotermal 
sudan alınarak, çökelti yapmıyan suya aktarılması ve çökelti yapmıyan 
suyun iletilmesi tedbirlerine baş vurulmaktadır. 

b)Korozyon: 

Bazı jeotermal suların, bünyesinde agresif maddeler bulunmakta¬ 
dır. Bu gibi sular metalleri, betonu, harçları v.b. kemirirler. Bu 
sakıncanın önlenmesi için, korozyona dayanıklı kaplamalar yapılmakta, 
ağresif maddelerin etkisini azaltan işlemler uygulanmakta, korozyona 
dayanıklı malzeme tercih edilmekte ve toprağa gömülü metalik elemanlar 
katodik koruma ile korzosyon etkisinden kurtarılmaktadır. 

Burada da: ısının ağresif olmayan bir suya aktarılarak korosif 
etkiden kurtarılması mümkündür. 

c) Isı Ka.yıbı 

Sıcak suyun uzaklara taşınması sırasında ısı kaybettiği bellidir, 
jeotermal suyun en önemli yararlarlanılacak yönü ısısı olduğuna göre, 
ısısının mümkün olduğu kadar az kaybedilmesine çaba sarfedilmektedir. 
Isı kayıbının önlenmesi, iyi bir izolasyon yöntemi kullanmakla mümkündür. 
Genellikle iletme borosu dışına yapılacak ısı izolasyonu, borunun dış 
yüzeyini korozyona karşı da korumalıdır. 

Pratikte, metal borular, su geçirmez asbestli çimento boru kılıfı 
içine sokularak ısı izolasyonu yapılmaktadır. Bu izolasyon metal boru¬ 
ları toprak altında korozyona karşı da korumaktadır. 
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d) Artık Sular 
Jeotermal sular ku llanıldıktan sonra artık sular oluşmaktadır. 

Artık sular, genellikle ısısı alınmak suretiyle düşürülmüş fakat yine 
sıcak sulardır. Ayrıca hamamlarda kullanılmış ise, organik ve mikrobik 
kirlenme de söz konosudur. 

Bilindiği gibi, jeotermal sular bünyelerinde fazla tuz içermek^u 
tedir. Artık suların sıcak olması ve de fazla tuz içermesi problem 
yaratmaktadır. 

Şehirlerde ısıtmada kullanılan jeotermal suyun ısısı 35° den 
fazla ise, şehir kanalizasyon sistemine verilememektedir. Çünkü 35 
den fazla sıcak suların kanalizasyon şebekesine verilmesi yasaklanmış¬ 
tır. 

Öte yandan, artık suların kanalizasyon tesislerini yüklemesi ve 
varsa agresif etkisi altına alması da problem yaratmaktadır. Kanalizas¬ 
yon tesislerinin artık suları uzaklaştıracak kapasitede yapılması ve 
agresif etkilerine karşı da korunması gerekmektedir. 

Artık sular için ayrı bir kanalizasyon sistemi yapılması ise, 
ekonomik yönden düşünülemeyeceği gibi, genellikle dar olan sokaklarımıza 
bu boruları sığdırmakta zorluklarla karşılaşılacağı da bilinmektedir. 

Seralarda, ya da jeotermik santralde oluşan artık suların, akarsu, 
göl ya da denize verilmesi de bir takım problemler getirmektedir. Özel¬ 
likle tatlı suların artık sularla sıcaklığının artması ve tuz miktarının 
yükselmesi, tatlı sudaki biyolojik düzene zarar verebileceği gibi, tuz 
oranınının artması yüzünden sulama değeride yitirilebilir. 

Sera ve şehir ısıtması genellikle kışın olduğundan akar sulara 
karışan artık sular daha az zararlı olurlar. Halbuki sürekli olarak 
çalışan jeotermik santrallerin artık suları sulama periyodunda çok za¬ 
rarlı olabileceğinden, bu devrede santral gücünün düşürülmesi bile söz 
konosu olabilir. 

Seralara götürülecek jeotermal su ile buralarda oluşan artık 
suların uzaklaştırılması (yani getiriş ve götürüşte komşu arazisinden 
geçirilmesi) bir takım hukukî problemler doğurabilir. 
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TÜRKİYE'DE GÜNEŞ ENERJİSİNİN VE DİĞER 

ÇEVRESEL ENERJİ KAYNAKLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ 

ü ° Enerjinin Önemi ve Çevresel Enerjilerin Gerekliliği: 

Bir ülkenin kalkınma çabasında başarıya ulaşabilmesi, o ülkede 

kalkınmanın gerektireceği enerjinin bulunmasına bağlıdır» Bulunacak ener¬ 
ji kantitatif olarak yeterli, tip olarak uygun, gerektiği zaman ve yerde 

bulunabilecek şekilde olmalıdır» Ayrıca ülke enerjiyi kendi öz kaynakla¬ 
rından temin edebilmelidir» Dışarıdan enerji ithali her ne kadar bir al¬ 

ternatifse de, iç kaynaklar tam kıymetlendirilmeden bu yola gidilmemeli¬ 
dir . 

Ülke enerjiyi en kolay klâsik kaynaklardan elde eder. Yanı kömür, 
petrol gibi ticari veya odun gibi ticari olmayan kaynakları kullanır» An¬ 

cak ülkemiz için önemle söz konusu olan odun ve tezek yakacak olaraiı kul¬ 

lanılmaya uygun değildir. Tezek gübre olarak büyük kıymet gösterir. Odun 

ise çeşitli şekillerde kıymetlendirilebilir„ Gerçi her ülkede bir miktar 

yakacak odun tüketimi olmaktadır. Teknik gelişme hızlandıkça gelişmiş 

ülkelerde kullanılan odun miktarları devamlı azalma göstermiştir» 

Ülkelerin yaşama seviyesinde enerji tüketimi de bir kıstas olarak 

ele alınabilmektedir. Fert başına düşen milli gelir gibi kesin bir kıs¬ 

tas olmasa bile yine de yaşama seviyesinin ölçülmesinde kullanılan bir 
kriterdir. Türkiye'nin 1965 yılı.da ki fert başına enerji tüketimi 686 ki¬ 
logram eşdeğer taşkömürü "kısaca KET" kadar olmuştur. Halbuki ayni yılda 
dünya ortalaması 159^ KET dir. Yapılan incelemeler dünya ortalaması ile 
arada ki farkın bu günki hızla 2000 yılında kapanabileceğini göstermiştir. 

Diğer bir deyişle 2000 yılında Türkiye'de fert başına düşen enerji tüke¬ 

timi 2000 yılında dünya da fert başına düşen enerji tüketimine eşit ola*- 
bileçektir. Bu Türkiye 2, Genel Enerji Kongresinde saptanan bir donedir. 

Yapılan kümülatif enerji tüketim analizleri alışılagelmiş "klâsik” 
kaynaklarımızın bu ihtiyaca güç cevap vereceğini göstermiştir,, Öyle ise 
yeni kaynaklar bulmak zorunluluğu doğmaktadır,, 

Diğer yandan petrol, kömür enerji kaynağı oldukları gibi endüst¬ 
rinin de önemli bir ham maddesi durumundadırlar. Onlara ait kaynakların 

tamamının bugünden tüketilmesi gelecek nesilleri güç duruma bırakmak olur. 

Yani onlar düşünülmemiş durumda olurlar» Gençi petrol için bir kısım böl¬ 

ge gelecek nesillere tahsis edilmiş olarak aramalara kapalı tutulmakta 
ise de bunun yeterli olmaması mümkündür. Mevcut klâsik kaynakların çabuk 
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tükenmemesi için yeni ve başka çeşitlerde enerji kaynaklarına gitmek zo¬ 
runludur. 

Enerji sahasında karşılaşılan problemlerden biri de enerjinin ile¬ 

tim ve dağıtım konusudur. Çevrede ki enerji kaynaklarının birinci derece¬ 

de ele alınması, yani onlara öncelik tanınması bu problemin bir çözüm yo¬ 

ludur. Bunun için çevredaki kaynakların prodüktif bir şekilde işletilmeye 

elverişli olması da gerekir. Konu bir tek işletme veya kişi bakımından 
"mikro açıdan” ele alınırsa belki kaynağın rantabl kıymetlendirilmesi ge¬ 
rekir denebilir. Ancak ülke çapında "makro açıdan" ele alındığı zaman ran- 
tabilite yerini prodüktiviteye "verimliliğe" terk eder. 

Yukarıda çok kısa açıklanmış koşullar ülkemizde bir kısım yeni 

enerji kaynaklarının kıymetlendirilmesin! gerektirmektedir* Çevresel olan¬ 
lar üzerinde de önemle durulmalıdır. 

2. Çevresel Enerji Kaynakları; 

Çevresel enerji kaynakları çeşitli açılardan sımflındırssaya tabi 
tutulabileceği gibi, her ülkede de kendine göre bazı değişiklikler göste¬ 

rirler. Ülkemiz çapında bu konu ele alınınca güneş enerjisini, küçük akar¬ 
suların enerjisini, rüzgâr enerjisini çevresel enerjiler arasına sokabili¬ 
riz. Baha büyük imkânlar vaadeden jeotermal enerji de bir bakıma çevresel 
enerji olarak ele alınabilir, 

3. Çevresel Enerjilerden Faydalanmanın Ülke Ekonomisine Sağlayacağı Fayda.: 
Üretimin emek, sermaye gibi unsurları yanında bir unsuru da doğa 

"tabiat /"dır. Tabiat üretime pek çok şekilde katkı da bulunur. Bunlardan 

biri de enerji kaynakları ile katkıda bulunmasıdır. Enerji, üretimi büyük 

ölçüde etkiler, Bu sebeprten büyük enerji tesisleri ülkede alt "temel" yapı, 
elemanları olarak ele alınır. Küçük tesislerinde toplam kullanılabilir o 

enerji miktarına yaptığı katkı ekonomiyi olumlu yönde etkiler. Enerjinin 

üretim üzerinde ki faydası o kadar büyüktür ki tarihi gelişim içinde dev¬ 
let gelirini temin edecek verginin bile sadece enerjiden alınmasını savu¬ 

nanlar olmuştur. Böyle aşırı enerji savunmaları göz önüne alınmasa bile 
enerjisiz üretimin olmayacağı bilinen bir gerçektir. 

Not: Bu 'Ekrapor', "Güneş, Rüzgâr ve Küçük Akarsu Enerjileri Raporu"nuıt 
'Önsöz'ü şeklinde Alt Komisyona verilmiştir, 
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