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ÖZET 

JEOTERMAl ISITMA SISTEMLERİ 
DIZAYN KRITERLERİ 

IJYGULA!ii\UIR 

Bu makalede jeotermal ısıtma sistemleri dizayn kriterleri ve 

uygulamalar yaklaşımı kısaca açıklanmış ve jeoteı·ma/ enerjinin etki 

ve önemi vurgulanmıştır. 

1- GlRİŞ 

Jeotermal enerji yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde 

birikmiş basınç altındaki sıcak su, buhar, gaz veya sıcak kuru 

kayaçiarın içerisindeki ısı enerjisidir. 

Bir jeotermal merkezi ısıtma sistemi, klasik ısıtma 

sistemlerinden farklıdır. Jeotermal suyun kuyubaşından alınıp, 

jeoterma 1 merkeze getirilmesi, enerjisinin temiz suya 
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aktarılmasından sonra reenjeksiyon için taşınması ve temiz şebeke 

sirkülasyon suyunun evlere gönderflmesini kapsamaktadır. Çalışma 

sıcaklığı ve basıncı; akışkilnın kimyasal bileşimi ve debisi; minumum 

ısı kaybı gradyanın sa~j?anması için gerekli izolasyon malzemesinin 

ve kalınlığmın seçilmesi cihaz ve boru seçimindeki etkin 

faktör/ erdi r. 

JEOTERMAl ENERJI NEDİR 1 

Jeotermal enerji yerkürenin ısısıdır. Yerkürenin merkezi çok 

sıcak olduğundan, ısı yüzeye doğru akmakta ve dolayısıyla yüzeyden 

derine doğru inildikçe sıcaklık artmaktadır. Yeraltındaki değişik 

termal rejimler sonucu, jeotermal kaynak tipleri oluşmuştur. 

Ayrıca bazı alanlarda bulunan sıcak kuru kayalar da herhangi 

bir akışkan içermemesine rağmen jeotermal enerji kaynağı olarak 

nitelendirilmektedir. 

Jeotermal akışkanı meydana getiren sular, genellikle meteorik 

kökenli olduklarından yeraltındaki rezervuarlar sürekli beslenmekte 

ve kaynak yenilenebilmektedir. Bu nedenle pratikte beslenmenin 

üzerinde kullanma olmadıkça jeotermal kaynakların azalması söz 

konusu değildir. 

Akışkan sıcaklığına göre sıralanan değerlendirme alanlannın 

başlıcaları; 

1) Isı enerjisinin elektrik enerJısıne dönüştürülmesi, 

2) Direk olarak ısı enerjisinden ısıtma ve kurutmada yararlanılarak 

şeker, kağıt,tekstil, bira, ilaç, konservecilik,deri,süt,orman 

ürünleri gibi endQstrinin çeşitli kollarında kullanımı, 

3) Seraları, bina/arı, semtleri, ve kentleri merkezi sistemle 
ısıtmada veya soğutmada (air-conditionlng) kullanımı, 

4) Kimyasal tuzlar, tatlı su, co2 buzu, ağır su, asit, v.b. kimyasal 

maddelerin elde edilmesinde kullanım, 
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!i) Kaplıca, yüzme havuzu ve diğer turistik tesislerde kullanım. 

Bu enerji türünün genel avantajlarından en 

önemlileri ,yenilenebilir oluşu,diğer enerji kaynaklarına kıyasla çok 

ucuz oluşu, gerek ii ieknoioji dıJzeyinin çok yüksek olmayışı ,aynı 

anda yararlanma olanağının oluşu, hiç ~re kirliliği 

yaratmaması dır. 

JEOTERMAL ISHMA SI.STEMLERI llE DIZAYN KRiTERlERI 

Jeotermal merkezi ısıtma sistemleri, klasik yani fuel-oil, 

kömür, doğalgaz kullanan ısıtma sistemlerinden pı-ensipte farklıdır. 

Yukarıda da bahsedildiği üzere jeotermal saha 1 arın öze ll ikieri 

(artezyenik, artezyenik olmayan, basınç, sıcaklık, debi, kimyasal 

kompozisyon, ve diğeı') her yerde farklı farklıdır. Bundan dolayı 

klasik ısıtma sistemlerinde olduğu gibi standard bir uygulama 

yoktur. ffer sahaya göre farklı dizayrılar yapılmakta ve 

uygulanmaktadır. Jeotermal ısıtma sistemlerinde, T=20 değil 30-40' 

dır. Bundan dolayı sirkiile eden debi azalmakta, dolayısı ile boru 

çapı ve pompalar küçülmektedir. Ayrıca pompalar frekans konverteri 

ile kontrol edilmekte, şebekede sabit sıcaklık, değişken debi 

sistemi uygulanmaktadır. 

Jeotermal ısıtma sistemleri aşağıdaki üç ana bölümden oluşur. 

1) Kuyubaşı (jeotermal su üretimi) 

2) Jeotermal su nakil hatları 

3) Jeotermal merkez ve dağıtım şebekesi 

ll) Jeotermal suyun reenjeksiyonu 

Kuyubaşı sistemleri; dozajlama, ür·etim, pompalama (kuyu içi 

ve kuyubaşı) ve gaz seperasyonu bölümlerini kapsamaktadır. Jeotermal 

suyun kimyasal kompozisyonuna göre gerektiğinde kuyu içi, kuyubaşı 

ekipmanı, boru ha tt ında meydana gelecek kabuk/ aşma 

enge71emek için kuyu içine kimyasal madde dozajı 
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yapılmaktadır. 



Kuyunun artezyeni k o 7 up, o lmamas ı ve kuyubaşı b as ı ncı na bağ lı o 1 ara k 

kuyu içi pompası veya kuyubaşı pompalama sistemi ve malzeme seçimi 

yapılmaktadır. Şartlara bağlı olarak gerektiğinde kuyubaşında gaz 

seperasyonu yapılmaktadır. 

Jeotermal ısıtmanın yapılacağı yerin, yani uygulama yerinin 

1 salıanın dışında olması durumunda, jeotermal suyun nakli 

rek olarak toprağa gömülen izolasyonlu özel paket borular 
aı·acılı(lı ile yapılmaktadır. Bu borular ile 0,1 - 0,5 'C/km sıcaklık 

kaybı gradyanı başarı ile elde edilmektedir. Bu boru sistemlerinin 

düşlik sıcaklık kaybı gradyanı özelliğinin yamsıra, düşük basınç 

kaybı, daha iyi boru iç yüzey kalitesi, korozyona karşı mükemmel 

r·ezistans, daha az ısı/ uzama ve klasik ısı galerili sisteme göre 

daha düşük maliyet gibi avantajlan vardır. Teknik ve ekonomik 

şartlar uygun olduğu durumda, jeotermal su 150-200 km mesafeye 

taşınabilmektedir. 

Jeotermal merkeze gelen jeotermal suyun enerjisi özel olarak 

dizayn edilmiş 1-1,5 'C yakl ım sıcaklığına sahip çok yüksek 
verimli eşanjörlerle kapalı çevrimde sirkü eden temiz suya 
aktarılmaktadır. Şartlar~ lıağlı olarak kuyu i çi eşanjörü 

uygulamalarıda yapılmaktadır. Enerjisi aktarılan jeotermal su mevcut 
termal tesisiere verilmekte veya reenjeksiyon boru hattı ile yeniden 

yer altına gönderilmekte yani reenjeksiyon yapılmaktadır. Böylece 

rezervuar ömrü artmakta ve bor ve/veya tuzluluktan meydana 

lebilecek muhtemel çevre kirliliğine engel olunmaktadır. 

' 
JEOTERI~Al ISITMA SİSHI!I IJYGUlAMAU\IH VE EKONOidsl 

1981 yılındalzmir- Balçova jeotermal alanında kuyu içi 
eşanjörünilrı Tilrkiye'de ilk uygulaması yapılmıştır. Gönen'de 1400 

konut, 56 adet tabakhane 2000 m2 sera ve 600 yataklı otelierin 

ısıtma, tabaklıane/erin proses sıcak suyu sistemi (J!/ Milyon kcal/lı) 

Ekim 1987'de başarılı lıir şekilde işletmeye alınmıştır. Dokuz Eylül 

{}niversitesi Tıp Fakültesi Kampüsü, Hastane ve Fakülte binaları 
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(yaklaşık 90000 m3 hacmindeki) 2,21MWth kapasite ile 1.983 yılından 
bu yana Balçova Jeotermal alanından ısıtılmaktadır·. Kampüse ilave 

110.000 m2 (1100 konut eşdegerlj jeot~rmal mahal + sıcak su ısıtma 
sistemi (6.900.000 kca1/hj Kasun 1992'de devreye girmiştir. 

1984 'den beri lzmir-Balçova termal tesisleri otel, mo tel, 
yüzme havuzu, kOr merkezi ( 1500 konut eşdeğeri), lifyon-Gazi ı göl, 

Sali/ıli, Kurşun/u, Gediz, Kızılcalıamam, Havza, Ayder-Rize, 

llfyon-Omer kaplıca tesisleri jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır. 

Afyon-Oruçoğlu termal resort tesisleri (48 ·c jeotermal su ile malıal 

+sıcak su ısıtma, 300 konut eşdeğeri), Simav-Eynal kaplıca ve 

otelleri jeotermal enerji ile ısıtılaıı diğer bazı termal 

tesislerdir. 

Simav'da birinci etap 3500, ikinci etap toplam 6500 konut 

kapasiteli ermal merkezi ısıtma sistemi 1992 Ekim ayında devreye 

girmiştir. Kırşehir'de l.etap 1200, 2.etapta toplam 6000 konut 

eşdeğeri merkezi ısıtma sistemi yatırımına 1992 yılı Ekim ayında 

başlanmıştır·. Afyon'da 16000 konut eşdeğeri merkezi ısıtma sistemi 
teknik ve ekonomik fizibilite raporu hazırlanmıştır. 

jeoterma 1 merkezi 18000 konut ı s ı tma, 3.500 konut 

endüstriyel kullanım ve sera ısıtması teknik ve ekonomik 

Aydın 'da 

soğutma, 

fizibilite 

raporu ırlanmıştır. Yine Dikili 'de 1000 konut ısıtma, 1000 konut 
soğutma ve sera ısıtma sistemi teknik ve ekonomik fizibilite raporu 
yatırıma r /ıale getirilmiştir. Reşadiye'de 1200 konut 

Salihli'de 7000 konut ısıtma yatırımları teknik ve 

fizibi/i raporu çalışmalarına Ilalım devam edilmektedir. 

ısıtma, 

ekonomik 

Türkiye'nin erı büyük jeotermal ısıtma sistemi olan !zmir ve 

civa n nda 25000 konut ı s ı tma, 5000 konut soğutma, 100000 m2 sera 

ısıtması ve endüstriyel kullanım sisteminin teknik ve ekonomik 

fizibilite raporu çalışmaları tamamlanmış ve yatırıma /ıazır lıale 

gelmiştir. 
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tleotermal enerji ile ısıtmayı diger ısıtma kaynakları ile 

karşılaştırırsak ; OCAK- 1993 RAKAMLARINA GÖRE TÜRKIYE'DE: 

ISITIM om: 
JVV TL/I<lifh ISI HEKTRIK I 

FUH-01 L i 
DOGAI_GAZ 

ISITMA (Kal.yak ): 430 H/KWh ISI 
TUKWh ISI 

K()MOR 1/_E ISITMA (ort) 

JEOTERMAL iLE ISirM/i 

361 

291 TUKWh ISI 
9- 43 TUKWh ISI 

1/ava kirliliğini önleyen, ekonomi getiren, uwzluk getiren 

1 enerji uygulamasında konut başına yatırım tutarı 6 Mii.YON 

(1993 ort.) civarında olmaktadır. Jeotermal ısıtma kömür/e 

ısınmanın 1/6'sına mal olmaktadır. Ayı·ıca jeotermal ısıtma 

de{Jerlendirme sistemleri, kendisini en geç 3-4 yılda geri ödeyen 

yatırımlar olarak görülmektedir·. 

Konutların ödeyeceği jeotermal dönüşüm giderf ise sadece 

ıiaire başına 600,000 .. 900.000 olmaktadır·. Jeotermal merkezi 

ıntmanın konut başına dönüşüm gideri doğal gazın dönüşüm giderinin 

altıda biri olmaktadır. ,Jeotermal 1 maliyetinin 1 gazın 

1/JO'u olması ise jeotermal merkezi ısıtmanın çok cazip olduğunu 

ortaya pkarmaktadıı·. 

KI\11111\Kli\R : 0/?ME JEOTERMIIL A.Ş. 'nin muhtelif yayın, rapor ve 

ÖZGEÇIIIİŞ 

görevi 

dökümani arı 

1913-78'de Mf/i Makina Mühendisi olarak çeşitli 

bulundu ve Şube rWdürü olarak çalıştı. 1983-84 arasında 

özel bir Anonim şirkette Genel Müdürlük yaptı. 1975-88 yılları 

arasında yerli ve yabancı bir çok komisyonda görev yaptı. Amerika ve 

Japonya' ıla (KYUS/-IU ONIVERSITESI) Jeoterma 1 ve Sondaj tek no 1 oj i s i 

üzerine kurs ve eğitim aldı. Türkiye'yi temsilen bir çok 

uluslararası toplantıya katıldı. Türkiye'de ilk kez jeotermal 

elektrik üretimini gerçekleştirmişti;-. (Denizli Kızıldere 

.Jeotermal 0.5 MW pilot santralf) Tübitak ve pek çok kuruluş 

tarafından çeşitli ödiillere aday gösterilmiş, 1983 Tübitak Teşvik 

ödülünü kazanmıştır. Yurt içi ve yurt dışı 27 adet tebliğ sunarı 

Orhan MERTOGW halen kendi kurduğu ORME JEOTERMAL A.Ş. 'nin Yönetim 

Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. 
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JEOTERMAL ENERJİ VE SERA ETKİSİ 
(GEOTHERMAL ENERGY AND GREENHOUSE EFFECT) 

* B!NARY SiSTEMDE (ISITMA DAHiL) EMİSYON O'DIR. 
GEOTHERMAL RESOURCES COUNCIL BULLETIN NOVEMBER 1990 
SAYFA 273'DEN ALINMIŞTIR. 




