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JEOTERMAL ENERJİNİN KIRSAL KESİMDE 
KULLANIM OLANAKLARI VE SORUNLARI 

Gazanfer HARZADIN 

ÖZET 

Tarım  sektörünün  enerji  ihtiyacı,  gelişen  teknolojilere  bağlı  olarak  her  geçen  gün  artmaktadır. 
Sektörün  karekteri  gereği,  fiyatı  ve  ulaşılmasındaki  güçlükler    nedeniyle,  diğer  sektörlerden      daha 
ucuza  kullanması    gerekmektedir.  Gelişmiş  ülkelerin  pek  çoğunda  tarım  sektörü  enerjiyi  diğer 
sektörlere göre yarı fiyatına  kullanmaktadır. 

Bu sektörde kullanılan yakıt ve elektrik enerjisi fiyatları diğer ülkelere göre oldukça pahalıdır. Ülkemiz 
için çok önemli gördüğümüz  ve dünya sıralamasında beşinci olduğumuz söylenen  jeotermal enerjinin 
büyük kısmının   da kırsal kesimde olduğu düşünülerek, bu çalışmada bu enerjinin tarımsal üretimde 
kullanılması  olanakları incelenmiştir. 

1. GİRİŞ 

Tarım  yaşamımız  için  önemli  olan    gıda,  giyim,  sosyal  ihtiyacımız  için    süs  bitkileri  ve  CO2 
konsantrasyonu  uygun  değerlerde  tutulmasını,  bitki  örtüsünün  artırılmasını  sağlayan  bir  sektördür. 
Nufusun yaklaşık %34 bu sektörde olup kişi başına GSMH 1384 $ dır. Ortalama işletme büyüklüğü 6,1 
hektardır ve işletmelerin %65 i bu ortalamanın altındadır.  1998 deki 68 milyon  ton olan bitkisel üretim 
2002 de 60 milyon tona gerilemiştir.  2003 yılından itibaren tarımsal ürün dış alımı, dış satımdan fazla 
olarak gerçekleşmiştir  ve devam edeceği sanılmaktadır.  19992002 arası destekler 6 milyar $ dan 1,1 
milyar $ a düşürülmüştür. Aynı dönemde gübre ve ilaç kullanımı %30 ve hektar başına  katma değer 
olarak  %40  düşmüştür.  Bu  olumsuzluklar  nedeniyle  çiftçi  450.000  hektar  alanı  ekmekten  vaz 
geçmiştir. AB ve DTO karşısında tarımla ilgili aşırı bir gayrete ihtiyacımız vardır. AB kırk yıldır yılda 50 
milyar  EURO  tarıma  destek  vererek  tarımın    alt  yapı  sorunlarını  çözmüş  ve  dünyanın    en  büyük 
tarımsal üretim yapan topluluk haline  gelmiştir. 

Ülkemiz tarımının istenen yere gelebilmesi için her mesleğin   ve özellikle de Sanayinin konuya hızla 
eğilmesi gerekmektedir 

Jeotermal enerji tarımsal üretimde sera ısıtma, tarımsal ürünlerin kurutulması, balık üretimi ve kümes 
hayvanlarının  üretiminde kullanılabilir. 

2. JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANIMI 

2.1. Sera Isıtmada Kullanılması 

Serada  yetiştiricilik  bir  örtü  altı  üretimidir.Örtünün  altına  alınmasının  nedeni  bitkinin  yetişmesi  için 
konfor  şartının sağlanmasıdır. Konfor  şartı  sıcaklık,  relatif  nem,  ışık, CO2  ve hava hızıdır.   Böylece 
üretim mevsim dışına alınmakta ve miktarı ve fiyatı yüksek ürün elde edilmektedir.
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Serada  üretim  tarih  olarak    eski  Roma’lılara    kadar  uzanmaktadır.  Ülkemizde  elli  yıl  kadar  önce 
Antalya yöresinde başlamıştır. Dünyada örtü altında tarım yapılan alan 1.701.340 ha kadardır. Avrupa 
örtü altı  toplam alanı 398,090 ha   dır. Ülkemizde örtü altında üretim yapılan alan 53.603 ha dır.   Bu 
alanın %43 ü alçak plastik tuneldir.  Sera alanları bakımından Avrupa da  İspanya ve İtalya’dan sonra 
Türkiye üçüncü sıradadır. İklim  koşullarının  uygunluğu ve yüksek gelir elde edilmesi  nedeniyle örtü 
altı alan son yirmi yılda 6 kat, son beş yılda 1,5 kat artmıştır. 

Genelde üretimin alan olarak %95 i sebze, %3 ü kesme çiçek, %1,5 ı meyve ve %5 i iç ve dış mekan 
bitkileridir[2]. 

Bitkinin  ışığa  olan  gereksinmesi  nedeniyle  seranın  örtü  materyali    olarak  cam,  polietilen  ve 
polikarbonat  kullanılmaktadır.  Örtüyü  taşıyan  konstruksiyon  korozyona  dayanıklı    ve  en  az  gölge 
yapacak  şekilde  seçilmesi    gerekmektedir.  Havalandırmanın  çok  önemli  olması  nedeniyle  taban 
alanının yüzde yirmisi kadar çatıda havalandırma pencereleri olmalıdır. 

Seraların ısı ihtiyacı; 

Q = k’. F. ( ti    td  ) W 

dır. k’ katsayısı cam örtülü seralar için 8,5 W/m².K plastik örtülü seralar için 10,5 W/m².K,F  toplam örtü 
alanı  (m², üst ve yanlar dahil) , ti sera içi istenen sıcaklık °C, td minimum dış sıcaklık °C dir[3]. 

Isıtmada  boru  kullanılmakta  ve  borular  sıra  aralarına    ve  tabana  döşenmektedir.    Böylece    hacim 
içindeki sıcaklık dağılımı düzgün olmakta ve borular bakım ve ürün toplamada kullanılan arabalara ray 
görevi görmektedir. 

Düşük  sıcaklıklı  jeotermal    sularla      sera  ısıtılmasında suyun doğrudan  60 mm çapında ve 0,1 mm 
kalınlığındaki  polietilen  borularla  verilmesi  suretiyle  kullanılması  mümkün  olmaktadır.  Sistemin  çok 
ucuz olması nedeniyle tercih nedeni olmaktadır (şekil 1 ve 2). 

Şekil 1. Sera ısıtmada tabanda boru uygulaması
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Şekil 2. Sera ısıtmada polietilen boru kullanılması 

Son  yıllarda  yetiştirme  ortamı  olarak  toprak  yerine  pomza,  perlit  ve  kıyılmış  Hindistan  cevizi    gibi 
materyaller  kullnılmaktadır.  Ülkemizde  büyük miktarda  (özellikle  Ege  Bölgesinde)    pomza  ve  perlit 
yatakları  bulunmaktadır  ve  bu  da  topraksız  tarım  için  büyük  şanstır.  Kök  ortamı  olarak    yalnızca 
tabanda 1mm kalınlıkta su filminin ( hyroponic) ve gübreli suyun püskürtülerek (aeroponic) kullanılması 
suretiyle üretim yapmakta mümkündür. Son gelişmeler bu yönde olmaktadır (şekil3). 

Şekil 3. Üretimin hydroponic ve aeroponic sistemle yapılması 

2.2.Kurutmada Kullanılması 

Türkiye  kurutulan  üzüm,  incir  ve  kayısı  üretimi  ve  ihracatı  açısından  Dünya’da  birinci  sırada 
bulunmaktadır. Son yıllarda domates de bu  sıraya dahil olmuştur.  Büyük miktarda kurutulmuş meyve, 
sebze,  tıbbi    ve  aromatik  bitkiler  konusunda  ülkemiz  oldukça  şanslıdır.  Ancak  taze  olarak
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değerlendirilmemesi  nedeniyle  %35  kadarı  atılmaktadır.Bu  ürünlerin  açık  havada  kurutulması 
ihracatlarımızı  temizlik   ve aflotoksin yönünde güç durumda bırakmaktadır. Açık havada kurutmanın 
yağmurla    ıslanma,  aflotoksin  ve  temizlik  yönünden  sakıncaları    bulunmakta  ve  bu  yüzden  ürün 
imhasına giden büyük kayıplar yaşanmaktadır.  Gıda güvenliği ve dolayısıyle insan sağlığı bakımından 
kurutmanın  hijyen  şartlarına  uygun  yapılması  gerekmektedir.  Bunun  da  en  sağlıklı  yolu  kurutmada 
havanın  uygun  derecelerde  ısıtılmasıdır.  Bu  ısıtma  için  yakıt  kullanılması  kurutulan  üründen  para 
kazanılmasını  imkansız  hale  getirmektedir.  Jeotermal  enerji  kullanılması  çözümlerden  en  uygunu 
gözükmektedir. Bu  maksatla  geliştirilen ve jeotermal su ile çalışan bir kurutma düzeni denenmektedir. 
(şekil4). Ülkemizde  ihrac edilen  tarımsal ürünlerin yaklaşık yüzde   altmışı  kurutulmuş meyve sebze, 
tıbbi ve aromatik bitkilerdir ve kurutulan miktar  yaklaşık 550,000 ton (kuru miktarı) dur. 

Şekil 4.Jeotermal enerji ile çalışan kurutma düzeni 

2.3.Su Ürünlerinde Kullanılması 

Aquakültür veya su kültürü deyimi ile anlattığımız balık üretimi,yavru üretimi ve balık yemi üretimi için 
kullanılan havuzlarda su sıcaklığının belli değerlerde tutulması (yaklaşık 2528 °C ) verimi 10  20 ye 
katlamaktadır.  Bu  bakımdan  yakıt  fiyatlarının  tırmanışa  geçtiği  günümüzde  balık  üretiminde 
jeotermalin kullanılması,pazarlama sorunu olmayan bu sektörün büyümesine hizmet edecektir[4]. 

2.4.Tavukçulukta Kullanılması 

Piliç  üretiminde  ısıtma  ihtiyacının  jeotermal  enerjiden  yararlanılarak  sağlanması  mümkündür.  Bazı 
bölgelerimizde yumurta üretiminde de kümeslerin ısıtılması söz konusu olmaktadır.
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3.SORUNLAR 

Jeotermal Enerji  ile  ilgili  olarak en önemli olabilecek sorun  halen TBMM nin Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii  Kaynaklar  Bilgi  ve  Teknoloji  Komisyonunda  görüşülmeyi  bekleyen  “Jeotermal  Kaynaklar  ve 
Minarelli Sular Kanunu” tasarısında aşırı derecede burokratik merkeziyetçi tutumun benimsenmesidir. 
Bu yasada ön görülen Özel İdare, Belediye ve Köy Muhtarlıklarına ödenecek bedellerin kırsal kesimde 
kullanımda alınmaması jeotermal enerji kullanımını özendirecektir. 

SONUÇ 

Nüfusun  %34  ünün  geçimini,  tüm  ülke  nüfusunun  yiyecek,  giyecek,  içecek  ve  sosyal  ihtiyaçlarını 
karşılayan kırsal kesimin üretimde en önemli sorunlarından biri olan enerjinin ucuz ve kolay temini bu 
sektörün  üretiminde  kalite  ve  kantite  bakımından  gelişmeler  sağlıyacaktır.  Bu  bakımdan  jeotermal 
enerjinin bu kesimde kullanılmasını geliştirecek araştırma, geliştirme ve  teşvik etme konularında her 
mesleğin üzerine düşeni yapmasında büyük yarar vardır. 
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