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ÖZET 
 
Jeotermal enerji,  yenilenebilir, sürekli enerji kaynağıdır ve ülkemiz gibi jeotermal enerji açısından 
avantajlı ülkeler için öz kaynak oluşturmaktadır. Ucuz, temiz ve çevre dostu olması; sıfıra yakın 
emisyon oranı ise en önemli özelliklerindendir. Türkiye dünyada jeotermal enerji potansiyeli en yüksek 
ülkelerden biridir ancak sonsuz enerji kaynağı jeotermalde potansiyelin sadece küçük bir bölümünü 
değerlendirilebilmektedir.  
 
Ülkemizde tespit edilen jeotermal sahaların büyük bir kısmının düşük entalpili sahalar olduğu göz 
önüne alınırsa; bu sahaların faydalı enerjiye dönüştürülebilen potansiyelinin artırılabilmesi düşük 
entalpili sahalarda yenilikçi sistemlerin kullanılmasıyla mümkün olacaktır. Böylece milli ekonomiye 
katkı sağlanacaktır. Bu amaçla 1996 yılında 10.000 konut ısıtma hedefiyle kurulan AFJET Afyon 
Jeotermal AŞ. 2010 yılına gelindiğinde kapatılması gündeme gelmiş. Fakat bu yıldan sonra yapılan 
yeni bir yapılanma ile büyük bir değişim geçirmiştir. 
 
  Günümüze gelindiğinde yaklaşık 175 milyon TL’lik büyük bir yatırım ile 25.600 KE bölgesel ısıtma 
yapan bir şirket haline gelmiştir. Bunun yanında termal turizm tesislerin ısıtılması, jeotermal kaynaklı 
teknolojik sera ısıtılması ve 3MWh’lık elektrik üretimi ile verimli entegre kullanıma en iyi örneklerden 
birisi olmuştur. 
 
Şirketimiz toplam 32 adet jeotermal üretim kuyusu, 6 adet reenjeksiyon ve 7 adet gözlem kuyusu ile 
ortalama 1750 ton/saat jeotermal su üretimi yaparak, bu üretimin %90’ını yeraltına reenjekte 
etmektedir. Şirket bu kadar büyük alanı ısıtırken ve elektrik üretimi yaparken rezervuar sahasından 
şehir içi dağıtım şebekesine kadar en gelişmiş borulama ve otomasyon sistemini kullanarak enerji 
verimliliğini ön plana çıkarmıştır. Bu amaçla ülkemizde ilk defa Kalorimetre-Termostatik Vana Pay 
Ölçer sistemini kullanarak sahanın sürdürülebilirliğini sağlamıştır. Şirketimiz önümüzdeki yıllarda farklı 
jeotermal yatırımlar ile istihdam sağlamayı hedefleyip, tasarruf etmiş olduğu enerjiyi farklı alanlarda 
kullanarak kaynağın faydalı enerjiye dönüşüm oranını maksimize etmeyi amaçlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Jeotermal, Reenjeksiyon, Enerji, Elektrik Üretimi, Bölgesel Isıtma Sistemi, 
Otomasyon 
 
 
ABSTRACT 
 
Geothermal energy is a renewable, continuous energy source. As our country, geothermal energy 
constitutes capital for advantageous countries. Cheap, clean and environmentally friendly; nearly zero 
emission rate is one of the most important features. Turkey; is one of the highest geothermal energy 
potential in the world. however, only a small portion of the potential in the geothermal energy can be 
evaluated. 
 
Considering that the majority of the geothermal fields detected in our country are low enthalpy fields; 
Increasing the potential of these sites to useful energy will be possible by using innovative systems in 
low enthalpy fields. Thus, it will contribute to the national economy. For this purpose, Afjet Afyon 
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Geothermal Inc.was established in 1996 with the aim of heating 10,000 bıildings. By 2010, wanted to 
be shut down but after this year, there has been a major change with a new restructuring. 
 
Today, with an investment of about 175 million TL, it has become a company that makes regional 
heating with a capacity of 25.600 BE. In addition, thermal tourism has been one of the best examples 
of efficient integrated use with heating facilities, geothermal-based technological greenhouse heating 
and 3MWh electricity generation. 
 
Our company, Total 32 geothermal production wells, 6 reenjection and 7 observation wells with an 
average of 1750 tons/hour geothermal water production, 90% of this production is reenjected 
underground. The company has brought energy efficiency to the forefront using the most advanced 
piping and automation system from Reservoir to urban distribution network while heating and 
generating electricity. For this purpose, for the first time in our country, it has ensured the sustainability 
of the field by using the calorimeter-thermostatic Valve share meter system. Our company aims to 
provide employment with different geothermal investments in the coming years and aims to maximize 
the conversion rate of the resource to useful energy by using the energy it has saved in different 
areas. 
 
Key Words: Geothermal, Reinjection, Energy, Electricity Generation, Regional Heating System, 
Automation 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ülkemizde merkezi ısıtma sistemlerinin kullanılması milli enerji kaynağımız olan jeotermal enerjinin 
kullanılması ile başlamıştır. İlk jeotermal ısıtma uygulaması 1987 yılında Balıkesir-Gönen’de 
başlamıştır. Daha sonra sırası ile Simav, Kırşehir, Kızılcahamam, Afyonkarahisar ve İzmir şehirlerinde 
devam etmiştir. 
 
Afyon jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi, İzmir Balçova ile birlikte Türkiye’de bugüne kadar yapılmış 
merkezi ısıtma sistemleri içinde, modern teknolojinin kullanıldığı, dünyada ki en son teknolojik 
uygulamaların ülkemize taşındığı örnek bir uygulamadır. Jeotermal kaynağın ısıtma bölgesine uzaklığı 
açısından ise Türkiye’nin bu alanda en büyük mühendislik yapısıdır. 
 
Özellikle 2010 yılında yapılan yeniden yapılanma ile isale hattı Ø 610 luk ön izoleli paket çelik 
borularla kapalı devre şeklinde yenilenmiş, daha önce şehire kadar gelen jeotermal suyun çelik boruda 
oluşturacağı korozyon ve diğer sıkıntıların önüne geçilmiştir. Bu borulama sistemi ile 90°C deki 
akışkan 0.1 °C/km sıcaklık kaybı ile 16km uzaklıktaki şehir merkezine ulaştırılabilmektedir. 
 
Sistem frekans konverteri (F.C) ve bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi ile tam otomatik olarak 
çalışmaktadır. Jeotermal su ve sirkülasyon pompa devirleri F.C ile dış hava sıcaklığına ve ısı tüketim 
noktalarındaki talebe bağlı olarak kontrol edilmesi ile değişken debi ile ihtiyaç enerji anında tüketim 
noktalarına ulaştırılmaktadır. Bu sistem ile kullanılan enerji de tasarruf sağlamaktadır. 
 
 
 
 
2. ŞİRKETİN TARİHÇESİ VE SİSTEMİN TANITIMI 
 
Kısa adı AFJET olan Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm ve Sanayi Tic. AŞ. Jeotermal su 
kaynakları ile bina ısıtma tesisleri kurmak, dönüş suları ile seralara su temin etmek amacıyla 
14.02.1994 yılında kurulmuştur. Kuruluş sermayesi 300 bin TL, güncel sermayesi 10 milyon TL olan 
şirketin ortakları; Afyon il özel idaresi (%59,41), Afyon Belediyesi (%26,67), Yüntaş AŞ (%7.17), Afyon 
Ticaret ve Sanayi Odası (%6.03) ve diğer (%0.72)’dir. Bu ilk kuruluş sermayesine ilaveten 1996-1997 
yıllarında abonelerden toplanan 158 bin TL ile beraber sistemin ilk yatırım maliyeti toplamı 458 bin 
TL’dir. Proje başlangıç hedefi 10.000 konutun ısıtılması olan ve 1996 yılında işletmeye alınan Afyon 
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Jeotermal Isıtma Sistemi ile 2010 yılına kadar sadece 3970 konut ısıtılmıştır. Şirket 2010 yılında 
yeniden yapılanmaya girmiş bütün alt yapı ve kuyularını yenileyerek abone artışına gitmiştir. Güncel 
olarak 14.500 hane sayısına  karşılık 25.062 Konut Eşdeğeri ısıtma yapmaktadır.   
 
Şirket 2010 yılında yaptığı yenilenme ve kapasite artışı ile 25.062 KE ısıtma yapılmaktadır. Bir konut 
eşdeğeri ise 100m2 kullanım alanı olan 2.8 m yüksekliğe sahip bir daire olarak kabul edilmektedir. 
Şehire su taşıyan ana isale hattı, şehir içi döşenmiş ana hat dağıtım boruları ve jeotermal merkez 
ekipmanları 25.000 KE ısıtmaya yetecek şekilde dizayn edilirken esas alınan değerler şöyledir: 
 
Dış Hava Sıcaklığı: -12°C 
Ortam Dizayn Sıcaklığı: 22°C 
1 Konut Eşdeğeri için birim yükü: 8200 KCal/h 
Sistemin Çalışma Prensibi: Sabit Sıcaklık, değişken debi yöntemi ile sıcaklık farkına     
                                               göre çalışma   
Dizayn Sıcaklıkları: Jeotermal kaynak: 96-48°C, iletim hattı 90-48°C, Şehir devresi  
                                                                  70-45°C, bina devresi 60-40°C (Şekil 1 )  
Jeotermal su ortalama üretim sıcaklığı: 110°C 
 

 
 

Şekil 1. Afyon jeotermal ısıtma sisteminin dizayn sıcaklıkları. 
 
 
AFJET ısıtma sisteminin temeli iki farklı iletim hattına dayanmaktadır. Bunlardan birincisi şehir ısıtma 
hattı, ikincisi ise termal turizm hattıdır. Şehir ısıtma hattı ortama 110°C olarak çıkarılan jeotermal 
kaynak Gecek ısı merkezindeki 132 milyon KCal/h’lik toplam 8 eşanjörden geçtikten sonra 48°C olarak 
reenjeksiyona gönderilirken, 2. hat ise termal turizm hattı 9x2=18km Gre-epoxy Ø400’lük borularla 
96°C jeotermal su termal tesislerin ısı merkezlerine ulaşmaktadır. 
 
İki iletim hattı arasındaki en büyük fark şehir ısıtma iletim hattında işlenmiş yani yumuşatılmış ve 
korozyona karşı kimyasal madde enjekte edilmiş suya ısı aktarımı yapılırken, termal turizm hattında 
doğal jeotermal su dolaştırılmaktadır. Termal turizm hattı termal özellikli otel ve tesislerin bu suyu 
tedavide kullanma istekleri bu hattın jeotermal suyu taşınmasını zorunlu hale getirmiştir. 
 
Afyon jeotermal merkezi ısıtma sisteminin diğer benzer ısıtma sistemlerinden en büyük farklılığı 
değişken debi ve sabit sıcaklık farkına göre çalışmaktadır. Bu sistemde dönüş sıcaklığı 45°C olarak 
sabit tutulmakta böylece jeotermal kaynaktan daha fazla yararlanılmaktadır. Elde edilen büyük sıcaklık 
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farkı, daha az pompalama maliyetli, daha küçük boru çapları ve daha ekonomik bir yatırım 
gerçekleşmesini sağlamıştır. Afyon jeotermal merkezi ısıtma sisteminde 4 kapalı  çevrim 
bulunmaktadır. 
 

1. Çevrim enerjinin üretildiği çevrimdir. Afjet ısıtma sisteminde bu çevrim jeotermal sıcak 
sudur.Jeotermal su rezervuardan üretilir, enerjisi alınır ve çevrim tamamlanır.2. Çevrim şehir 
iletim hattıdır. Yaklaşık 1400 m3/h  suyun dolaştığı yaklaşık 16x2=32 km Ø610 ST 44-2 paket 
izolasyonlu borularla taşınan kapalı devre hattıdır. Bu iletim hattı için kullanılan özel borulama 
sayesinde sıcaklık kaybı gradyanı 0.1°C/km olmaktadır. Bu kapalı devre sistemi 90-45°C 
olarak çalışmaktadır. 3.Çevrim enerjinin dağıtılmasıdır. Binalardan 45°C olarak dönen temiz 
su iletim hattından 90°C gelen su tarafından 70°C kadar yükseltilerek bu döngü devam eder. 
4.Çevrimde ise enerjinin tüketilmesi çevrimidir. Bu devrede radyatör ile ısınma enerjisi, sıcak 
su hazırlayıcıları ile de sıcak suyun hazırlanmasıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Afyon jeotermal bölgesel ısıtma sistemin temel mimarisi 
 
 
3.1. TERMAL TURİZM HATTI 
 
Afyon jeotermal tesisleri profesyonel anlamda ülkemizde ilk defa tek elden su dağıtımı yaparak örnek 
bir projeye imza atmıştır. Sistem kurulmadan önce her tesis için 2 adet kuyu çalışmakta ve vahşi bir su 
kullanımı yapılmakta idi. Bölgede sistem kurulmadan önce yaklaşık yirminin üzerinde kuyu varken, şu 
anda bu kullanımın sadece 2 asil, 1 yedek kuyu ile sağlandığı düşünülürse bu projenin önemi daha iyi 
anlaşılacaktır. Bu dağıtım hattı Ø400/600 lük Gre Epoxy borulardan oluşmakta olup, toplam uzunluk 
gidiş dönüş yaklaşık 20km’dir. Gre-Epoxy borular 150°C ve 50 bar basınca dayanabilecek özellikte 
kabuklaşma yapmayan bir CTP boru ailesinden bir boru çeşitidir. Bu iletim hattındaki borularda ısı 
kaybına karşı tamamı EN standartına göre[1] izolasyonu yapılmıştır.Bu hatta tesise 96°C olarak gelen 
jeotermal su önce tesis ısıtması için eşanjörden geçirildikten sonra 65°C düşmekte, 65°C olan 
jeotermal su bir daha eşanjörden geçirilerek odalara giden, duş için gerekli suyu ısıtmaktadır. Bazı 
tesisler bu suyu bir daha eşanjörden geçirerek yüzme havuzu ve süs havuzlarını ısıtmaktadır. Bu 
aşamadan sonra 45°C düşen jeotermal suyun çok azı termal tedavi havuzlarına alınarak fazlası 
reenjeksiyon için dönüş borusuna alınmaktadır. Tesisler için önerile ideal bağlantı şekli şekil 3. 
verilmiştir. 
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Şekil 3. Termal tesisler için önerilen ideal bağlantı şekli. 

 
 
3.2. ANA DAĞITIM HATTI VE ŞEHİR İÇİ DAĞITIM HATTI 
 
Afyon Jeotermal Merkezi ısıtma şebekesinin ana dağıtım hattı, uydu ısı merkezlerine kadar, gidiş 
Ø610/810, dönüş Ø610/710 ön izolasyonlu ST 44 kalite çelik borulardan oluşmaktadır. Bu boru TSE 
EN-253 normlarına göre gerekli kalınlıkta poliüretan ile izole edilmektedir. Çelik boru poliüretan izole 
ve cam elyaf dış kılıftan oluşan boru monte edilmesinden sonra kaynaklı bağlantı yerleri prefabrik 
poliüretan köpük ve    PE-100 malzeme ile izole edilmiştir. Borular, kayar ve yapışkan olmak üzere iki 
gruba ayrılır. Kayar borularda taşıyıcı ana boru izole içinde hareketlidir. Çelik boruların uzamasını 
almak için araya konan kompansatörlerle uzamaları absorbe edilmekte, borunun aşırı stres 
yüklenmesi önlenmektedir. Yapışkan borularda ise taşıyıcı boru, poliüretan ve PE-100 dış kılıf beraber 
hareket eder. Bu tip borularda uzamayı kısmen boru absorbe eder ve kullanılan kompansatör sayısı 
daha azdır.   
 
Afyon jeotermal ısıtma merkezinin şehir içi dağılımının tamamı fusiolen PP-R(80) malzemeden oluşan 
farklı boru çapları ile yapılmıştır. PP-R (80) maddesi, diğer malzemelere zarar verebilecek fiziksel ve 
kimyasal kötü kullanımlara karşı dayanıklıdır. Aynı zamanda düşük sürtünme oranlarından dolayı, 
aşınma yaşanmayan ve basınç kaybının az olduğu bir maddedir. Bu madde özellikle ısı ve darbe 
dayanımı ile ön plana çıkmaktadır. Fiziki ve kimyevi özellikleri, içme suyu ve ısıtma sektörünün özel 
ihtiyaçlarına uygundur. Özellikle homojen bir şekilde kaynak yapabilme özelliği sayesinde, kalıcı ve 
sızdırmaz bir bağlantı sağlanmış olur. Afyon jeotermal ısıtma sisteminde şehir içindeki ve bina 
branşmalarının tamamı TSE-EN 253 standarlarına göre tıpkı çelik boruda olduğu gibi izolasyon 
yapılmıştır. Bu sayede yapılan ısı kaybı hesabına göre yaklaşık 1500KE izolasyon sayesinde enerji 
tasarrufu sağmamıştır. 
 
 
3.3. BİNA ALTI DEVRESİ 
 
Daha öncede açıklandığı gibi Afyon Jeotermal Merkezi ısıtma sistemi dört çevrimden 
oluşmaktadır.Üçüncü ve dördüncü çevrim (Bina Isıtma Sirkülasyonu) arasında plakalı eşanjör 
bulunmaktadır. Bu eşanjör, şehir ısıtma sirkülasyon devresi ile bina ısıtma sirkülasyon devresini 
birbirinden ayırarak, bina yüksekliğinden gelen statik basıncı şehir devresine etki ettirmemektedir. 
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Ayrıca abone ile sistemin sorumluluğu birbirinden ayrılmakta, abonenin davranışları ne sistemi, nede 
zon üzerindeki diğer binaları etkilemektedir. Ayrıca sistemden yapılacak kaçak su alımını 
önlemektedir. Uydu ısı merkezlerine göre ısı kullanıcılarının dağılımı çok farklıdır. Bu durum hat 
üzerinde farklı dirençler oluşturmaktadır. Belli bir zaman aralığında ısı kullanımı binalara göre 
değişkenlik arz ettiğinden sabit bir reglaj yapmak imkansız olmaktadır. Bu yüzden konut bazında bir ısı 
ihtiyacı hesaplanmış ve buna karşı gelen sıcak su debisi bulunmuştur. Geleneksel merkezi ısıtma 
sistemlerinde bütün binaların ihtiyacı kadar debi ve ısı alması gerekmekte, ısı merkezine olan 
mesafenin etkisinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için her bina altına debi ve sıcaklık 
kontrolü için otomatik ayar değerini koruyan, hiçbir şekilde harici güç almayan mekanik olarak çalışan 
vanalar bulunmaktadır. Bu vanalar dönüş sıcaklığını ve binaaltı eşanjöründen geçen debiyi 
sınırlamaktadır. Her bina için maksimum debi hesaplanıp, vana ayarlanmakta, dönüş sıcaklığı 45°C ile 
sınırlanmaktadır. Böylelikle basınç farkının yüksek olduğu binalarda fazla debi geçip, diğerlerinden 
gerekenden az debi geçmesi önlenmektedir. Dönüş sıcaklığının sınırlanması ile yüksek sıcaklıklı 
akışkanın dönüşü engellenmekte, jeotermal akışkan yüksek sıcaklık farkında çalıştırıldığından 
kullanılan debi azalmakta, sirkülasyon maliyetleri düşmektedir. Artan dönüş suyu sıcaklığının ve artan 
basınç farkında vana otomatik olarak kendini kapatmaktadır. Bu şartlar ortadan kalkmasından sonra 
yeniden devreyi açmaktadır. 
 

 
 

Şekil 4. Bina altı ekipmanları 
 
 

3.4. MALİYET ANALİZİ VE ISITMA FİYATLARI 
 
3.4.1. Yatırım Maliyeti: 
 
Afyon jeotermal merkezi ısıtma sistemi için 1. Etap Dumlupınar-Dervişpaşa, 2.Etap Karaman-
Dumlupınar 2, 3. Etap Uydukent olmak üzere toplam 20.000 Konut kapasiteli dağıtım projesi ve 32 km 
isale hattı ve diğer yenilemeler için 2011 fiyatları ile 80.milyonTL yatırım yapılmıştır. Bunun konut 
başına maliyeti (1$=2.322TL) 1.722$’dır. Yatırımın tamamı şirketin öz sermayesi ve banka kredisi ile 
finanse edilmiştir. Bu maliyet Balçova da 7500 konut kapasiteli jeotermal ısıtma sistemi yatırımının 
konut başına maliyeti 1500$’ dır[2]. 
 
3.4.2. İşletme Maliyetleri: 
 
Sistemin işletme maliyeti (faiz ve amortisman hariç) %100 kapasitede (20.000KE) için toplam cironun 
%24’ü kadardır. İşletme giderleri elektrik, inhibitör, bakım-onarım, işçilik ve beklenmeyen giderlerden 
oluşmaktadır. Şirketin 2018 yılı sonu itibarıyla toplam cirosu 8.250.000$ olup, işletme maliyeti 
2.026.000 $’dır. 
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3.4.3. Isı Tarifeleri: 
 
Afyon jeotermal merkezi ısıtma sisteminde 3 farklı ısınma bedeli uygulanmaktadır.  Yaklaşık 25.000KE 
ısıtma yapılan şirket de 8.000 bin abone aylık sabit TL/m2 ile ısınmaktadır. Bu ısınma sisteminde 
1.8914 TL/m2 ücret uygulanmaktadır. İkinci olarak kalorimetre ile ısınan yaklaşık 5000 bin abone ise 1 
kW için 0.093 TL, üçüncü olarak turizm tesisleri için 1m3 (96°C) jeotermal su 2.1913 TL ödemektedir, 
belirtilen tüm bedellere KDV dahildir. 
 
 
3.4.4. REENJEKSİYON UYGULAMALARI 
 
Reenjeksiyon (geri-basım); suyun egemen olduğu jeotermal rezervuarlarda çok miktarda sıcak su 
üretimi yapılmaktadır. Üretilen sıcak suyun bir kısmı sıcak su olarak doğrudan kullanılırken, geri kalan 
önemli bir kısmı ise merkezi jeotermal ısıtma sistemlerinde ısısı alındıktan sonra geriye kalan suyu 
uygun yeraltı formasyonlarına basmaktır. Reenjeksiyon, jeotermal kaynakların kullanılmasında 
karşılaşılan karmaşık bir yöntemdir. Reenjeksiyon işletmeci için zor ve uygulaması pahalı bir 
uygulamadır. Halbuki bu uygulama kaynağın daha verimli ve en iyi biçimde kullanımı için gereklidir. 
Reenjeksiyon uygulamasında endişe edilen en önemli olay termal etkileşim ve rezervuarın 
soğumasıdır. Halbuki, bu rezervuar yönetimi için çözülemeyecek bir sorun değildir. Kuyu dinlendirilir 
ve sıcaklık geri kazanılır ya da kuyular arası mesafe artırılır. 
 
Afyon Jeotermal Merkezi ısıtma sisteminde reenjeksiyon AF-3, AF-22, AF-20 ve AF-14 kuyularına 
Reenjeksiyon yapılmaktadır. Reenjeksiyon kuyularında kuyu başı basınçları 0-0.5 bardır. 
Reenjeksiyon sırasında AF-15, AF-11, AF-8, AF-21 kuyularında gözlemleme ve kimyasal analizler 
yapılmış olup, reenjeksiyonun üretim kuyularını etkileme zamanı 4-20 gün arasında değişmektedir. Bu 
durum sağlıklı bir rezervuar işletmesi için sahanın geri beslenimi için çok önemlidir. Fakat sahada 
oluşacak sıcaklık düşümleri için reenjeksiyon kuyularının daha uzağa taşınması daha uygun olacaktır. 
 
 
 
3.4.5. ORGANİK RANKİN ÇEVRİMİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ UYGULAMASI 
 
Şirketimiz mevcut kapasitesinin bir bölümünü enerji üretimi alanında kullanmak üzere projelendirmiştir. 
Proje kapasitesi ilk etap olarak bürüt ~3 MW/h dir.   
 
3.4.5.1. Teknik Hesaplar ve Sistem Dataları: 
 
 
Tablo 1: ORÇ sistemi için ayrılan kapasiteye göre güç hesaplama tablosu 
 

 
Veri Hesaplama 

Jeotermal su giriş dizayn sıcaklığı 110ºC X 
 Jeotermal su çıkış dizayn sıcaklığı 70ºC X 
 Jeotermal su dizayn akış oranı 150 kg/sn X 
 Verilere göre hesaplanan Termal Güç ~25MW 

 
X 

Soğutma akışkanı Dizayn Sıcaklığı (Giriş/Çıkış) 14/21°C X 
 

Soğutma şekli Su soğutmalı 
kondenser X 

 Türbün bağlantısında ki çıkış elektrik gücü 2988kW/h 
 

X 
ORC iç ihtiyacı 359kW/h 

 
X 

ORC net elektrik çıkış gücü 2629kW/h 
 

X 
 
 
3.4.5.1. Sistem Çalışma Yapısı: 
 
Sudan daha düşük sıcaklıklarda kaynayan yardımcı akışkan kullanımından dolayı sistemimiz Tablo-1 
de verilen giriş-çıkış dizayn sıcaklarımıza ve ayırdığımız termal kapasiteye göre tasarlanmıştır. 
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Şekil 5. ORÇ Sistem Şeması 
 
 
Isıdan elektrik üreten sistemi esas alan bir ORÇ teknolojisi, evaporatör (1 ) içerisinde ki organik 
çalışma sıvısını (yeşil çizgi) buharlaştırmak için sıcak kaynaktaki ısıyı kullanır (kırmızı çizgi). Seçilen 
çalışma sıvısı olarak silikon bazlı sıvılar, düşük sıcaklıklar için hidrokarbon veya soğutucu bazlı sıvılar 
olabilir. Basınçlı buhar daha sonra türbine (2) yollanır ve jeneratörde elektrik üretilir. Buhar, kondanser 
içinde tekrar sıvı hale gelir (3). Burada su soğutma kulesi (5), ya da hava soğutmalı sistemler (mavi 
çizgi) soğutma aracı olarak kullanılır. Sonra bir pompa (4) çalışma sıvısını tekrar evaporatöre 
pompalar ve bu kapalı çevrim süreci tekrar eder. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Afyon Jeotermal Merkezi ısıtma sistemi 2010 yılından sonra yaptığı saha geliştirme, iletim hatları 
yenileme ve şehir içi dağıtım sistemlerini yenileyerek 25.060 Konut Eşdeğeri ısıtma gücüne ulaşmıştır. 
Şirket gerçek anlamda termal turizm hattı ile hem jeotermal rezervuarı korumuş hem de bu alanda 
yeni yatırımların önünü açarak ülke ve şehir ekonomisine katkıda bulunmuştur. Kuyularda yapılan 
iyileştirmeler ile 3MW/h elektrik üretimi ile kamu kaynaklı bir şirket olarak benzer belediye ve 
şirketlerine rol model olmuştur. Bundan sonra ısıtma sistemi içinde yapacağı teknolojik iyileştirmeler ile 
büyümeye devam edecektir. 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] Quality Standarts for District Heating Pipes, European District Heating Pipe Manufacturers 
[2] Jeotermal Enerji İle Bölgesel Iıstma Sistemleri Balçova/İzmir Örneği 
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