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JEOTERMAL ENERJJEOTERMAL ENERJĐĐ VE VE 
KULLANIM ALANLARIKULLANIM ALANLARI



HawaiHawai BBüüyyüük Adadaki Volkanik Bk Adadaki Volkanik Böölge   lge   



““““““““ JeotermalJeotermal enerjienerji””,yer kabu,yer kabuğğunun unun ççeeşşitli itli 
derinliklerinde bulunan birikmiderinliklerinde bulunan birikmişş ııssıınnıın n 
oluoluşşturduturduğğu kimyasallar iu kimyasallar iççeren seren sııcak cak 
su,buhar ve gazlardsu,buhar ve gazlardıır.r.



Su MolekSu Moleküüllüünnüün Yapn Yapııssıı
Su molekSu moleküüllüü bir oksijen (O) ve iki hidrojen (H) atomundan bir oksijen (O) ve iki hidrojen (H) atomundan 
oluoluşşmaktadmaktadıır. Molekr. Moleküül forml formüüllüü H2O olan suyun yapH2O olan suyun yapıısal formsal formüüllüü
aaşşaağığıdaki gibidir.daki gibidir.



�� DoDoğğada su devamlada su devamlıı doladolaşışım halindedir. m halindedir. 
Akarsular tarafAkarsular tarafıından tandan taşışınan sular gnan sular gööl, gl, göölet, let, 
deniz ve okyanuslarda toplandeniz ve okyanuslarda toplanıır. Buralardan r. Buralardan 
buharlabuharlaşşarak bulutlararak bulutlarıı oluoluşştururlar. Su tururlar. Su 
buharbuharıından olundan oluşşan bulutlar, ortaman bulutlar, ortamıın son soğğumasumasıı
ile yaile yağğmur, kar veya dolu olarak tekrar mur, kar veya dolu olarak tekrar 
yeryyeryüüzzüüne geri dne geri dööner. Suyun belli bir kner. Suyun belli bir kıısmsmıı
topratoprağğa sa sıızarak yeraltzarak yeraltıı sularsularıınnıı oluoluşşturur. turur. 
Buna suyun doBuna suyun doğğal al ççevrimi denir. evrimi denir. 



�� Su, tabiatta katSu, tabiatta katıı (kar, buz...), s(kar, buz...), sııvvıı
(nehir, g(nehir, gööl, deniz...) ve gaz (su buharl, deniz...) ve gaz (su buharıı, , 
bulutlar...) hâlinde bulunurbulutlar...) hâlinde bulunur. . 



TTüürkiye'nin mevcut su potansiyelinin rkiye'nin mevcut su potansiyelinin 
kullankullanıım oranlarm oranlarıı;;



JEOTERMAL ENERJJEOTERMAL ENERJĐĐNNĐĐN N 
ÜÜSTSTÜÜNLNLÜÜKLERKLERĐĐ

POTANSPOTANSĐĐYEL ZENGYEL ZENGĐĐNNĐĐ OLDUOLDUĞĞUMUZ UMUZ 
,ULUSAL B,ULUSAL BĐĐR KAYNAKTIR.R KAYNAKTIR.
YENYENĐĐLENEBLENEBĐĐLLĐĐR ENERJR ENERJĐĐ
KAYNAKAYNAĞĞIDIR.IDIR.
DDĐĞĐĞER ENERJER ENERJĐĐ TTÜÜRLERRLERĐĐNE GNE GÖÖRE RE 
DAHA UCUZDUR.DAHA UCUZDUR.
ÇÇEVRE KEVRE KĐĐRLRLĐĐLLĐĞĐĐĞĐNE YOL ANE YOL AÇÇMAZ.MAZ.



JEOTERMAL         JEOTERMAL         
ENERJENERJĐĐNNĐĐN KULLANIM N KULLANIM 

ALANLARIALANLARI







��ELEKTRELEKTRĐĐK K ÜÜRETRETĐĐMMĐĐ

Jeotermal sahada aJeotermal sahada aççıılan lan 
kuyulardan kuyulardan üüretilen akretilen akışışkan kan 
seperatseperatöörlerderlerde buhar ve su olarak buhar ve su olarak 
ayrayrışışttııktan sonra buhar tribktan sonra buhar tribüünlere nlere 
ggöönderilerek nderilerek jenaratjenaratöörr aracaracııllığıığıyla yla 
elektrik elektrik üüretimi saretimi sağğlanlanıır.r.







ISI ISI ÜÜRETRETĐĐMMĐĐ

�� Jeotermal Jeotermal 
akakışışkankanıın n ııssııttıılacak lacak 
alanda radyatalanda radyatöör ve r ve 
uygun borular uygun borular 
sistemi aracsistemi aracııllığıığıyla yla 
doladolaşşttıırrıılmaslmasıı
suretiyle suretiyle ııssııtma tma 
sasağğlanmaktadlanmaktadıırr..



TARIM SEKTTARIM SEKTÖÖRRÜÜNDE   NDE   
KULLANIMIKULLANIMI
TarTarıım sektm sektöörrüündeki ndeki 
modernlemodernleşşme,sektme,sektöörrüün n 
enerji kullanenerji kullanıım paym payıınnıın n 
artmasartmasıına yol na yol 
aaççmmışışttıır.r.öözellikle kzellikle kıırsal rsal 
kesimlerde elektrik kesimlerde elektrik 
ddışıışında,konutlarnda,konutlarıın,n,
hayvan barhayvan barıınaklarnaklarıınnıın ve n ve 
seralarseralarıın n ııssııttıılmaslmasıı iiççin in 
““jeotermal enerjidenjeotermal enerjiden””
yaralanyaralanıılmaktadlmaktadıır.r.



��TERMAL TURTERMAL TURĐĐZM VE SAZM VE SAĞĞLIK LIK 
AMAAMAÇÇLI KULLANIMILI KULLANIMI

SSııcak sularcak sularıın in iççerieriğğinden kaynaklanan inden kaynaklanan 
ııssııl enerji,mineral,tuz,gaz ve yararll enerji,mineral,tuz,gaz ve yararlıı
ööllçüçüdeki radyoaktif ideki radyoaktif iççerieriğğin insan in insan 
sasağğllığıığınnıı olumlu yolumlu yöönde etkiledinde etkilediğği i 
belirlenmibelirlenmişştir.tir.







TTÜÜRKRKĐĐYEYE’’DE DURUMDE DURUM

��TTÜÜRKRKĐĐYEYE’’DEKDEKĐĐ ÖÖNEMLNEMLĐĐ
JEOTERMAL ALANLARJEOTERMAL ALANLAR



KIZILDEREKIZILDERE--DENDENĐĐZLZLĐĐ
JEOTERMAL SAHASIJEOTERMAL SAHASI



DENDENĐĐZLZLĐĐ--GGÖÖLEMEZLLEMEZLĐĐ
JEOTERMAL KUYUSUJEOTERMAL KUYUSU



DDĐĐKKĐĐLLĐĐ JEOTERMAL KUYU JEOTERMAL KUYU 
ÜÜRETRETĐĐMMĐĐ



TTÜÜRKRKĐĐYEYE’’DE ELEKTRDE ELEKTRĐĐK K 
ÜÜRETRETĐĐMMĐĐNE UYGUN NE UYGUN 
JEOTERMAL SAHALARJEOTERMAL SAHALAR

DenizliDenizli--kkıızzııldereldere sahassahasıı(242(242ooc)c)
AydAydıınn--germencikgermencik--öömerbeylimerbeyli sahassahasıı(232(232ooc)c)
ÇÇanakkaleanakkale--tuzla sahastuzla sahasıı(174(174ooc)c)
AydAydıınn--salavatlsalavatlıı sahassahasıı(171(171ooc)c)
KKüütahyatahya--simavsimav sahassahasıı(162(162ooc)c)
ManisaManisa--salihlisalihli--caferbeycaferbey sahassahasıı(155(155ooc)c)
ĐĐzmirzmir--seferhisarseferhisar sahassahasıı(153(153ooc)c)
AydAydıınn--yyıılmazklmazkööyy(144(144ooc)c)
ĐĐzmirzmir--dikili sahasdikili sahasıı(130(130ooc)c)



ÜÜLKEMLKEMĐĐZZĐĐN JEOTERMAL N JEOTERMAL 
POTANSPOTANSĐĐYELYELĐĐ

TTüürkiye,drkiye,düünyannyanıın n öönemli kunemli kuşşaklaraklarıından ndan 
olan Alpolan Alp--HimalayaHimalaya jeotermal kujeotermal kuşşaağığında nda 
bulunmasbulunmasıı nedeniyle jeotermal anedeniyle jeotermal aççııdan dan 
zengin zengin üülkeler araslkeler arasıındadndadıır.r.
TTüürkiye jeotermal potansiyeli rkiye jeotermal potansiyeli 
bakbakıımmıından Avrupandan Avrupa’’nnıın 1.,Dn 1.,Düünyannyanıın 7. n 7. 
üülkesi konumundadlkesi konumundadıır.r.



TTÜÜRKRKĐĐYEYE’’DE ELEKRDE ELEKRĐĐK DIK DIŞŞI I 
KULLANIMLARKULLANIMLAR

TTüürkiyerkiye’’deki bazdeki bazıı jeotermal sahalarda jeotermal sahalarda 
yaklayaklaşışık 5 yk 5 yııldan beri elektrik dldan beri elektrik dışıışı
kullankullanıım sm süürmektedir.drmektedir.düüşşüük k entalpilientalpili ve ve 
kabuklakabuklaşşma ma öözellizelliğğine sahip bu ine sahip bu 
sahalar,konut sahalar,konut ııssııtmactmacııllığıığı amacamacııyla yla 
kullankullanıılmaktadlmaktadıırr..



TTÜÜRKRKĐĐYEYE’’DE JEOTERMAL DE JEOTERMAL 
POTANSPOTANSĐĐYELYELĐĐN DEN DEĞĞERLENDERLENDĐĐRRĐĐLMESLMESĐĐ

TTüürkiyerkiye’’nin jeotermal kaynaklarnin jeotermal kaynaklarıı daha daha 
ççok merkezi ok merkezi ııssııtmaya,endtmaya,endüüstriyel proses striyel proses 
ııssııssıına kaplna kaplııca ve turizm maksatlca ve turizm maksatlıı
kullankullanııma uygundur.ma uygundur.
BugBugüün in iççin kein keşşfedilmifedilmişş sahalar sahalar 
geligelişştirilerek,potansiyel belirleme tirilerek,potansiyel belirleme 
ççalalışışmalarmalarıınnıın yn yüürrüüttüülmesi lmesi 
gerekmektedir.gerekmektedir.



TTÜÜRKRKĐĐYEYE’’DE DE ÖÖNCELNCELĐĐKLE YAPILMASI KLE YAPILMASI 
GEREKEN UYGULAMALARGEREKEN UYGULAMALAR

MTAMTA’’nnıın programn programıı dahilinde daha fazla dahilinde daha fazla 
jeotermal kuyu sajeotermal kuyu sağğlanmallanmalııddıır.r.
AkAkışışkandan kademeli olarak elektrik kandan kademeli olarak elektrik 
üüretmek iretmek iççin gerekli ek sistemler in gerekli ek sistemler 
kurulmalkurulmalııddıır.r.
IsIsııtmaya uygun sahalarda tmaya uygun sahalarda öözel zel 
idarelerinin ve belediyelerin merkezi idarelerinin ve belediyelerin merkezi 
ııssııtma sistemi kurulmastma sistemi kurulmasıına izin na izin 
verilmelidir.verilmelidir.



DDÜÜNYADA DURUMNYADA DURUM

DDÜÜNYADA NYADA ÖÖNEMLNEMLĐĐ
JEOTERMAL KUJEOTERMAL KUŞŞAKLARAKLAR



�� AndAnd Volkanik KuVolkanik Kuşşaağığı:G:Güüney Amerikaney Amerika’’nnıın batn batıı
sahillerinde bulunan bu kusahillerinde bulunan bu kuşşak ak VenezuellaVenezuella,,
Kolombiya,Ekvator,Peru,Bolivya, Kolombiya,Ekvator,Peru,Bolivya, ŞŞili ve Arjantinili ve Arjantin’’i i 
kapsamaktadkapsamaktadıır.r.



�� DODOĞĞU AFRU AFRĐĐKA RKA RĐĐFT SFT SĐĐSTEMSTEMĐĐ::Aktif olan Aktif olan 
bu sistem Zambiya,bu sistem Zambiya,MalaviMalavi,Tanzanya, ,Tanzanya, 
Uganda,Kenya,Uganda,Kenya,EtopyaEtopya gibi gibi üülkeleri ilkeleri iççine aline alıır.r.



�� ORTA AMERORTA AMERĐĐKA VOLKANKA VOLKANĐĐK KUK KUŞŞAAĞĞI:I:
GuatelamaGuatelama,El Salvador,Kosta ,El Salvador,Kosta 
RikaRika,Panama,Panama’’yyıı iiççine alan bu kuine alan bu kuşşakta akta ççok ok 
saysayııda jeotermal sistem bulunmaktadda jeotermal sistem bulunmaktadıır.r.

�� BunlarBunlarıın dn dışıışında, Kanada, ABD, Japonya, nda, Kanada, ABD, Japonya, 
DoDoğğu u ÇÇin,Filipinler, Endonezya gibi in,Filipinler, Endonezya gibi 
üülkelerde verimli jeotermal sahalara lkelerde verimli jeotermal sahalara 
sahiptir.sahiptir.



DDÜÜNYA TEKNOLOJNYA TEKNOLOJĐĐSSĐĐNDE NDE 
ULAULAŞŞILAN DILAN DÜÜZEYZEY

Jeotermal Jeotermal ııssııtma sistemlerinde ve elektrik tma sistemlerinde ve elektrik 
santrallerinde kullansantrallerinde kullanıımmıı ddüünyada son ynyada son yııllarda hllarda hıızla zla 
artmaktadartmaktadıır.r.
ĐĐkili kili ççevrim elektrik santrallerinin kullanevrim elektrik santrallerinin kullanıılmaslmasııyla 80 yla 80 

oo

--170 170 
oo
cc ssııcaklcaklııktaki jeotermal akktaki jeotermal akışışkandan elektrik kandan elektrik 

enerjisi enerjisi üüretilebilmektedir.Buharretilebilmektedir.Buharıı ozon tabakasozon tabakasıına na 
zarar vermeyen,zehirli olmayan ve dzarar vermeyen,zehirli olmayan ve düüşşüük sk sııcaklcaklııklarda klarda 
kolayca buharlakolayca buharlaşşabilen hidrokarbonlarabilen hidrokarbonlarıın kullann kullanııldldığıığı bu bu 
ttüür santraller r santraller öözellikle ABDzellikle ABD’’de yaygde yaygıın olup santral n olup santral 
ggüçüçleri 0.3 leri 0.3 -- 30mw aras30mw arasıında denda değğiişşmektedir.mektedir.



JEOTERMAL AKIJEOTERMAL AKIŞŞKANIN KANIN 
SICAKLISICAKLIĞĞINA GINA GÖÖRE KULLANIM RE KULLANIM 
YERLERYERLERĐĐ

OO

CC

130130--ŞŞeker endeker endüüstrisi,tuz strisi,tuz eldesieldesi
180180--YYüüksek konsantrasyon solksek konsantrasyon solüüsyonunun syonunun 

buharlabuharlaşşmasmasıı,amonyum ,amonyum absorpsiyonuabsorpsiyonu ile soile soğğutmautma
170170--Hidrojen sHidrojen süülfit ile alfit ile ağığır su r su eldesieldesi
160160--Kereste kurutulmasKereste kurutulmasıı,bal,balıık vb. yiyeceklerin k vb. yiyeceklerin 

kurutulmaskurutulmasıı
150150--BayerBayer’’ss yoluyla alyoluyla alüüminyum minyum eldesieldesi
140140--ÇÇiftlik iftlik üürrüünlerinin nlerinin ççabuk kurutulmasabuk kurutulmasıı



120120--Temiz su Temiz su 
eldesieldesi,tuzlu ,tuzlu 
oranoranıın n 
arttarttıırrıılmaslmasıı

110110--ÇÇimento imento 
kurutulmaskurutulmasıı

100100--Organik Organik 
maddelerin maddelerin 
kurutulmaskurutulmasıı

(yosun,et,sebze)(yosun,et,sebze)
9090--BalBalıık kurutmak kurutma



BALIK ÜRETĐMĐ



8080--Ev ve sera Ev ve sera ııssııtmatma
7070--SoSoğğutmautma
6060--KKüümes ve ahmes ve ahıır r 

ııssııtmatma
5050--Mantar Mantar 

yetiyetişştirmetirme
4040--Toprak Toprak 

ııssııtma,kent tma,kent 
ııssııtmastmasıı,sa,sağğllıık k 
tesisleritesisleri

3030--YYüüzme havuzlarzme havuzlarıı,,
fermantasyon,fermantasyon,
damdamııtmatma



2020202020202020--------BalBalBalBalBalBalBalBalııııııııkkkkkkkk

ççççççççiftlikleriiftlikleriiftlikleriiftlikleriiftlikleriiftlikleriiftlikleriiftlikleri



KKĐĐMYASAL MADDE MYASAL MADDE ÜÜRETRETĐĐMMĐĐ

Jeotermal akJeotermal akışışkandan borik kandan borik 
asit,asit,amonyumbikarbonatamonyumbikarbonat,a,ağığır r 
su(dsu(dööteryum oksit) vb. maddelerin elde teryum oksit) vb. maddelerin elde 
edilmesindeedilmesinde
Jeotermal akJeotermal akışışkandaki cokandaki co2 2 den kuru den kuru 
buz elde edilmesinde (ABD,Tbuz elde edilmesinde (ABD,Tüürkiye), rkiye), 
sasağğllıık ve termal tesislerde birk ve termal tesislerde birççok ok 
üülkelerde kullanlkelerde kullanıılmaktadlmaktadıır.r.



JEOTERMAL ENERJJEOTERMAL ENERJĐĐNNĐĐN N ÇÇEVREYE EVREYE 
ETKETKĐĐSSĐĐ



�� Jeotermal enerji,fosil yakJeotermal enerji,fosil yakııtlartlarıın tn tüüketimiyle ilgili olarak ketimiyle ilgili olarak 
ortaya ortaya ççııkan sera etkisi ve asit yakan sera etkisi ve asit yağğmuru gazlarmuru gazlarıınnıın n 
atmosfere atatmosfere atıılmaslmasıından dondan doğğan an ççevre sorunlarevre sorunlarıınnıın n öönlenmesi nlenmesi 
bakbakıımmıından bndan büüyyüük k öönem tanem taşışımaktadmaktadıır.r.

�� Jeotermal enerjiye dayalJeotermal enerjiye dayalıı modern elektrik santrallerinde modern elektrik santrallerinde 
COCO2,2,NONOxx,,SOSOxx atatıımmıı ççok dok düüşşüük dk düüzeydedir.zeydedir.

�� Merkezi Merkezi ııssııtma sistemlerinde ise stma sistemlerinde ise sööz konusu gazlarz konusu gazlarıın den deşşarj arj 
miktarlarmiktarlarıı ise sise sııffıır der değğerine inmierine inmişştir. tir. 

�� KKöömmüür yakr yakııtltlıı santrallerdeki COsantrallerdeki CO22 atatıımmıı,eski tip ,eski tip 
santrallerdekine oranla 1600 kat daha fazladsantrallerdekine oranla 1600 kat daha fazladıır.bu r.bu 
karkarşışılalaşşttıırmalarrmalarıın n ışığıışığında jeotermal enerjinin avantajnda jeotermal enerjinin avantajıı kesin kesin 
olarak golarak göörrüülmektedir.lmektedir.

�� GeliGelişşen teknolojiye ve duyulan ihtiyaca gen teknolojiye ve duyulan ihtiyaca gööre atre atıık su ik su iççindeki indeki 
bazbazıı kimyasal maddeler kimyasal maddeler üüretilerek,akretilerek,akışışkan bu ykan bu yöönden nden 
zararszararsıız hale getirilebilmektedir.z hale getirilebilmektedir.



MTA ve JEOTERMAL MTA ve JEOTERMAL 
ENERJENERJĐĐ

Ülkemizde jeotermal arama yapan
tek kuruluş olan MTA Genel Müdürlüğü konu 
ile ilgili çalışmalara 1960 lı yıllarda 
başlamış,70 li-80 li yıllarda,”Jeotermal Enerji 
Dairesi” şeklinde örgüt yapısıyla yoğun 
çalışmalar yaparak önemli sahalar 
keşfedilmiştir.
Ülkemizde jeotermal enerji araştırmaları
1962 de mta genel müdürlüğünün sıcak su 
kaynaklarına yönelik envanter çalışmaları ile 
başlamıştır.







SORUNLAR VE SORUNLAR VE ÇÖÇÖZZÜÜM M 
ÖÖNERNERĐĐLERLERĐĐ

�� Finansman,yedek parFinansman,yedek parçça ve a ve makinamakina
donandonanıımmıı

�� YetiYetişşmimişş elemanlarelemanlarıın devlet n devlet 
sektsektöörrüünde tutulamamasnde tutulamamasıı

�� Kimyasal sorunlarKimyasal sorunlar
�� Jeotermal enerjinin aranmasJeotermal enerjinin aranmasıı ve ve 

üüretilmesi konusundaki yasal retilmesi konusundaki yasal 
boboşşluklarluklar



SONUSONUÇÇ
�� Jeotermal enerji Jeotermal enerji hipertermalhipertermal alanlardan alanlardan ççııkan,ikan,iççinde inde 

mineral ve mineral ve ççeeşşitli tuzlar iitli tuzlar iççerebilen serebilen sııcak su,buhar ve gazlar cak su,buhar ve gazlar 
bibiççimindeki jeotermal akimindeki jeotermal akışışkankanıın enerjisidir.bazn enerjisidir.bazıı teknik teknik 
yyööntemlerle yerin derinliklerindeki sntemlerle yerin derinliklerindeki sııcak kuru kayalarcak kuru kayalarıın n 
ııssııssıınnıındendeğğerlendirilmesierlendirilmesi de jeotermal enerji kapsamde jeotermal enerji kapsamıında nda 
ele alele alıınmaktadnmaktadıır.r.

�� Jeotermal enerjinin Jeotermal enerjinin ççevre dostu karakterde kullanevre dostu karakterde kullanıılmaslmasıı
iiççin,tin,tüüm dm düünyada yasalarla zorunlu hale getirilminyada yasalarla zorunlu hale getirilmişş olan olan 
reenjeksiyonreenjeksiyon(ak(akışışkankanıı yeraltyeraltıına geri verme)teknina geri verme)tekniğğinin inin 
uygulanmasuygulanmasıı,b,bööylece hem rezervuar parametrelerinin ylece hem rezervuar parametrelerinin 
korunmaskorunmasıı hem de jeotermal suyun hem de jeotermal suyun ççevreye zarar evreye zarar 
vermemesinin savermemesinin sağğlanmaslanmasıı şşarttarttıır.r.

�� JeotermalenerjiJeotermalenerji ile ilgili dile ilgili düünyadaki yeni gelinyadaki yeni gelişşmelerin melerin 
yakyakıından izlenmesi,ilgili uzmanlarndan izlenmesi,ilgili uzmanlarıın bu konulardaki n bu konulardaki 
birikiminin gelibirikiminin gelişştirilmesine tirilmesine öözen gzen göösterilmesi sterilmesi 

�� Mevcut jeotermal kuyularMevcut jeotermal kuyularıın yetersiz kaldn yetersiz kaldığıığı bilinci ile daha bilinci ile daha 
fazla arafazla araşşttıırma yaprma yapıılarak jeotermal kuyularlarak jeotermal kuyularıın an aççıılmaslmasıına na 
hhıız verilmelidir.z verilmelidir.



NNĐĐÇÇĐĐN JEOTERMALN JEOTERMAL…….?.?

�� Yenilenebilir,sYenilenebilir,süürdrdüürrüülebilir,tlebilir,tüükenmeyen enerji kenmeyen enerji 
�� VarlVarlığıığımmıız doz doğğal kaynakal kaynak
�� Temiz,Temiz,ççevre dostu (yanma teknolojisi kullanevre dostu (yanma teknolojisi kullanıılmadlmadığıığı iiççin sin sııffııra ra 

yakyakıın emisyon)n emisyon)
�� ÇÇok amaok amaççllıı ııssııtma uygulamalartma uygulamalarıı iiççin idealin ideal
�� Meteorolojik koMeteorolojik koşşullardan baullardan bağığımsmsıızz
�� HazHazıır enerjir enerji
�� Fosil ve diFosil ve diğğer alternatif enerji kaynaklarer alternatif enerji kaynaklarıına gna gööre re ççok daha ucuzok daha ucuz

ggüüvenilirvenilir
�� Verimlilik %95 in Verimlilik %95 in üüststüündende
�� Minimum alan ihtiyacMinimum alan ihtiyacıı
�� Jeotermal Jeotermal ııssııtma evlere tma evlere fuelfuel--oiloil,mazot,k,mazot,köömmüür,odun atr,odun atııklarklarıınnıın n 

tataşışınmasnmasıınnıı ortadan kaldortadan kaldııracaracağığı iiççin in şşehir iehir iççerisindeki trafierisindeki trafiğğin in 
yyüükküünnüü azaltazaltıır.r.



KAYNAKLARKAYNAKLAR
�� --AumentoAumento, F& , F& AntonelliAntonelli, G. , G. GenerationGeneration of of ElectricalElectrical EnergyEnergy fromfrom LowLow

TemperatureTemperature GeothermalGeothermal SourcesSources in in RuralRural AreasAreas. FAO/CNRE . FAO/CNRE TechnicalTechnical
ConsultationConsultation on on FeothermalFeothermal EnergyEnergy an an IndustrialIndustrial ThermalThermal EffluentsEffluents, , 
1985. 1985. RomeRome..

�� --CataldiCataldi, R., , R., SammarugaSammaruga, WEC 86 , WEC 86 andand GeothermicsGeothermics, 1986., 1986.
�� --DicksonDickson, H. , H. MaryMary, , FanelliFanelli, M., , M., ApplicationsApplications of of GeothermalGeothermal EnergyEnergy. . 

GeothermalGeothermal EnergyEnergy, , TechnologyTechnology, , EcologyEcology CourseCourse TextText--BookBook andand
GuidelineGuideline, 1993, , 1993, InternationalInternational SummerSummer SchoolSchool on on DirectDirect ApplicationApplication of of 
GeothermalGeothermal EnergyEnergy, , MacedoniaMacedonia..

�� --DicsonDicson, M.H., , M.H., FanelliFanelli, M., , M., GeothermalGeothermal R&D in R&D in DevelopingDeveloping CountriesCountries, , 
1988.1988.

�� --Edward, L. M., Edward, L. M., ChilingerChilinger, G.V., , G.V., RiekeRieke III, H.H. III, H.H. andand FertiFerti W.H. W.H. HandbookHandbook
of of GeothermalGeothermal EnergyEnergy GulfGulf PublishingPublishing CompanyCompany, , BookBook DivisionDivision, 1982, , 1982, 
USA.USA.

�� --FreestonFreeston, D.,H. , D.,H. DirectDirect UsesUses of of GeothermalGeothermal EnergyEnergy in 1990, in 1990, GeothermalGeothermal
ResourcesResources CouncilCouncil BulletinBulletin, , volvol. 19, 1990, USA.. 19, 1990, USA.



�� --GeothermalGeothermal ResourcesResources CouncilCouncil BulletinBulletin, , SeptemberSeptember
1993, USA.1993, USA.

�� --LindalLindal, B., , B., IndustrialIndustrial andand otherother ApplicationsApplications of of 
GeothermalGeothermal EnergyEnergy, , ArmsteadArmstead, H.C.H. , H.C.H. GeothermalGeothermal
EnergyEnergy, UNESCO, 1973, Paris, UNESCO, 1973, Paris

�� --MTA Jeotermal Enerji RaporlarMTA Jeotermal Enerji Raporlarıı
�� --KoKoççak, A., Jeotermal Sistemler ve Hidrolojik ak, A., Jeotermal Sistemler ve Hidrolojik 

Modelleme. Ulusal 1. Hidrojeoloji Sempozyumu, Modelleme. Ulusal 1. Hidrojeoloji Sempozyumu, 
A.A.ÜÜ.F.F. Jeoloji M.F.F. Jeoloji Müüh. Bh. Bööllüümmüü, 1988, 1988

�� --MertoMertoğğlulu, O., Jeotermal Kaynaklar, O., Jeotermal Kaynaklarıın Alternatif ve n Alternatif ve 
Entegre KullanEntegre Kullanıımlarmlarıı, 1991 Haymana Kapl, 1991 Haymana Kaplııca ca 
Sempozyumunda sunulmuSempozyumunda sunulmuşştur, 1991.tur, 1991.

�� --MertoMertoğğlulu, O., , O., GeothermalGeothermal DistrictDistrict HeatingHeating
ApplicationsApplications in in TurkeyTurkey, Poster , Poster PresentationPresentation, 1991, , 1991, 
IcelandIceland..



�� --MertoMertoğğlulu, O., , O., MertoMertoğğlulu, F.M., Jeotermal Is, F.M., Jeotermal Isııtma Sistemleri tma Sistemleri 
Dizayn Kriterleri ve Uygulamalar. TMMOB 1. Ulusal Tesisat Dizayn Kriterleri ve Uygulamalar. TMMOB 1. Ulusal Tesisat 
MMüühendislihendisliğği Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabi Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabıı, Nisan 1993, , Nisan 1993, 
ĐĐzmirzmir

�� --MertoMertoğğlulu, O., , O., MertoMertoğğlulu, F.M., , F.M., GeothermalGeothermal DistrictDistrict HeatingHeating
ApplicationsApplications InIn TurkeyTurkey. . GeothermalGeothermal EnergyEnergy forfor GreenhousesGreenhouses andand
AquacultureAquaculture in in CentralCentral andand East East EuropeanEuropean CountriesCountries, EC , EC ““LetLet’’ss GoGo
EastEast”” Project, 1993, Project, 1993, MacedoniaMacedonia..

�� --ORME Jeotermal A.ORME Jeotermal A.ŞŞ., t.c. ., t.c. ÇÇevre Bakanlevre Bakanlığıığı taraftarafıından ndan 
hazhazıırlatrlatıılmlmışış olan olan “Ç“Çevre aevre aççııssıından Temiz Enerji Kaynandan Temiz Enerji Kaynağığı olarak olarak 
Nitelendirilen Jeotermal Enerji UygulamalarNitelendirilen Jeotermal Enerji Uygulamalarıınnıın Bn Böölgesel ve lgesel ve 
SektSektöörelrel KullanKullanıım Alanlarm Alanlarıındaki Alternatiflerin Arandaki Alternatiflerin Araşşttıırrıılmaslmasıı ve ve 
TanTanııttıım Projesi, 1. ve 2. ciltler.m Projesi, 1. ve 2. ciltler.

�� --MertoMertoğğlulu, O., , O., MertoMertoğğlulu, F., M., Ba, F., M., Başşararıır, N.H.,r, N.H.,DirectDirect UseUse of of 
HeatingHeating ApplicationsApplications in in TurkeyTurkey. . UtilitiesUtilities andand GeothermalGeothermal: An : An 
EmergingEmerging PartnershipPartnership, , GeothermalGeothermal ResourcesResources CouncilCouncil
TransactionsTransactions, , volvol, 17, p, 19, 17, p, 19--22, 1993 San Francisco.22, 1993 San Francisco.

�� --RobertsonRobertson ResearchResearch IntInt. Ltd., . Ltd., GeothermalGeothermal DivisionDivision BrochureBrochure, , 
1988.1988.



TETEŞŞEKKEKKÜÜRLERRLER……


