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Jeotermal Enerji:

YERLÝ, YENÝLENEBÝLÝR ve UCUZ
Jeo :Yer ve Termal:Isý kelimelerinden
oluþan jeotermal kelimesi "Yer Isýsý"
anlamýna gelmekte ve yerkürenin sahip
olduðu ýsý enerjisi olarak tanýmlanmaktadýr. Çok yüksek sýcaklýk
deðerlerine sahip olan yerkürenin,
merkezinden yüzeye doðru sürekli ýsý
akýsý olmakta ve bu nedenle yerkürenin
sýcaklýðý her 100 metrede 3 C
artmaktadýr. Derinlikle olan ortalama
sýcaklýk artýþ deðerlerinde, plaka
tektoniði sýnýr noktalarýnda, büyük artýþlar
gözlenmekte ve bu bölgeler jeotermal
enerjinin zengin olduðu bölgeler
olmaktadýr. Þekil 1deki haritada
gösterilen plaka tektoniði sýnýr
bölgelerinde yer alan Japonya, Yeni
Zelanda, Ýzlanda, ABD'nin Kaliforniya
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eyaleti, Filipinler, Endonezya, Ýtalya ve
Türkiye gibi ülkeler jeotermal enerji
yönünden zengin ülkelerdir.

Yeryüzüne sýcak su ve/veya buhar olarak
çýkarýlan jeotermal akýþkan, sahip
olduðu sýcaklýða baðlý olarak, çok farklý
amaçlarla kullanýlabilmektedir. 20 Clik
bir akýþkan balýk çiftliklerinde, 30 C
havuz ve kaplýcalarda, 50 C ve üzeri
sera ve konut ýsýtmasýnda kullanýlýr iken,
120 C ve üzeri akýþkandan elektrik
enerjisi üretilebilmektedir. Ýkili çevrim
olarak isimlendirilen teknolojiyi
kullanarak 80 C lik akýþkandan elektrik
enerjisi üretmek mümkün olmaktadýr.
Þekil 2, jeotermal akýþkanýn kullaným
alanlarýný sýcaklýðýn fonksiyonu olarak
vermektedir.
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Jeotermal enerjiden yararlanabilmek
için yerkürenin sahip olduðu ýsý
enerjisinin yeryüzüne taþýnmasý
gerekmektedir. Günümüz teknolojik ve
ekonomik koþullarýnda, yer ýsýsýnýn
yeryüzüne taþýnmasý; yeraltýna süzülüp,
yer ýsýsý ile ýsýndýktan sonra sýcak su veya
buhar olarak yeryüzüne ulaþan su
vasýtasýyla olmaktadýr. Sýcak su ve/veya
buharýn doðal yollarla yeryüzüne
ulaþmasý yanýsýra, açýlacak sondajlar
sonrasý kuyulardan yapýlan üretim
yoluyla da bu enerji yeryüzüne
çýkarýlmaktadýr.

Þekil:1
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Ülkemiz jeotermal enerji açýsýndan
oldukça yüksek potansiyele sahiptir.
Keþfedilmiþ olan 170 adet jeotermal
saha ve 1000 dolayýnda sýcak ve
mineralli su kaynaðýndan, oldukça
çeþitli uygulamalarda faydalanýlmaktadýr. Eski Yunan, Roma, Bizans
ve Osmanlý dönemlerindeki yoðun
hamam, kaplýca geleneði; günümüzde
önemli saðlýk turizmi merkezlerinin
oluþtuðu, jeotermal enerji uygulamalarýna dönüþmektedir. Ýzmir-Balçova,
Afyon-Ömer-Gecek ve Sandýklý,
Balýkesir-Gönen jeotermal sahalarýndaki uygulamalar örnek gösterilebilir.
Öte yandan, yapýlan sondajlarla elde
edilen yüksek sýcaklýk ve debideki
akýþkanlar, alan ýsýtmacýlýðýnda kullanýlmaktadýr. Ýlk olarak 1983 yýlýnda
Dokuz Eylül Üniversitesi, öðrenci
yurtlarýnýn Balçova sahasý akýþkaný
kullanýlarak ýsýtýlmasýyla baþlayan konut
ýsýtmacýlýðý yýllar içinde artmýþtýr. Konut

Þekil:2

ýsýtmacýlýðýnýn yapýldýðý önemli merkezler
olarak; Ýzmir-Balçova (12500 konut
eþdeðeri -KE), Kütahya-Simav (3500
KE), Balýkesir-Gönen (3400 KE), AydýnSalihli (3000 KE), Afyon-Merkez (4500
KE) ve Ankara-Kýzýlcahamam (2500
KE) sayýlabilir. Sera ýsýtmasýnda ise

Þanlýurfa (106000 m2),
Kütahya-Simav (120000
m2) ve Ýzmir-Balçova
(100000 m2) jeotermal
sahasý uygulamalarý
önemli merkezlerdir.
Yüksek sýcaklýklý
jeotermal kaynaklara
sahip ülkemizde, halen
Denizli-Kýzýldere
Jeotermal sahasý,
elektrik enerjisi üretimi
yapýlan, tek sahamýzdýr.
Bu saha, 20.4 MW
kurulu güce sahip olup, 198 C - 243 C
sýcaklýða sahip 9 ayrý kuyudan üretilen
jeotermal akýþkandan, 147 C de
ayrýþtýrýlan buhar ile enerji üretmektedir.
Elektrik enerjisi üretimine uygun olan
Aydýn-Salavatlý (171 C) ve AydýnGermencik (232 C) jeotermal
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sahalarýnda, santral kurma çalýþmalarý
sürdürülmektedir. Akýþkanýn enerjisi
yanýsýra, akýþkanlarýn içerdiði gazlar
veya minerallerin ayrýþtýrýlarak eldesi de
mümkündür. Bu kapsamda, Kýzýldere
sahasý akýþkanýnýn içerdiði Karbon Dioksit
gazý ayrýþtýrýlarak (120000 ton/yýl) gazlý
içecek endüstrisinde kullanýlmaktadýr.
Jeotermal enerji, ýsýtma için fosil yakýtlý
uygulamalarýný ikame etmesi
durumunda, düþük karbon dioksit gazý
emisyonu ile çevre kirliliðinde azalmayý
beraberinde getirmektedir. Jeotermal
akýþkan kullanýlarak yapýlan merkezi
ýsýtma uygulamalarýnda ise, aylýk
ortalama 50 YTL ile elde edilen konut
ýsýtmasý ve sýcak kullaným suyu, bu enerji
türünün alternatif fosil yakýtlara olan
üstünlüðünü göstermektedir.
Petrol ve Doðalgaz Müh.Bl.
Prof.Dr. Mahmut Parlaktuna

Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'nin Eðitimde

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri
Politikalarýna Genel Bir Bakýþ
Avrupa Birliði'nin 2010 yýlý öncelikli
hedeflerinden biri, günümüzde eðitim
sistemlerinin ayrýlmaz bir parçasý
haline gelen bilgi ve iletiþim
teknolojilerinden yararlanarak eðitim
sistemlerinin kalitesini artýrmaktýr. Bu
amaç doðrultusunda, okullarda
bilgisayarlaþma oranýnýn artmasý
hedeflenmekte, branþýna bakýlmaksýzýn tüm öðretmenlerin
bilgisayar okur yazarý olmalarý ve bu
teknolojiyi öðrenci baþarýsýný ve
motivasyonunu artýrmak için
derslerinde kullanmalarý beklenmektedir. Yapýlan araþtýrmalar
göstermiþtir ki, beklenen bu hedeflere

ulaþmada okullarý ve sýnýflarý
bilgisayarlarla donatmak tek baþýna
yeterli deðildir; önemli olan teknolojiyi
eðitim programlarýna entegre etmek
ve öðretmenlere bu konuda eðitim
vermektir.

Modern toplumlarda son derece
önemli bir rolü olan bilgi ve iletiþim
teknolojileri, eðitim alanýna da pek
çok þey vaat etmektedir. Ancak
baþarýlý uygulamalar için ülkelerin
benimsedikleri "Bilgi ve Ýletiþim
Teknolojileri Politikalarý", teknoloji
entegrasyonunda en önemli
unsurlardan biri olarak kabul
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edilmektedir. OECD tarafýndan 2003
yýlýnda yapýlan PISA (Programme for
International Student Assessment)
sonuçlarý da bu görüþü desteklemektedir. Bu sonuçlara göre
Türkiye; matematik alanýnda sondan
beþinci, fen alanýnda sondan ikinci
ve okuma alanýnda sondan yedinci
olmuþtur. Her üç alanda ilk sýrayý
alan Fin-landiya örneði incelendiði
zaman, ülke bütçesinden eðitime
ayrýlan pay yaklaþýk olarak,
Türkiye'nin iki katý olduðu görülmektedir; bunun yanýsýra OECD
ortalamasýnýn üstünde sonuçlar elde
eden ülkeler de, bütçeden, eðitim

için yüksek paylar ayýrmaktadýr. Ne
yazýk ki ülkemiz eðitime ayrýlan bütçe
konusunda, OECD ülkeleri arasýnda,
son sýrada yer almaktadýr. Her üç
alanda OECD ortalamasýnýn üstünde
olan Danimarka'da, ilköðretim
okullarýnda, her sýnýfa yaklaþýk 19
öðrenci düþerken, ülkemizde bu sayý
27'dir. Ülkemizde öðretmenlere
ödenen maaþ; Finlandiya, Norveç,
Ýngiltere ve Amerika gibi ülkelerin
altýnda olsa da, ülke bütçesinden
öðretmen maaþlarýna ayrýlan pay göz
önüne alýndýðýnda, en üst sýrada
Türkiye yer almaktadýr. Finlandiya'da
öðretmenlerin %83 ve Danimarka'da
%76sý internet kullanýrken, Türkiye'de

ise bu oran %41'dir. Finlandiya'da,
okullarda bilgisayar baþýna düþen
öðrenci sayýsý ortalama olarak 9,
Danimarka'da ise bu sayý ortalama
olarak 8'dir. Türkiye'de ise bilgisayar
baþýna düþen öðrenci sayýsý, 19982003 arasýnda Dünya Bankasý
tarafýndan desteklenen 8 Yýllýk Temel
Eðitim Projesi'ne raðmen, hala istenen
sayýda deðildir.
Daha önce de belirtildiði gibi, okullarý
bilgisayarlarla donatmak, tek baþýna
baþarýya ulþamada yeterli deðildir. Bu
teknolojiyi sýnýflara taþýyacak olan
öðretmenlerin eðitilmesi son derece
önemlidir. PISA'da oldukça iyi baþarýlar

elde eden Finlandiya Milli Eðitim
Bakanlýðý'na göre bu baþarýlarýnýn
altýnda yatan nedenlerin baþýnda,
öðretmen eðitimine verdikleri önem
yer almaktadýr. Benzer þekilde
Danimarka, Norveç gibi geliþmiþ
ülkelerde öðretmen eðitimi oldukça
önemlidir. Ülkemizdeki uygulamalara
baktýðýmýzda, bu konuda ciddi
eksikliklerimizin olduðu görülmektedir.
Daha iyi sonuçlar elde etmek için
yapýlmasý gereken þey; öðretmen
eðitimine gereken önemi vermektir.
Eðitim Fakültesi
Doç.Dr. Soner Yýldýrým

Dokunmasýz Yöntemlerle

ELEKTRÝKSEL
ÝLETKENLÝK
GÖRÜNTÜLENMESÝ

Ýnsan vücudunda bulunan dokularýn,
elektriksel iletkenliklerinin, dokuya
zarar vermeden ölçülmesi/görüntülenmesi; týbbi görüntüleme
alanýnýn önemli araþtýrma konularýndan biridir. Doku iletkenliði
görüntülemesi, tek baþýna teþhis
amaçlý kullanýlabileceði gibi, baþka
görüntüleme yöntemlerine tamamlayýcý ek bilgi de verecektir. Son
yirmi yýldýr yapýlan çalýþmalarda farklý
yöntemlerin denenmesi, elde edilen
verilerin güvenilirliðinin artýrýlmasý ve
yeni görüntüleme algoritmalarý üzerine
oldukça yoðun çaba sarf edilmiþtir.
ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliði
Bölümü Biyomedikal Araþtýrma

Þekil 1. Elektriksel iletkenliði, doku iletkenliði aralýðýnda olacak
þekilde ayarlanmýþ, iki agar çubuðunun görüntüsü. Yüksek iletkenlik
deðerleri açýk renkle gösterilmiþtir. Çubuklarýn gerçek sýnýrlarý
kesikli çizgi ile belirtilmiþtir.

Laboratuvarlarýnýn ana araþtýrma
konularýndan biri olan dokularýn
elektriksel iletkenliklerinin dokuya
zarar vermeden görüntülenmesiyle
ilgili olarak, Nevzat GENÇER þu
bilgileri verdi: "Grubumuz, literatürdeki
iletkenlik görüntüleme yöntemlerinden
farklý olarak; dokunmasýz yöntemlerle dokularýn yüzeyaltý iletkenliði
görüntülemesi üzerine, yeni bir
görüntüleme sistemi önermiþtir. Doku
içine indüklenen akýmlarýn yarattýðý
manyetik alanlarýn ölçümüne dayalý
bu teknik ile ilgili teoriyi geliþtiren
grubumuz; bu konuda yaklaþýk sekiz
yýldýr; teorik, sayýsal ve deneysel
katkýlarda bulunmaktadýr. Bu
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yöntemle, literatürde ilk kez, canlý
hayvan görüntüsü elde edilmiþtir.
Bunun yaný sýra; dokularýn elektriksel
iletkenliðinin çoklu frekansla
görüntülenmesi ile ilgili deneyler
yapýlmýþ ve elde edilen sonuçlarýn,
geliþtirilen teoriyi desteklediði
görülmüþtür. Böylece; geliþtirilen
sistemin klinikte uygulanabilirliði
konusunda önemli bir aþama
kaydedilmiþtir. Bu çalýþmalar
kapsamýnda elde edilen sonuçlar,
ulusal ve uluslararasý konferanslarda
sunulmuþ ve konuyla ilgili en nitelikli
dergilerde kapsamlý makaleler olarak
yayýnlanmýþtýr. Þu ana kadar, beþ adet
yüksek lisans tezi, bu alanda yapýlan

çalýþmalarla, tamamlanmýþtýr. Yüksek
lisans öðrencisi Baþak Ülker
KARBEYAZ, IEEE 2001 Yýlý Uluslararasý
Týp ve Biyolojide Mühendislik
Konferansýnda, öðrenci bildirisi
dalýnda 3.'lük derecesi almýþ, tezi;

2002 yýlýnda, ODTÜ'de, Mustafa
Parlar Eðitim ve Araþtýrma Vakfý
tarafýndan, yýlýn tezi ödülüne layýk
görülmüþtür. "
ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliði
Bölümü'nde halen konu ile ilgili öncü

çalýþmalar, Prof. Dr. Nevzat
G. GENÇER (grup koordinatörü),
Arþ. Gör. Koray Özdal ÖZKAN
(doktora öðrencisi), Arþ. Gör. Doða
GÜRSOY (yüksek lisans öðrencisi)
tarafýndan yürütülmektedir.

ODTÜ'de Eðitim Sempozyumu
Ankara Ýtalyan Kültür Merkezi, Milano
Bicocca Üniversitesi ile ODTÜ ve
Sosyoloji Bölümü'nün ortaklaþa
düzenlediði "Türkiye ve Ýtalya Eðitim
Sistemleri Üzerine Bir Diyalog" konulu
uluslararasý sempozyum 10-11 Mart
2006 tarihleri arasýnda, ODTÜ'de
gerçekleþti. ODTÜ Rektörü Prof. Dr.
Ural Akbulut, sempozyumun açýlýþ
konuþmasýnda; eðitimin ticari, politik
ve kültürel açýdan toplum için çok
önemli olduðunu vurgulayarak,
eðitim sayesinde dünyanýn daha
yaþanýlabilir bir hale geldiðini
vurguladý. ODTÜ Rektörü Prof. Dr.
Akbulut, eðitimin toplumlarýn geliþimi
için çok önemli bir iþlevi olduðuna
dikkat çekerek, en son yöntem ve
yapýlarýn yakýndan takip edilmesi
gerektiðini belirtti. Bireyin eðitim
sayesinde; iyi ile kötüyü, doðru ile
yanlýþý ayýrabileceðini dile getiren
Akbulut, eðitimin toplumlarý iyi bir
geleceðe götüreceðini söyledi.
Akbulut, sempozyumun iki gününde
yapýlan çalýþmalar sonunda, Türkiye
ile Ýtalya arasýndaki iliþkilerin daha
güçleneceðine inandýðýný vurguladý.
Sempozyumda "Çaðdaþ Toplumlarda
Eðitimin Ýþlevi, Eðitim Politikalarý ve
Eðitim Sistemlerinin Yapýsý, Eðitim ve
Ýþ/Ýþgücü Pazarý, Eðitim ve Sosyal
Tabakalaþma, Öðretmen Eðitimi:
Özellikleri ve Rol Deðiþimi, Küreselleþme ve Yüksek Öðrenime Etkileri"
ile "Bologna Süreci" gibi konular
tartýþýldý.

Sempozyumun Akademik Danýþmaný
ve ODTÜ Sosyoloji Bölümü Baþkaný
Dr. Sibel Kalaycýoðlu, Haber
ODTÜ'ye, bilimsel toplantýyla ilgili
olarak açýklamalarda bulundu.
Kalaycýoðlu, sempozyum fikrinin 6 ay
önce Ýtalyan Kültür Merkezi'nden gelen
bir teklif sonucu doðduðunu belirterek,
Türkiye'de eðitim sosyolojisi
konusunda büyük eksik olduðunu
bildikleri için bu konuda yapýlacak
bir toplantýya destek olduklarýný
söyledi. Kalaycýoðlu, sempozyumun
organizasyonunu Ýtalyan Kültür
Merkezi'nin yürüttüðünü ODTÜ'nün
de lojistik destek saðladýðýný kaydetti. Kalaycýoðlu, sempozyumda
konuþulanlarý þöyle özetledi:"Sempozyumda, önce eðitimin iþlevi ve
neden eðitim diye tartýþýlmaya
baþlandý. Sonra, her iki ülkede eðitimin
yapýsý, farklý sistemler ve politikalar
anlatýldý. Her iki ülkeden, eðitim
sisteminin dýþýnda kalanlar için yapýlan,
uygulamalardan örnekler sunuldu.
Bizden de halk eðitim sistemi ve
örnekleri anlatýldý. Eðitimin sosyal
hareketlilik ve tabakalaþma üstündeki
etkisinin çok önemli olduðunu
gösteren Türkiye'den iki, Ýtalya'dan bir
araþtýrma sunuldu. Araþtýrmalar her
iki ülkede de özellikle kadýnlarýn,
eðitim durumunun istihdamla iliþkisi
konusunda çok önemli bulgulara iþaret
etti. Ýtalya'daki araþtýrmaya göre
kadýnlarýn eðitimi ne kadar yükselirse
istihdam olanaklarýnda da ayný
derecede yükselme görülüyordu.
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Türkiye'de ise, DPT tarafýndan yapýlmýþ
bir çalýþmanýn sonuçlarýnýn, Sosyoloji
Bölümünden Dr. Ayþe Gündüz
Hoþgör tarafýndan analizi ise;
kadýnlarýn eðitiminde en önemli
faktörlerin annenin eðitimli olmasý,
Türkçe konuþabilmesi, hane halký
büyüklüðü ve ailede iki erkek kardeþ
olmasý gibi faktörlerin önemli
olduðunu ortaya çýkarmýþtýr. Ýkinci gün
ise daha çok öðretmen eðitimi ve
sorunlarý, eðitim ve iþgücü pazarý
arasýndaki iliþkiler, yüksek öðretim
sistemi ve küreselleþme ile etkileþimi ve Bologna süreci anlatýldý."
Ýtalya örneðinin, Türkiye'nin AB süreci
açýsýndan, önemli bir örnek oluþturduðunu anýmsatan Kalaycýoðlu,
"Ýtalya AB sürecini yaþamýþ ve
sonuçlarýyla karþýlaþmýþ bir ülke. Hiçbir
þey dikensiz gül bahçesi deðil. Þimdi
de orada baþka sorunlar yaþanýyor.
Örneðin provincialism (bölgecilik)den
kaynaklanan baþka sorunlar ortaya
çýkmýþ. Yerel yönetim modelinin, çok
önemli bir geliþme olmakla beraber,
belli bir koordinasyona gereksinimi
olduðu ortaya çýkmakta. Türkiye
örnekleri ise merkeziyetçilik ve her
etkinliðin merkezden alýnan kararlara
baðlý olduðu bir bürokrasi biçimi ve
buna baðlý geliþen sorunlara iþaret
ediyor. Bu açýdan sempozyum farklý
eðitim politikalarý ve uygulamalarýnda
bir kýyaslama olanaðý oluþturdu" dedi.

