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PROJE DETAYLARI
Proje Adı: Jeotermal Enerji Alanında Ye şkin Becerilerinin Geliş rilmesi
Program: Erasmus+ KA204 - Ye şkin Eği mi İçin Stratejik Ortaklıklar
Proje Başlangıç Tarihi: 01-12-2019
Proje Bi ş Tarihi: 30-11-2022
Projenin Öncelikleri:
* Ye şkinlerin ih yaçlarına göre tasarlanmış yüksek kaliteli öğrenme rsatlarının geliş rilmesi ve
yaygınlaş rılması
* Dijital çağda açık öğre m ve yenilikçi uygulamalar
* Eği mcilerin ve ye şkin öğrenicileri destekleyen diğer personelin yetkinliklerinin geliş rilmesi
Proje ortakları: Türkiye (3 yerel ortak), Yunanistan, İspanya, Portekiz, Hollanda
Web sitesi: www.thermalfarm.net
Facebook: h ps://www.facebook.com/Geothermal-Energy-Project
Instagram: h ps://www.instagram.com/geothermalenergyproject
Proje öze :
Hayat boyu öğrenme, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü dijital çağın gerek rdiği
sürekli yapısal değişiklikler yaşamın tüm alanlarını, bireyleri, toplumları ve ekonomileri
etkilemektedir. Hayat boyu öğrenme felsefesinde ye şkin eği mi ile beceri ve yeterliliklerin sürekli
güncellenmesi temel yaklaşım biçimidir. Bu yüzden hızlı bir şekilde değişen dünyada yeni beceriler
kazanmak ya da becerileri geliş rmek çok önemli hale gelmektedir.
Bu nedenle projemiz, dijital çağın özelliklerine uygun olarak ye şkin becerilerinin geliş rilmesi
üzerine inşa edilmiş r. Projenin genel amacı, günlük hayat, tarım, gıda endüstrisi ve hayvancılıkta
jeotermal enerji ve yenilenebilir enerji kullanarak yeşil ve sürdürülebilir bir uygulamalar bütününün
oluşturulmasına katkıda bulunmak r. Projemizin hedef grubu, jeotermal enerji ve yenilenebilir
enerji kullanımına ilişkin bilgi ve becerilerini geliş rmek isteyen ye şkinler ve ye şkin eği mi
alanında çalışan, bahsi geçen konularda bilgi ve becerilerini geliş rmek isteyen eği mcilerdir.
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Proje Çık ları:
1- Ye şkinler için jeotermal enerji uygulamalarının kullanımı için e-öğrenme modülleri:
* Jeotermal Enerji
* Jeotermal Enerji Kullanım Alanları
* Kurutulmuş Gıda Hazırlamada Jeotermal Enerji Kullanımı
* Jeotermal Seralarda Sebze Ye ş riciliği
* Jeotermal Seralarda Süs Bitkisi Ye ş riciliği
* Topraklı ve Topraksız Tarım
* Rüzgar Enerjisi
* Güneş Enerjisi
2- Ye şkin eği m merkezleri için Müfredatlar (2 adet).
* Kurutulmuş Gıda Hazırlamada Jeotermal Enerji Kullanımı
* Jeotermal Seralarda Meyve, Sebze ve Süs Bitkisi Ye ş riciliği
Proje faaliyetleri:
1- Hazırlık çalışmaları, tanı m faaliyetleri ve seminerler.
2- Uluslararası hareketlilikler.
3- Kısa süreli eği m, öğre m ve öğrenme faaliye .
4- Jeotermal enerjinin daha verimli kullanılması için strateji geliş rme çalıştayı.
5- Yerel, bölgesel ve uluslararası düzeylerde yaygınlaş rma faaliyetleri.
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JEOTERMAL ENERJİ
JEOTERMAL ENERJİ NEDİR?
Jeotermal kelimesi Yunanca geo (toprak) ve therme (ısı) kelimelerinden gelir. Yani jeotermal
enerji, yeryüzünün içindeki ısıdır. Yeral nda üre len buharı ve sıcak suyu binaları ısıtmak veya
elektrik üretmek için kullanabiliriz. Jeotermal enerji yenilenebilir bir enerji kaynağıdır çünkü su
yağışlarla yenilenir ve ısı sürekli olarak üre lmeye devam edilir.
YERALTINDAKİ ENERJİ
Jeotermal enerji, dünyanın çekirdeğinde, yüzeyin yaklaşık 6.500 kilometre al nda üre lir.
Kayalarda meydana gelen bir süreç olan radyoak f parçacıkların yavaş yavaş bozunmasıyla, güneşin
yüzeyinden daha sıcak olan ısı sürekli olarak dünyanın içinde üre lir. Dünyanın birkaç farklı
katmanı vardır:
* Çekirdek iki katmandan oluşur: Sert bir demir çekirdek ve magma adı verilen çok sıcak erimiş
kayadan yapılmış bir dış çekirdek.
* Çekirdeği çevreleyen ve yaklaşık 2.900 kilometre kalınlığındaki manto. Magma ve kayadan oluşur.
* Kabuk, yeryüzünün en dış tabakası, kıtaları oluşturan kara ve okyanus tabanlarıdır. Bu katman,
okyanusların al nda 5 ila 8 kilometre, kıtalarda 24 ila 56 kilometre arasında kalınlıkta olabilir.
Yerkabuğu, plaka adı verilen parçalara ayrılır. Magma, bu plakaların kenarlarına yakın bölgelerde
yüzeye yaklaşır. Volkanların meydana geldiği yerler burasıdır. Volkanlardan püsküren lav, kısmen
magmadır. Yerin derinliklerinde, kayalar ve su bu magmadan ısıyı emer. Yeral nda derinlere indikçe
kayaların ve suyun sıcaklığı daha da artar.
Dünyanın dört bir yanındaki insanlar jeotermal enerjiyi derin kuyular kazarak ve ısınmış yer al
sularını veya buharı yüzeye pompalayarak elektrik üretmek için kullanmaktadırlar. Bu enerji binaları
ısıtmak ve soğutmak için de kullanılmaktadır.
TARİHİ
Doğal sıcak su havuzlarından ve kaplıcalardan gelen jeotermal enerji, uzun süredir yemek
pişirmek, banyo yapmak ve ısınma amaçlı kullanılmaktadır. Yerli Amerikalıların 10.000 yıl kadar önce
yemek pişirmek için jeotermal enerjiyi kullandığına dair kanıtlar vardır. An k çağda, kaplıcalarla
ısı lan hamamların, Yunanlılar ve Romalılar tara ndan kullanıldığı bilinmektedir.
Jeotermal enerji ile ısınma ve ısıtma örnekleri, MS 1. yüzyıla, Roma ken Pompei'ye kadar
uzanmaktadır. Jeotermal enerjinin bu tür kullanımları başlangıçta sıcak su ve buharın erişilebilir
olduğu alanlarla sınırlıydı.
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Dünyanın ilk bölgesel ısıtma sistemi Fransa'da 14. yüzyılda kurulmasına rağmen, ancak
19. yüzyılın sonlarına doğru jeotermal kaynakların ekonomik potansiyeli fark edilmeye ve farklı
amaçlar için kullanılmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, jeotermal enerji ısınma amacıyla,
1892'de, Idaho şehrindeki konutlarda kullanılmaya başlandı ve 1970'e kadar şehrin büyük bir kısmı
jeotermal ısıyı kullanır hale geldi.
En büyük ve en ünlü jeotermal bölgesel ısıtma sistemi, 1930'lardan i baren şehrin
yüzde 99'unun jeotermal enerji ile ısı ldığı İzlanda'nın Reykjavik şehrinde bulunmaktadır.
Jeotermal sıvılardan borat bileşiklerinin çıkarılmasını içeren erken endüstriyel doğrudan kullanım
uygulamaları, 19. yüzyılın başlarında İtalya'da Larderello şehrinde başlamış r.
İlk jeotermal elektrik enerjisi üre mi de 1904 yılında bir deneysel tesisinin geliş rilmesiyle
Larderello şehrinde gerçekleş . Takiben bu teknolojinin ilk cari kullanımı 1913 yılında
250 kilovat (kW) elektrik üreten bir tesisin inşası ile yine Larderello'da gerçekleş . Sonraki
Jeotermal enerji santralleri 1958'de Yeni Zelanda'da ve 1960'ta Kuzey Kaliforniya'daki Geysers'de
devreye alındı. Günümüzde, 80'den fazla ülke, doğrudan veya dolaylı bir şekilde, jeotermal enerji
kullanmaktadır. Jeotermal enerji kullanımında dünyada, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Türkiye,
İzlanda, Japonya ve Macaristan lider ülkeler konumundadır.
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JEOTERMAL ENERJİ KULLANIM ALANLARI
JEOTERMAL ENERJİ NERELERDE BULUNUR?
Çoğu jeotermal rezervuar, yüzeyde bize görünür bir ipucu vermez. Bu rezervuarlara ulaşmak için
yer al na derin kazılar yapmak gerekmektedir.
Jeotermal kaynaklar yüzeye aşağıdaki şekillerde yol bulmaktadır:
* volkanlar ve fumaroller
* kaplıcalar,
* gayzerler.
En ak f jeotermal kaynaklar genellikle depremlerin ve yanardağların yoğunlaş ğı ana levha
sınırları boyunca bulunur. Dünyadaki jeotermal faaliye n çoğu, Ateş Çemberi adı verilen bir bölgede
meydana gelir. Bu alan Pasiﬁk Okyanusu'nu çevrelemektedir.
Magma yüzeye yaklaş ğında, gözenekli kayalarda sıkışmış bulunan yeral sularını veya çatlak
kaya yüzeyleri ve faylar boyunca akan suları ısı r. Bu tür hidrotermal kaynakların iki ortak bileşeni
vardır: su (hidro) ve ısı (termal).
Doğal olarak oluşan geniş hidrotermal kaynak alanlarına jeotermal rezervuar denir. Jeologlar,
jeotermal rezervuarları aramak için farklı yöntemler kullanırlar. Jeotermal rezervuarın gerçekten
var olduğundan emin olmanın tek yolu bir kuyu açmak ve yeral ndaki sıcaklığı test etmek r.
JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANIM ALANLARI
Bazı jeotermal enerji uygulamaları dünyanın yüzeye yakın sıcaklıklarını kullanırken, diğerleri
yerkabuğunda kilometrelerce delme işi yapmayı gerek rir.
Jeotermal enerjinin üç ana kullanım şekli şunlardır:
1) Doğrudan Kullanım ve Bölgesel Isıtma Sistemleri: Yüzeye yakın kaynaklardan veya rezervuarlardan
sıcak su kullanırlar.
2) Elektrik üre mi: Bir enerji santrali çok yüksek sıcaklıkta (150 ila 350 derece) su veya buhar
gerek rir. Jeotermal enerji santralleri genellikle jeotermal rezervuarların yüzeyin 1.600 ila
3.200 metre derinliğinde bulunduğu bölgelerde inşa edilir.
3) Jeotermal ısı pompaları: Binaların ısılarını düzenlemek için yer yüzeyine yakın sabit zemin veya
sıcak su rezervuarlarını kullanırlar.
Sıcaklık derecesine göre jeotermal kaynaklar üç grupta incelenmektedir. Bunlar;
• Düşük sıcaklığa sahip sahalar (20-70 °C),
• Orta sıcaklığa sahip sahalar (70-150 °C),
• Yüksek sıcaklığa sahip sahalar (150 °C'den yüksek)
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* Ekonomik ve teknolojik özellikler dikkate alındığında, düşük ve orta sıcaklıktaki jeotermal alanlar
ısıtma, soğutma ve termal turizm uygulamalarında kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıktaki alanlar ise,
elektrik üre mi ve entegre tesislerdeki uygulamalarda kullanılmaktadır.
* Dünyanın 45 ülkesinde termal turizm şeklinde jeotermal kaynaktan yararlanılmaktadır. Termal
turizm içerisinde; kaplıcalar, spa merkezleri, termal kür merkezleri, banyo ve yüzme uygulamaları
yer almaktadır. On ülkede tarımsal ürün kurutma uygulaması ve Amerika, İsviçre, Japonya, İzlanda
ve Arjan n'de de yollarda kar çözme çalışmalarında jeotermal kaynaktan yararlanılmaktadır.
* Jeotermal uygulamalarda en yaygın görülen kullanım konut ısıtmasıdır. Kaynaktan alınan
jeotermal akışkan ekonomiklik durumuna bağlı olarak ısıtma işleminin uygulanacağı alanlara
taşınmaktadır. Sistem merkezi ısıtma şeklinde de düzenlenebilmektedir. * Jeotermal enerji
endüstriyel uygulamalarında çoğunlukla kâğıt sanayii, kereste ve balık kurutma, şeker sanayii,
temiz su ve tuz elde edilmesi, sera, kümes ısıtma ve toprak ısıtma işlemlerinde kullanılmaktadır.
* Jeotermal kaynağın dolaylı kullanım şekli elektrik üre minde görülmektedir. Elektrik üretmek için;
kaynaktan sondajlarla çıkarılmış yüksek sıcaklıktaki sudan, kuru ve yaş buhardan yararlanılmaktadır.
Jeotermal santrallerde buhar türbinleri döndürerek jeneratörde elektrik enerjisi üre lmesini
sağlamaktadır.

AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
AVANTAJLARI:
Küresel olarak sürekli yenilenebilir.
Düşük / ihmal edilebilir CO2 emisyonu ve hava kirle cileri.
Küçük alan gereksinimi.
Akaryakıt ﬁyatlarındaki dalgalanmaya maruz kalmaz.
Kararlı enerji üre mi.
KWh başına nispeten düşük maliyet.
Kanıtlanmış, güvenilir teknoloji.
Çok fazla alan kaplamadan hizmet boyutuna ölçeklenebilme.
DEZAVANTAJLARI:
Rezervuar düzeyinde kaynak tükenmesi.
Bazı rezervuarlarda hidrojen sülfür (H2S) ve karbondioksit (CO2) içeriğinin yüksek olması.
Erişim yolları ve ile m hatları için arazi veya geçiş hakkı sorunları.
Jeotermal "yakıt" ın care yapılamaz ve konumu sınırlıdır.
Artan talebe hızlı cevap verme konusundaki sınırlılık.
Yüksek kaynak riski, yüksek ya rım maliye .
Uzun proje geliş rme döngüsü.
Gelişmiş bakım ve tamirat gereksinimleri.
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KURUTULMUŞ GIDA HAZIRLAMADA JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMI
Kurutma, yiyecekleri korumak ve raf ömrünü uzatmak için kullanılan eski bir teknik r.
Gıda kurutma neden önemlidir? Çünkü kurutulmuş tarım ürünleri tüm yıl boyunca kullanılabilen,
kuraklık döneminde tüke lebilen çok önemli bir kaynak r ve bizi ürün isra ndan korur. Kurutma,
ayrıca nakliye maliyetlerini ve birim ürün ağırlığı başına depolama maliyetlerini düşürür.
Güneş ışınlarının yardımıyla, meyve, sebze, et, balık ve farklı bitki türleri kurutulabilmektedir.
Doğal tekniklerle kurutma, kırsal toplulukların yaşamında süregelen bir uygulamadır. Güneşte
kurutma, kırsal alanda yiyecekleri korumanın en yaygın yöntemiyken, endüstriyel üre mde
mekanik kurutma cari ölçekte daha hızlı, pra k ve çok yönlü bir uygulama olarak karşımıza çıkar.
Kurutma, su içeriği yeterince düşük bir ka ürün elde etmek için ka veya sıvı gıdalardan suyu
çıkarmak için ısı uygulama işlemidir.
Gıda kurutmanın ana hedeﬂeri şunlardır;
* Gıdaların içerindeki su ak vitesini düşürerek yiyecekleri korumak,
* Ağırlık ve hacimde azalma meydana ge rerek, düşük nakliye ve depolama maliye elde etmek,
* Süt veya kahve özütü gibi sıvıları kuru bir toza dönüştürmek, su ilave edilerek (hazır ürünler)
orijinal formunun yeniden oluşturulmasını sağlamak,
* Kurutulmuş tarım ürünlerini tüm yıl boyunca bulunabilen ve tüke lebilen kaynaklara dönüştürmek,
* Raf ömürlerini uzatmak ve isra nı önlemek.
İki tür kurutma yöntemi vardır;
* Doğal kurutma,
* Mekanik kurutma.
Doğal kurutmada, gıdanın kurutulması için güneş gibi doğal kaynaklar kullanılır. Aynı zamanda
solar kurutma olarak da bilinir. Güneşte kurutma, balık, et ve tahılları kurutmak için kullanılmış ve
uzun süre saklanabilen yiyecekler üre ldiği kanıtlanmış r. Güneşte kurutma, ucuz, kolay ve yaygın
bir yöntemdir; ancak uzun kuruma süresine ve uygun hava koşullarına ih yaç duyar.
Güneşte kurutma diğer yöntemlere göre daha ucuz bir yöntemdir ancak;
- Zaman alan yavaş bir süreç r,
- Ürünler, toz, kum, böcek kalın larına maruz kalmaya açık r,
- Yiyecekler fermantasyona meyillidir ve ekşi bir tat oluşabilir,
- Hava durumuna bağlıdır.
Ürün kalitesini korumak için şu hususlara dikkat edilmelidir;
Ürünler kurutma olgunluğunda hasat edilmelidir.
Yabancı maddeler, yaprak, taş ve bereli olanlar ayrılmalıdır.
Gerek temizlemek gerekse tarım ilacı ar klarından arındırmak üzere yıkanmalıdır.
Bütün ve parça ürünler ayrı ayrı işleme tabi tutulmalıdır.
Kurutma toprak üzerinde değil, ürünün cinsine göre kerevetler veya yüksek sergilerde yapılmalıdır.
Kuruyan ürünlerde temizleme ve seçme işlemleri yapılmalıdır.
Ürün, özelliğine uygun olarak saklanmalıdır.
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1. Güneşte kurutma:
Güneşte kurutma yönteminde, sıcaklık ve hava gibi kuruma parametrelerinin kontrol
edilememesi ürünün gereğinden fazla kurutulmasına ve kurutulan ürünün kalitesinde kayba neden
olabilmektedir. Bu sebeple, kontrol al nda gerçekleş rilen endüstriyel mekanik kurutma yöntemleri
ön plana çıkmaktadır. Endüstriyel gıda kurutmanın temel mo vasyonu, daha iyi kalite, hızlı ve
yüksek ölçekte ürün elde etmek r. Endüstriyel kurutma işlemleri elektrik tüke mi ile gerçekleş rilir
ve ekipmanı çalış rmak için ısı kullanılır.
Modern kurutma yöntemleri, kurutma işleminde kullanılan enerji ih yacının önemli oranda
artmasına sebep olur. Bu sebeple, yenilenebilir enerji kaynaklarının kurutma işleminde enerji
kaynağı olarak kullanılması önem kazanmaktadır. Jeotermal enerji, kurutma uygulamalarında
kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Bu yüzden sürekli bir enerji kaynağı olarak
kurutma işlemlerinde kullanılmaktadır. Jeotermal kaynaklardan Isı Eşanjörleri vasıtası ile elektrik
üre lir ve bu elektrik gıda kurutma işlemlerinde kullanılır.
Tahıl, sebze, meyve gibi gıdalar, 35 ila 80°C arasındaki sıcak hava ile kurutulmaktadır. Bu nedenle,
düşük sıcaklıktaki jeotermal kaynaklar tarım ürünlerinin kurutulması için oldukça uygundur.
Jeotermal enerji, birçok ülkede çeşitli gıda ürünlerinin kurutulmasında kullanılmaktadır. Örneğin,
Sırbistan'da buğday ve diğer tahıllar, El Salvador ve Meksika'da meyve çeşitleri, Filipinler'de
hindistan cevizi, Türkiye'de, portakal, armut, elma ve şe ali gibi ürünlerin kurutma işlemleri
Jeotermal enerji ile yapılmaktadır.
2. Mekanik Kurutma
Mekanik kurutma, çeşitli mekanik sistemler aracılığıyla gıda kurutmanın başka bir yöntemidir.
Sistemin üre ği sıcak hava, kurutma için kullanılmaktadır. Piyasada çeşitli türlerde mekanik
kurutma sistemleri mevcu ur.
Mekanik kurutmanın avantajları;
- Ürünler toz, kum parçacıklarından ve böcek kalın larından uzak kalır,
- Hızlıdır ve hava şartlarından bağımsızdır,
- Kurutma süreci hijyenik ve homojen sonuçlar ortaya çıkar r.
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MEKANİK KURUTMA YÖNTEMLERİ
Sıcak hava ile miyle kurutma
Sıcak hava ile miyle kurutma prensibi, ısı lmış havanın kurutulan malzemeye aktarılmasına dayanır.
Yiyeceklere doğru sıcak hava üﬂenir ve kurutma işlemi yapılır.
Dondurarak kurutma
Dondurarak kurutmada gıdanın sıvı/nem içeriği dondurulur ve gıda maddesinden uzaklaş rılarak
kurutma gerçekleş rilir.
Vakumlu kurutma
Vakumlu kurutmanın temel prensibi, suyun vakum yoluyla uzaklaş rılmasıdır. Vakumlu kurutma
sisteminde dört temel unsur vardır: bir vakum odası, vakum üretme cihazı, su buharını toplama
sistemi ve suyun buharlaşması için gerekli ısı sağlayıcısı.
Mikrodalga kurutma
Mikrodalga, her tara an ısıtma anlamına gelen hacimsel ısı sağlayan yenilikçi bir gıda kurutma
tekniğidir.
Toplu ısıtma, daha hızlı kurutmayı kolaylaş rır ve mikrobiyal yükü minimum seviyelere indirir.
Vakum destekli mikrodalga kurutma
Sıcaklığa duyarlı hassas meyveler ve benzeri ürünlerin kurutulması için çok uygundur. Bu yöntem
genellikle daha düşük enerji maliye ve daha iyi ürün kalitesi ile sonuçlanır.
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JEOTERMAL SERADA SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ
JEOTERMAL SERANIN AVANTAJLARI
Çi çiler, genellikle çok fazla fosil yakıt kullanan seralarda mahsul ye ş rir. Ancak yeşil enerji
kaynakları, meyve ve sebze ye ş rmek için daha sürdürülebilir bir yol sağlayabilir. Kışın dışarıda
sıcaklıklar sı r dereceye yakın olduğunda bile jeotermal enerji serayı en az 28 derecenin üzerinde
tutabilir. Sera endüstrisinde jeotermal enerjinin kullanılması, yıllık yakıt maliyetlerini büyük ölçüde
azaltma ve dolayısıyla kar marjlarını iyileş rme şansı verir.
Bilinen ilk jeotermal seralar 1924 yılında inşa edilmiş ve hava ve sıcaklığa karşı koruma
sağlayarak açık alan yöntemiyle geliş rilmiş, yıl boyu süren bir büyüme ortamı yaratmış r. İlk örtülü
seralar doğal malzemelerle kaplanırken ve daha sonra yerini plas k kaplamaya bırakmış r.
Otoma k sulama sistemleri ve hassas sıcaklık kontrolü gibi sera teknolojisindeki gelişmeler, daha
fazla çeşit ve miktarda ürüne izin verir.
Uza lmış sezon: Çi çiler, doğrudan jeotermal enerji kullanılarak ısı lan alana ekim ve dikim
yaparak ürün alma sezonlarını soğuk kışların olduğu bölgelerde bile birkaç ay daha
uzatabilmektedirler. Bahçecilik bilimlerindeki teknolojik gelişmeler nedeniyle uygulamalar çok daha
verimli ve etkin hale gelmiş r.
Daha yüksek verim: Bu çi çilik tekniği, yeterli gıda tedariki sağlamak için mahsul verimini de ar rır.

JEOTERMAL SERADA SEBZE YETİŞTİRME
Sebzelerinizi açık havada ye ş rebilirsiniz, ancak sera ortamı daha erken ve bol hasadın
yanı sıra, açık havada ye ş rilen sebzeler kadar sağlıklı ve lezzetli ürünleri size sunma avantajı ile
daha iyi bir seçim olacak r.
Bitkileri tohumdan çimlendirip bahçenizde ye ş rmeye, ﬁdan halinde alıp ürüne dönüştürmek
üzere ekmeye kadar sebze ye ş rmenin birçok yolu vardır. Hangi ye ş rme yöntemini seçerseniz
seçin, bitkilerin temel gereksinimleri olduğunu ve dışarıda ye ş rilecekleri gibi serada
ye ş rilmeleri gerek ğini unutmayın.
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Serada sebze ye ş rmenin püf noktaları:
Dikey büyütme
Bir serada ye ş rilen bitkilerin çoğu, mevcut tüm alanın kullanımını en üst düzeye çıkarmak için
dikey olarak büyümek üzere ekilmiş r. Domates, salatalık ve dolmalık biber, tavana kadar uzanan
uzun bir ip ile dikey yönlendirilebilir.
Sebzelerinizi dikey olarak ye ş rirseniz, tüm bitkiler ışıktan en iyi fazla şekilde faydalanacak r. Bir
domates veya salatalık bitkisi tek bir yaz mevsiminde 4 ila 5 metreden fazla yüksekliğe
ulaşabileceğinden, oturup keyif alacağınız yeşil bir ormana da sahip olursunuz. Dolmalık biberler ve
patlıcanlar o kadar uzamazlar, bu yüzden bu bitkiler için çalı yöntemi daha iyi bir seçim olacak r.
Bitkiler ya doğrudan serada toprakta ye ş rilebilir ya da çok büyük kapların içine ekilebilirler. Bu için
10 litrelik bir kova da kullanabilirsiniz, fakat daha büyük kaplar kullanmak size avantaj sağlayacak r.
Toprak, küçük kaplarda ve büyük boyutlu kaplara göre daha hızlı kurur. Toprağın çok olması suyun
kapta daha fazla kalmasını sağlar.
Yakın ama havadar
Bitkileri serada birbirine çok yakın yerleş rmeyin. Bitkiler başlangıçta oldukça küçük ve cılız
göründüğü için bunu yapmak cazip gelebilir, ancak hastalıkları ortaya çıkmasını veya yayılmasını
önlemek için uygun mesafede dikim yapmak önemlidir.
Her bitkiye mümkün olduğu kadar fazla alan sağlamak için her zaman üçgen şeklinde, zikzak
şeklinde, dikin. Bu, saksı bitkileri ile uğraşırken bile ha rlanması gereken bir kuraldır. Bitkiler
arasındaki mesafe dikilen bitkinin çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel bir kılavuz
olarak, sera yüzeyinin alanına bağlı olarak erişim yolları ile birlikte metre kare başına iki ila üç
domates veya salatalık bitkisi dikimi yapılmalıdır. 10 metrekarelik bir sera, çeşitli saksı bitkilerinin
yanı sıra yaklaşık 25 büyük bitkiyi barındıracak r. Bitkiler boylandıkça aralarına daha alçakta
büyüyen bitkiler ekebilirsiniz. Fesleğen sıcağı çok sever ve serada özellikle domates ve salatalık
bitkileri arasında ye ş rilebilir. Bitkiler büyürken, altlarındaki toprağı temiz ve yabani otlardan
uzak tu uğunuzdan emin olun. Aralarında başka bitkiler olsa bile, zemini temiz tutmanız gerekecek.
Yabani otları ve kupürleri yerde bırakmayın.
Budama
Serada ye şen birçok bitkinin budanması gerekmektedir. Tüm sürgünlerin büyümesine izin
verilmemelidir, aksi takdirde sera, bitkilerin yetersiz ışık ve alan alabildiği yoğun, gölgeli bir ormana
dönüşecek r. Böyle bir durumda daha küçük meyveler zorlukla olgunlaşır ve bitkiler de meyvelerini
dökebilir. Yani olgunlaşmamış meyvelerini kendiliğinden dökülebilir. Bitkilerin iyi bir mahsul
verebilmesi için güneşe ve havaya ih yacı vardır. Solmuş ve hastalıklı yapraklar kesilerek a lır.
Gri küf oluşumunu önlemek için yaprakların yerden uzak tutulması tercih edilir.
Toprağa yakın duran yapraklar sararmaya başlayınca hemen kesilmelidir. Bitkinin alt kısmı biraz
çıplak görünebilir, ancak üst kısmı sağlıklı ve yeşil olacak r. Alt yaprakların sayısı ve sıklığı azaldığı
için üs eki yaprakların bol miktarda ışık alması sağlanmış olacak r.
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Daha fazla refakatçi dikim yapın
Özellikle sera üre mi için geliş rilmiş çeşitleri kullanarak dikim işlemi yapınız. Farklı bitkileri aynı
serada ye ş rmek is yorsanız saksılarınızı e ketlemeye özen gösterin. Birbirlerine benzer
görünseler de, örneğin biberlerin acılık oranların farklıdır, dolmalık biberlerin renkleri farklılık
gösterebilir, salatalıkların uzunluğu değişebilir, domatesler az ya da çok tatlı, ha a biraz ekşi olabilir
ve aynı zamanda boyut ve renk bakımından da büyük farklılıklar gösterebilirler. Serada aynı anda
farklı çeşitleri ye ş rmek bir sorun değildir ve hasa nızın kalitesini etkilemez. Aynı serada domates
ve salatalık bitkisi ye ş rilebilir. Sadece salatalık ve domatesleri aynı soğutucuda saklamayın.

JEOTERMAL SERADA YETİŞTİRİLECEK SEBZELER
Domates
Serada domates ye ş rmek hem kolaydır hem de bol ürün elde etmek açısından verimlidir.
Domateslerin olgunlaşmaları biraz zaman alır, bu nedenle yaz aylarında domateslerin tadını
çıkarmak is yorsanız, bitkileri erkenden dikmek en iyisidir. Fideleri iç mekânda tohumdan
ye ş rebilir veya ﬁdanlıkta dikim için hazır olanlarda sa n alabilirsiniz. Uğraş gerek ren kısım esas
olarak bir domates bitkisini tohumdan ye ş rmek r, ﬁde halindeki domatesi ye ş rmek nispeten
daha az çaba gerek rmektedir. Bitkiyi tohumdan ye ş rmenin avantajı, bitkinin istediğiniz türünü
seçebilmenizdir. Bununla birlikte, bir ﬁdanlıktan sa n aldığınız ﬁdeler, daha bilimsel ve uygun
şartlarda ye ş rildikleri için, genellikle tohumdan kendi ye ş rdiğiniz ﬁdelerden daha sağlıklı ve
kaliteli olacak r. Bu ﬁdeler seranın özenle hazırlanan ve bakımı yapılan ortamına alışkındırlar, bu
nedenle yeni bir serada alışma aşamasına ih yaç duyabilirler ve bu nedenle büyüme hızları en
azından başlangıçta yavaş olabilir. Tohum aşamasından çiçeklenme aşamasına geçilmesi, uygun
koşullar al nda yedi ila sekiz ha a sürer. Çiçeklenmeden olgun meyveye kadar geçen süre de yedi
ila sekiz ha a sürer. Bu, neredeyse dört aylık bir süredir. Yani Temmuz'da domates yemek
is yorsanız, tohumlarınızı Şubat'ta ekmeniz gerekmektedir.
Seçim
Domateslerde sadece farklı çeşitler değil, aynı zamanda farklı türlerde de bulunur. Gerçekten küçük
boyutlu meyveler üretenler, genellikle çok sayıda meyve içeren dallar ye ş rirler. Domates ne kadar
büyük olursa, salkımda o kadar az domates olur. Kırmızı ve orta boy çeşitler genellikle sayı ve kilo
bağlamında en fazla meyveyi verir. Daha küçük domatesler genellikle daha belirgin, yoğun bir tada
sahipken, büyük boy domateslerin tadı daha az belirgin olabilmektedir. Bu durum aynı zamanda
domateslerin nasıl ye ş rildiklerine de bağlıdır: bol güneş ve seyrek (az değil) sulama, domatesin
bol su ile gölgeli bir yerde ye ş rilmesinden çok daha iyi bir şekilde meyvede lezzet
yoğunlaşmasına sebep olacak r.
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Bakım
Bir domates ﬁdesini toprağa ya da saksıya ekebilirsiniz. Nereye dik ğinizden bağımsız olarak
domates ﬁdesi her zaman dikey büyüyecek r. Çiçekler görünmeye başladığında, ﬁdeyi her gün
nazik bir şekilde haﬁfçe sallayın ya da sulamayı ﬁdenin tepesinden aşağıya doğru yapın. Domatesler
kendi kendine tozlaşır, ancak polenleşmenin gerçekleşmesi için polenin pis lin üzerine düşmesi
gerekir. Bitki sallandığında ya da sulandığında polen gevşer ve ardından kendi kendine tozlaşma
yapar.
Bitkiyi günlük olarak sulamanız gerekir ve damla sulama hemen hemen her zaman bir
zorunluluktur. Bir damla sulama sistemi kurmadıysanız, bitkiyi her sabah ya da öğleden sonra erken
saatlerde sulamanız gerekir (ancak bitkileri akşamları sulamayın, akşam sulaması bitkilerde
hastalıkları te kler ve hastalıkların artmasına sebep olur).
Domates ﬁdesinin büyüklüğüne uygun olarak yeterince su verdiğinizden emin olun. Eğer çok
soğuk suyla sulama yapacaksanız hortum veya püskürtme apara kullanmayın. Bunun yerine,
sulama yapacağınız suyu tanklarda bir süre bekle kten sonra sulama yapın. En uygun yöntem ise
sulama suyunun serada bir sonraki sulama işlemine kadar tanklarda bekle lmesidir.
Bu süre suyun uygun bir sıcaklığa ulaşmasını sağlayacak r. Domatesler, 20ºC ila 25ºC civarındaki
ortam sıcaklıklarını tercih eder. Sera içindeki ısıyı bu dereceler arasında tutmak için gerekli
havalandırma düzeneklerini kurun. Bu düzenekleri kuramıyorsanız, ısıyı düşürmek için zemini
ıslatarak sıcaklığı düşürmek bir seçenek olarak kullanılabilir.
Asalak sürgünlerin düzenli olarak temizlenmesi domates ﬁdesinin sağlığı ve verimi için önemlidir.
Temizleme işini ha alık olarak düzenli bir şekilde yapılması gerekir. Sera domateslerini boyu oldukça
uzun olabilir. Uzama esnasında dalların ana gövdeyle birleş ği yerlerde asalak sürgünlerde ortaya
çıkar.
Bu yüzden düzenli temizlik yapılması önemlidir. Asalak sürgünler meyve vermezler ve ana
gövdeden besin ve enerjiyi emerek meyve veren dallara giden besin ve enerji miktarını azaltarak
verimi düşürürler. Bu yüzden bu dallara asalak dallar denir. Fidenin her yerinde asalak sürgünler
olabilir ve bunların da kesilmesi gerekir. Sürgünler kesilse de bir sonraki ha a yenileri çıkacak r.
Her ha a yeni asalak sürgünler ﬁlizleneceğinden, ﬁdenin her yerinin kontrol edilerek bu
sürgünlerin çıkarılması gerekir. Solmuş ve kurumuş dallar ve yapraklar da temizlenmelidir. Fidenin
alt yaprakları bir süre sonra sararacak ve işlevini kaybedecek r. Fidedeki sararmış ve kurumuş
yapraklar da düzenli olarak toplanmalıdır. Bitkinin meyve vermesi için yeşil, sağlıklı yapraklara
ih yacı vardır. Bu yüzden sağlıklı ve yeşil yapraklar koparılmamalıdır.
Kırık sürgünler ve diğer hasarlı kısımların çıkarılması gerekir. Kılavuz ipin uygun şekilde ana
gövdeye sarılı olduğundan emin olun. Yaprakları ve çiçek salkımlarını ipin al nda kalmamasına
dikkat edin. İpin al nda kalmaları onların kopmasına neden olabilir. Bitkinin boyu seranın tavanına
ulaşırsa, büyüme yanlara doğru yönlendirilebilir.
Domates ﬁdesinin uç kısmı ışık aldığı sürece uzamaya devam edecek r. Uzamaya devam e kçe
yeni dallar, çiçekler ve ürün vermeye devam edecek r. Bu kadar büyük ve uzun bir bitkiye sahip
olmak istemiyorsanız, tavana ulaş ğında tepesini kesmeniz yeterli olacak r. Böylece istediğiniz
boyda bir bitkiye sahip olabilirsiniz.
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Hasat
Sulama, havalandırma ve besleme otoma k olarak gerçekleşecek şekilde ayarlanmış olsa bile,
bitkiyi düzenli olarak kontrol edin. Çok sayıda çiçeğin domatese dönüşmesi için gerekli
düzenlemeleri yap ğınızdan emin olun. Kiraz domatesler çok fazla sayıda çiçek açar, bu nedenle
her çiçeğin tozlaşıp domatese dönüşmesi o kadar önemli değildir. Domates ne kadar büyükse,
salkımdaki çiçekler o kadar az olur, bu da hepsinin meyve vermesinin çok daha önemli olduğu
anlamına gelir. Domates, küçük, olgunlaşmamış, yeşil bir meyve olarak başlar ve yavaş yavaş büyür
ve gelişimini tamamlar. Büyük boyutlu domatesler salkımda birer birer olgunlaşır ve sırayla hasat
edilir. Kiraz domatesler için salkım tüm meyveler olgunlaşana ve salkım çok ağırlaşana kadar
bozulmadan bırakılır. Bazen gövdeyi takviye etmek için özel destekler kullanmanız gerekebilir.
Bu ek aparatları birçok farklı tedarikçiden temin edebilirsiniz.
Sorunlar
Genel olarak, domates ye ş rmek kolaydır: Mücadele edilmesi ve aşılması gereken birkaç engel
vardır, ancak üstesinden gelinemeyecek önemli bir engel yoktur. Özellikle sonbaharda, meyvelerde
hasar
oranı artacak r. Bu hasarın bir kısmına hastalıklar ve zararlılar sebep olurken, bir kısmına düzensiz
sulama ya da sıcaklıktaki ani değişiklikler neden olur. Örneğin yaprakların renginin değişmesi ve üst
kısımların sararması, besin eksikliğinin belir leridir ve sulama suyuna sıvı gübre eklenerek
giderilebilir. Otoma k sulama bile olsa, bitkilerin en verimli oldukları zamanlarda suya ekstra besin
maddeleri eklemek gerekebilir. Bitkinin dibindeki sararmış yapraklar, doğal yaşlanma belir sidir.
Sararmış yaprakların kesilmesi bitkinin büyümesi ve veriminin artması için gereklidir. Bitki çiçek
varken bile meyve vermiyorsa, bunun nedeni tozlaşma eksikliği olabilir. Polenin düşmesine ve
pis le ulaşmasına yardımcı olmak için zaman zaman bitkiyi sallamanız veya yukarıdan aşağıya
sulama yapmanız gerekebilir. Tozlaşmayı ar rmak için bir arı kovanı sa n alınabilir ve seraya
yerleş rilebilir. Meyve eksikliği ayrıca aşırı ısınmış bir seranın işare olabilir. Bu çok yaygın bir
sorundur. Domatesler 25ºC'nin üzerindeki sıcaklıklardan hoşlanmazlar ve 28ºC ile 30ºC arasında
çiçekler ar k meyve üretemez.

SERADA YETİŞTİREBİLECEĞİNİZ DİĞER SEBZELER
Benzer şekilde, jeotermal seranızda çeşitli sebzeler ye ş rebilirsiniz: salatalık, patlıcan, dolmalık
biber ve kırmızı biber ve diğer pek çok sebze.
Patlıcan
Patlıcan da domatesin akrabasıdır ve bu nedenle sıcağı ve güneşi sever. Sırık patlıcan çeşitleri de
mevcu ur ancak en yaygın çeşitler daha kısa boylu olanlardır. Koyu mordan açık mora çok farklı
boylarda çeşitleri mevcu ur.
İstediğiniz patlıcan çeşidini ye ş rmek is yorsanız, bitkiyi tohumdan ye ş rmeye başlamanız
gerekir. Tohumlarınızı paketler halinde sa n alın, patlıcanın içindeki tohumları kullanmaya
çalışmayın. Patlıcanlar tozlaşma olmadan meyve verirler bu yüzden geceler de dahil olmak üzere
20C civarında bir sıcaklığa ih yaç duyarlar. Patlıcanları doğru boyu a ve renkte olduklarında
toplayın. Patlıcan çiğ olarak toplandığında doğrudan kullanılamaz ve soğuk depolarda
bekle lmeye de uygun değildir.
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Dolma Biber ve Kırmızı Biber
Dolma biber ve kırmızıbiber aynı bitkinin meyveleridir. Dolmalık biber adı verilen büyük, sulu,
tatlı ve etli meyveleri ve ince duvarlı daha küçük keskin meyveleri- acı biberleri üretmek için
melezlenmiş r. Yenilebilir meyvelere sahip birkaç çeşit biber vardır, bunlardan en yaygın olanı acı
biberdir. Dolmalık ve kırmızıbiber hem bitki olarak sa n alınabilir hem de tohum olarak ekilebilir.

Biber ve kırmızı biber saksıda ye ş rilebilir. Birçok çeşidi tohumdan ye ş rilebilir ve biberler iri
olsa bile büyük saksılara ih yaç duymaz. Bu biber çeşitlerini, domates bitkisinde olduğu gibi, dikey
olarak bağladığınız sicimlere dolayarak ye ş rebilir ve yoğun bir şekilde budayabilirsiniz.

Başka bir yol, onları büyük saksılarda çalı biçiminde büyütmek r. Bu yöntemde, özellikle dolmalık
biberler gövdelerini kıracak kadar ağırlaşabileceğinden, sağlam ahşap destekler kullanmak
gerekebilir.

Bitkiler çalı yöne minde büyütülürse sürgünleri budamanıza gerek kalmayabilir. Dolmalık biber ve
kırmızı biber hem olgunlaşmış hem de olgunlaşmamış olarak hasat edilebilir.

Salatalık
Salatalık ye ş rmek domates kadar kolaydır. Salatalık bitkileri daha hızlı ürün verir; ekim ve hasat
arasında daha az bekleme süresi vardır. Salatalık, domateslerden soğuğa daha duyarlıdır ve seranın
ısısının dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekir.

Özellikle seracılık için ye ş rilmiş salatalık çeşitlerini seç ğinizden emin olun. Tohum ya da ﬁde
seçerken tozlaşma gerek rmeyen dişi çiçekler içeren seçimler yaparsanız hem iyi bir verim elde
edersiniz hem de zamanınızı boşa harcamamış olursunuz.

Salatalık bitkileri domates bitkilerinden çok daha hızlı büyür, bu nedenle aralıklı ekim yapmak için
üre min sürekliliği gereklidir. Tohumlarınızı küçük kaplara farklı zamanlarda elinizin al nda olacak
şekilde ekin ve ih yaç duyduğunuza doğrudan seraya aktarın.
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JEOTERMAL SERADA SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME
Bitkilerin, büyümesi için neme, sıcaklığa ve ışığa ih yacı vardır. Jeotermal bir sera, ortam
sıcaklığını koruyarak bitkileri aşırı soğuktan ve sıcaktan koruyarak büyüme ortamını stabilize eder.
Bu durum kış sonu ve ilkbahar başında bitkiler için büyüme koşullarını iyileş rir ve açık havada
büyürken olduğundan daha erken büyümeye başlamalarına olanak tanır. Ye ş rilmesi kolay sera
bitkileriyle başlamak ve ürün elde etmek mo vasyonunuzu ar rmak için oldukça iyi bir başlangıç
seçeneğidir. Daha sonra kendinizi seviye atlarken, daha hassas ve zorlu bitkiler ye ş rmek için
hazırlık yaparken bulacaksınız.
Çok sayıda kişi, kontrollü ortamları nedeniyle sera üre mini tercih etmektedir. Örneğin,
otoma k bir sulama sisteminin kullanılması. İstediğiniz zamanda ve istediğiniz oranda sulamayı tek
bir tuşa basarak yapmanınız sağlar. Örneğin otoma k havalandırma sisteminin kullanılması. İç hava
akışını istediğiniz şekilde kontrol etmenizi sağlar. Kontrollü hava, daha güçlü bitki gövdeleri, daha
büyük yapraklar, daha erken çiçeklenme ve daha verimli meyve potansiyelini ar racak r. Ayrıca
kontrollü hava salınımı, toprağın zararlılardan ve hastalıklardan korunmasına da katkı sağlayacak r.
Bir jeotermal sera size, yaprak bitleri ve kelebekler gibi haşereleri engelleyerek sağlıklı bir
üre m alanı sağlar. Bunun yanı sıra uygulanacak bir dizi biyolojik kontrol, toksik kimyasallara ih yaç
duymadan, kendinize, ailenize ve müşterilerinize doğal ve sağlıklı ürünler sunmanıza olanak sağlar.
Bir jeotermal serada çok geniş bir çeşitlilikte süs bitkileri ye ş rilebilir veya çoğal labilir.
Dışarıda kar yığınlar halindeyken bile seranızdaki renklerin ve kokuların keyﬁni sürebilirsiniz. Bir
seraya sahip olmak, yıl boyunca açmaya devam eden çiçeklere sahip olmak anlamına gelir. Doğru
planlama yapmak oldukça önemlidir. Sera alanını, toprağı, sıcaklığı ve su kaynaklarını kontrol etmek
ilk yapılacak işler arasındadır.
Jeotermal bir serada süs bitkisi ye ş rmek için dikkat edilmesi gereken noktalar:
Sağlıklı toprak
Eski saksı toprağı veya sera toprağı bir önceki dönemden kalan hastalıkları barındırıyor olabilir.
Kullanmadan önce hastalıkları yok etmek için toprağı ısıyla sterilize edebilirsiniz. Bu yöntemi
kullanamıyorsanız, sterilize edilmiş, sağlıklı yeni toprak alıp bu toprağı seranızda kullanmanız en
man klı hareket tarzı olacak r.
Temiz saksılar
Birçok hastalık zayıf çimlenmeye ve büyümeye neden olabilir. Bu hastalıklar eski, kirli kaplardan
ya da saksılardan bulaşabilir. Mevcut malzemeyi kullanmak, ya da geri dönüştürmek her zaman iyi
bir ﬁkirdir. Ancak eski bir saksı kullanacaksanız, deterjan ve çamaşır suyu ile yıkayarak sterilize
etmeniz ve hastalıklardan arındırmanız gerekecek r.
Sulama
Çimlenmekte olan ﬁdeler genellikle sabit nem gerek rir. Bu nedenle toprağı ıslak değil nemli tutun.
Toprağın bir kez bile kuruması, ﬁlizlenen ﬁdelerin ölümüne sebep olabilir. Kışın şebeke suyunuz
aşırı soğuksa, ﬁdelere vermeden önce uygun sıcaklığa ge rmeden kullanmayınız. Tohumları
topraktan dışarı çıkartacak kadar güçlü bir kuvvet oluşturan su basıncına veya skiyelere
dikkat edin.
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Havalandırma
Fidelerin çimlenmesi için havaya ih yacı olduğundan, toprağın sürekli olarak suya doymuş
olmadığından emin olun. Eğer saksılara ekim yapıyorsanız, tüm kapların dibinde bir drenaj deliği
olmasına mutlaka dikkat edilmelidir.
Işık
Verimli ve sağlıklı bir ﬁlizlenme için iyi bir aydınlatma oldukça önemlidir. Işığın seranın her tara na
eşit olarak dağılımı ile sera içindeki bitkilerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmeleri sağlanmış
olur. Bu nedenle sera içindeki bitki sıralarının ışık kaynağına göre yönlendirilmesi önemlidir.
Sıcaklık
Bitkilerin normal gelişimlerini tamamlayabilmeleri için uygun sıcaklık derecesinde belirli bir süre
geçirmeleri gerekir. Ortalama olarak, gece, sera içindeki ısının gündüzden 5-8 °C kadar daha düşük
olması gerekir. Aslında her bitki türü için en uygun sıcaklık derecesinin sınırları farklıdır. Fakat sera
içinin soğuk günlerde 15 °C' den düşük, güneşli ve sıcak günlerde 30 °C' den yüksek olmaması
istenir.
Jeotermal Bir Serada Ye ş rilecek İdeal 5 Süs Bitkisi:
* Sardunya
* Petunya
* Kolyos
* Kasımpa
* Hercai Menekşe.
Sardunya:
Sardunyaların Güney Afrika'da 230 kadar türü doğal olarak ye şmektedir. Çok yıllık otsu veya
yarı odunsu çalı şeklinde bitkilerdir. Yaprakları parçalı ve damarlıdır, orta kısımları açık, kenarları
koyudur. Çiçekleri yalınkat veya katmerli ve değişik renklerde (kırmızı, ateş kırmızı, turuncu kırmızı,
pembe, beyaz kenarlı) olan bitkilerdir. Akdeniz Bölgelerinde bütün kış süresince, bahçelerde çok
yıllık çiçek olarak kullanılır. Ortam sıcaklığı 16- 18 °C de tutulursa beş on gün içerisinde çimlenir.
Uzun gün şartlarında ve yüksek ışık şidde nde çiçeklenme çok iyi olur. Kış aylarında 15 °C
sıcaklıktaki seralarda çok güzel çiçek açar. En iyi gelişmesini 15 °C dolayında gösterir. Büyüme ve
çiçeklenme dönemlerinde bolca sulanmalı, çok sıcak havalarda su püskürtülmelidir. Çiçeklenme
bi kten sonra fazla su verilmemelidir. Yüksek kalitede ürün elde etmek için, Nisan –Eylül ayları
arasında ha ada bir kere 3 gram kompoze gübre verilmedir.
Petunya:
Petunyanın ana yurdu Güney Amerika'dır. Katmerli ve yalınkat olarak birçok çeşitleri vardır.
Tohumları çok küçüktür. Ekim zamanı, seralarda, Şubat ayındadır, bahçelerde ise 15 Nisan'dan
Mayıs sonuna kadardır. Soğuk, rüzgâr ve don bu çiçeği olumsuz etkiler. Bol güneşli yerleri seven
petunyalar bütün bir yaz ve sonbahar boyunca çiçek açmayı sürdürür. Yabani türleri çok yıllık
olmasına karşın, süs çeşitleri bir yıllık bir bitki gibi ye ş rilir. Yani tohumdan üre len bu bitkiler
çiçeklenip solduktan sonra sökülür, ertesi yıl yenileri dikilir. Tohumlar Şubat-Mart aylarında ekilir.
Katmerli çeşitleri çelikle üre lir. Çelikler Ağustos ayı içinde alınır ve köklendirmek üzere toprağa
dikilir. Burada köklenen çelikler ilkbahara kadar seralarda muhafaza edilir. Bol su ister. İki ha ada
bir gübrelemek yararlı olur. Besince zengin, ıslak olmayan toprakta, güneş gören ortamlarda
iyi gelişir.
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Kolyos:
Kolyos çok yıllık, yaz kış yapraklı, otsu bir bitkidir. Halk arasındaki adı yaprak güzelidir. Kolyos renkli
ve desenli yaprakları nedeniyle süs bitkisi olarak ye ş rilmektedir. Çiçekleri güzel değildir.
Anavatanı Asya ve Afrika kıtasının tropikal bölgeleridir. Yani sıcak iklimlerde ye şen bir bitkidir.
Kolyos çiçeklerinin yaprakları, iki zıt renkli ve çok değişik desenli olur. Bazı çeşitlerinin yaprak
biçimleri de oldukça ilginç r. Güneş bu bitki için çok önemlidir. Yapraklarının rengi güneşe göre
renk değiş rmektedir. Gölge yerlerde yaprakların rengi yeşile döner ve canlılığını kaybeder.
Kolyos fazla bakım istemez. Sıcağı, güneşi ve suyu seven Kolyos, soğuğa karşı son derece hassas r.
Suyu iyi geçiren, drenajı iyi bir bahçe toprağı Kolyos çiçeğiniz için oldukça uygun toprak türüdür.
Sert ve ağır toprakları sevmez. Bu tür topraklarda kökler havasız kalır ve çürür.
Kasımpa :
Krizantem adıyla da anılan Kasımpa , sonbahar aylarına renk katan ender çiçeklerin başında gelir.
Kasımpa olarak isimlendirilmesinin nedeni, çiçeklerin çoktan solduğu Kasım ayında açmasıdır.
Kasımpa , sarı, beyaz, pembe, bordo, mor ve kırmızı gibi farklı renklerde çiçeklere sahip olabilir.
Çok soğuk ve çok sıcak iklimler için ideal bir seçim değildir. Doğrudan ışık görmeye ih yaç duymasa
bile, ışığa doğru yönelerek büyüme eğiliminde bulunur. Kış sonu, bahar başı, Kasımpa tohumlarını
ekmek için ideal zamandır. Tohumlar ekildikten sonra 15-20 gün içinde çimlenmeye başlar.
Kasımpa , çok su isteyen bitkilerden biridir. Sık ve az miktarda bir sulama ritmi tercih etmeniz
gerekir. Kasımpa larınızı sularken, her zaman aynı saatlerde aynı miktarda su vermeniz, büyümesine
olumlu katkıda bulunur. Sulama yaparken kullandığınız su, oda sıcaklığında olmalıdır. Fazla soğuk ve
sıcak su, bitkiye zarar verebilir. Düzenli aralıklarla gübre ve takviyeler kullanılmalıdır.
Hercai Menekşe:
Hercai Menekşe yabani bir bitkidir. Melezleri ilk kez Avrupa'da üre lmiş r. Eşit büyüklükte
olmayan ve her birinde iki ayrı renk bulunan beş tane kadife taç yaprağı vardır. Yaprakları kalbe
benzer. Boyu 20 san metreye kadar uzar. Çiçek rengi, sarı, mavi, beyaz, mor, koyu kırmızı renkte
üzeri düz, çizgili veya lekelidir. Haﬁf killi, kumlu, humuslu, iyi gübrelenmiş nemli bahçe toprağında
ye şir. Bitkinin solan çiçekleri koparılırsa çiçek açması teşvik edilir. Ağustos sonu ve Eylül ayı
başlarında dikimleri gerçekleş rilir. Sulaması saksı tabaklarından yapılırsa bitkinin gelişimi açısından
daha olumlu sonuçlar verir. Sürekli sulanmasına gerek yoktur. Sıcak ve yarı gölgeli yerleri sever.
Soğuğa dayanıklı bir bitkidir. Fakat don olaylarından etkilenebilir. Menekşeler, tohumdan
üre ldikleri ilk yıl çok daha güzel ve güçlü olurlar. İkinci yıl zayıﬂayıp, küçülürler. Köklü parçalara
ayırıp çoğaltma çabanız istediğiniz sonucu vermeyebilir.
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TOPRAKLI VE TOPRAKSIZ TARIM
TARIMIN TANIMI VE TARİHSEL ÖZELLİKLERİ:
Oxford Reference'ın yap ğı tanıma göre, tarım insan kullanımı için toprak işleme, ürün
ye ş rme veya gıda, yem, lif, yakıt veya diğer yararlı ürünlerin üre miyle birlikte hayvancılığı da
kapsayan çalışmalardır.
Tarımın gelişmesinden önce insanlar toplayıcılık ve avcılık yapıyorlardı. Toprağa bakmayı ve
bitkilerin büyümesini öğrenmenin bilgi ve becerisi, insan toplumunun gelişimini ilerle ve göçebe
haya n yerini yerleşik hayat aldı. Tarımın, Neoli k dönemde güneyba Asya'da başladığına ve
birçok farklı bölgede geliş ğine inanılmaktadır. Bu tarım faaliyetleri sonunda tarımın temeli
olduğuna inanılan 8 farklı tohum ortaya çıkmış r. Bu tohumlar, siyez buğdayı, emmer buğdayı,
arpa, mercimek, bezelye, nohut, ﬁğ ve ketendir.
Gıda ve Tarım Örgütüne göre, 2.5 milyardan fazla insan yaşam biçimi olarak tarıma bağlıdır.
Binlerce yıl önce, çi çilerin asıl problemi tarım sisteminde ki bilgi eksiklikleri olsa da, şimdiki
sorunlar farklıdır:
* İklim değişikliği, toprak erozyonu ve biyo-çeşitlilik kaybı,
* Tüke cilerin değişen zevk ve beklen lerini karşılamak,
* Daha kaliteli gıdalar için artan talebi karşılamak,
* Çi lik verimliliğine ya rım yapmak,
* Yeni teknolojilerin benimsenmesi ve öğrenilmesi,
* Küresel ekonomik etkenlere karşı dirençli kalmak ,
* Gençlerin gelecekteki çi çiler olmaları ve kırsal alanlarda kalmaları için ilham vermek.
Geçen yüzyıldaki ekonomik ve sosyal ilerleme yanında geleceğimizin bağlı olduğu sistemleri
tehdit eden çevresel bozulma ile gelmiş r. Dünyadaki tarım için kullanılabilir toprakların 33%'ü
bozulmuş ve sadece %12'si ekim için uygun halde bulunmaktadır. Toprakla ilgilenmek neden bu
kadar önemli? Toprak gezegenimizin biyo-çeşitliliğinin dör e birine ev sahipliği yapmaktadır.
Gıdaların %95'i topraktan gelir, bu nedenle toprak gıda üre minde haya bir kaynak r.
Sürdürülebilir tüke m ve üre m, daha azıyla daha fazlasını ve daha iyisini yapmakla ilgilidir.
Aynı zamanda ekonomik büyümeyi çevresel bozulmadan ayırmak, kaynak verimliliğini ar rmak ve
sürdürülebilir yaşam tarzlarını desteklemekle ilgilidir.
Yukarıda belir ldiği gibi, daha yeni tarım teknikleri daha yüksek seviyelerde verimlilik
sunmaktadır. Bugün, mahsullerde "yenilenebilir enerji kaynağının" kullanılması ile birlikte
"sı r a k" poli kasının uygulanması mümkündür. Çi çiler için bir başka sorun da, ekim için
kullanılan arazilerin çok parçalı olmasıdır. Benzer şekilde nehirlerdeki inorganik a k kirliliği,
toprak sıkışması, yol yapımı veya bayındırlık işleri çi çiliği riske sokmaktadır. Söylediğimiz gibi,
tüm nüfusu beslemek için dünya gıda üre mi 2050 yılına kadar yüzde 50 oranında ar rılmalıdır.
Bu nedenle Gıda ve Tarım Örgütü, doğal haşere kontrol mekanizmalarını teşvik ederek sağlıklı
mahsullerin büyümesini önermektedir. Üretme ve tüketme biçimimizi değiş rmenin zamanı geldi.
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Nüfus artmaya devam e kçe, yeni teknolojilerin tarımsal üre me dahil edilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle, ekonomi ve çevre için a labilecek en man klı adım sürdürülebilir toprak yöne mine
ya rım yapmak r.

TOPRAKLI TARIMA KARŞI TOPRAKSIZ TARIM
Topraklı tarıma karşı topraksız tarım. Hepimiz dünyada en yaygın olan şeye, toprak tarımına aşinayız.
Şu anda yaşanabilir arazinin %50'si tarım için kullanılmaktadır. Ama toprak nedir? Toprak, arazi
yüzeyini kaplayan gevşek yüzey malzemesidir. İnorganik parçacıklardan ve organik maddeden oluşur.
Bitkilere yapısal destek, su ve besin sağlar. Toprak, tarımın gelişmesi için gereklidir. Bu nedenle,
onu korumak için çaba sarf etmeliyiz. Ekolojik tarım, kaliteli gıda ve mahsul sunmanın yanı sıra,
toprağı korumaya yönelik olduğu için yaygınlaşmaktadır.
Ama tam olarak organik tarım nedir? Gıda ve Tarım Örgütü, "Organik tarımın biyoçeşitlilik,
biyolojik döngüler ve toprağın biyolojik ak vitesi dahil olmak üzere tarımsal ekosistemin sağlığını
destekleyen ve geliş ren benzersiz bir üre m yöne m sistemi olduğunu" söylemektedir. Organik
tarımın avantajları:
* Enerji ve doğal kaynakların dikkatli kullanımı,
* Biyoçeşitliliğin sürdürülmesi,
* Bölgesel ekolojik dengelerin korunması,
* Toprak verimliliğinin iyileş rilmesi,
* Su kalitesinin korunması.
Ek olarak, organik tarım kuralları yüksek düzeyde hayvan refahını teşvik eder ve çi çilerin
hayvanların belirli davranış alışkanlıklarına saygı göstermelerini gerek rir.
Toprak sağlığı için dört temel uygulama:
* Toprağa fayda sağlamak için büyüyen "Örtü Bitkileri" ekimi.
* Organik değişiklikler, doğal olarak oluşan gübreler.
* Rotasyon çeşitliliği ve uzunluğu, farklı ürün ekimi.
* Toprağın uygun şekilde işlenmemesi topraktaki karbon oranını ar rabilir.
Yapılan araş rmalarda, organik toprakların toprak sağlığı ölçümleri söz konusu olduğunda
geleneksel topraklardan daha yüksek puan alma eğiliminde olduğunu göstermiş r. Gezegenimizde
iklim değişikliği gerçekleşirken organik toprak kullanımı dah fazla tercih edilmeye başlanacak r.
Topraksız tarım, toprakla ilgili sorunlara çözüm olarak ortaya çıkmış r. Topraksız tarımda temel
besinler su rezervuarına önceden karış rılır ve diğer kontrol koşullarıyla birlikte bitkilere verimli
bir şekilde ulaş rılır.
Topraksız tarımın çeşitli avantajları:
* Daha hızlı büyüme.
* Son derece azalan su ve besin kullanımı.
* Tarım ortamının kontrolü, sıcaklığı, bağışıklığı, hava akışını ve ışığı op mize eden bir tarım yöntemi.
* Daha az sera gazı ve ürünün tüke ciye daha taze olarak ulaş rılması.
* Önemli ölçüde daha az alan kullanımı. Bu, çi lik arazilerini diğer önemli doğal ekosistemler için
sulak alan ormanına genişletmeye gerek kalmadan, büyüyen nüfuslara yeterli gıda sağlayabilmek
adına çok önemlidir. Topraksız tarım son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmiş r ve daha yaygın olarak
kullanılmaktadır.
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Topraksız Jeotermal
Daha önce de gördüğümüz gibi, topraksız tarım bugün karşılaş ğımız kirlilik, yetersiz toprak,
daha fazla ve kaliteli gıda ih yacı gibi topraklı tarımda karşılaşılan sorunlara en etkili alterna

ir.

Önceki bölümlerde, jeotermal enerjinin seraların içindeki sıcaklığı sabit tutmak için çok yararlı
olduğunu ve bunun bize topraksız mahsullerimiz için mükemmel bir alan sağlayacağını, çünkü
verimlerin artacağını ve tüm yıl boyunca üre mi sürdürmemize yardımcı olacağını öğrendik.
Jeotermal topraksız tarımı, jeotermal enerjinin seralarda topraksız üre m için en etkin şekilde
kullanılması şeklinde tanımlayabiliriz. Aşağıda topraksız tarımda ve seralarda sıkllıkla kullanılan
tekniklerden bazılarını öğreneceğiz.
Derin Su Kültürü:
Bunlar devirdaim eden suda yüzen bitkilerdir. Bu sistemi uygulamak için farklı yollar olmasına
rağmen, en yaygın olanı polis ren köpük yalı m panellerinin yerleş rilmesidir. Bu panellere
konik deliler açılır ve çimlendirilmiş bitkiler bu deliklere yerleş rilir. Kökler, hasata kadar 15 ila 45
san metrelik oksijenli bir besin çözel sinde bekle lir. Bu yöntem, köklerin ağırlık taşıma ih yacını
ortadan kaldırdığından baharatlar ve kısa boylu yapraklara sahip sebzeler için mükemmeldir.
Başlıca avantajı suyun kimyasının değişmesinin uzun zaman almasıdır. Sistemde çok miktarda su
bulunmasından dolayı devirdaim sisteminde çıkabilecek herhangi bir sorunu gidermek için bolca
zaman olacak r.
Besleyici Film Tekniği:
Bu teknik, drenajı ve köklere doğru çok sığ bir su akışını yönlendirmek için haﬁf bir eğime
yerleş rilmiş kanalları kullanır. Bu sistem zamanlayıcı veya devamlı akış ile kullanılabilir. Çözel ,
dalgıç pompa içeren bir rezervuarın en alt noktasında tutulur. Havalandırmayı desteklemek ve en
uygun çözünmüş oksijen seviyesini korumak için taşlar kullanılır. Su kökleri besledikten sonra
doğruca rezervuara geri döner. Bu yöntem kısa bitkiler için uygundur, daha az su gerek rir ve
Derin Su Kültürü sisteminden daha kolay birik rilir, temizlenir ve uyarlanır.
Gelgit ve Akış:
Bitkilerin ekildiği saksılar birkaç saa e bir suyla dolu tanklara daldırılır ve köklerin suyun içinde
kalması sağlanır. Gelgit ve akış sisteminin sağladığı besin ve oksijen seviyeleri sayesinde, verimli
mahsuller almak için ve re neredeyse her şeyi ye ş rmek için uygundurlar. Sadece tablanın
mahsulün ağırlığını destekleyeceğinden ve daldırma işlemi bi kten sonra suyun tamamen
boşaldığından emin olmak gerekmektedir.
Damlama Sistemi:
Bu basit ve çok yaygın sistem, her bitkinin tabanına ayrı ayrı çözel ler ulaş ran sayaçlı pompalarla
kullanılır. Fazla çözel tanka geri toplanabilir veya toplanmaz. Bu sistemde, hindistan cevizi liﬁ,
turba veya kaya yünü gibi yüksek düzeyde su tutabilen materyaller kullanılır. Kimyasal besinler
genellikle sulama hatlarının kolayca kanmasını önüne geçmek için kullanılır.
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Aeroponik:
Bu yeni teknik, havada asılı olan bitkilerin köklerine topraksız bir çözel püskürtür. Bu sistemler
besin dağı mı ve su kullanımı konusunda çok hassas r. Tıkanma problemleri damlama
sistemlerinden daha fazla olabilmektedir. Ancak kökler daha fazla oksijene ulaşır ve bu da daha
hızlı büyüme sağlar.

Fi lleme sistemi:
Yeni başlayanlar için en temel ve idealdir sistemdir, ancak besin kullanımı açısından o kadarda
verimli değildir. Çözel , ﬁ ller aracılığı ile bir tabakaya ve daha sonra bitkinin kılcal köklerine
aktarılır.

Aquaponik ve Organik Hidroponik:
Hidroponik çok uzun yıllardır kullanılmaktadır. İlk örnekleri Çin'in Yüzen Bahçeleri ve Babil'in
Asma Bahçelerinde kullanıldı. Bu uygarlıklar, aynı su kaynağında hem bitki hemde balık ye ş rilen
Aquaponik sistemleri kullandılar. Bu havuzlarda balıklar kökler için gübre sağlar ve kökler de
balıklar için suyu ﬁltreler. Balık a ğı bileşikleri, yararlı bakterilerin büyümesini sağlayan azotlu ürün
miktarını ar rır. Doğru bitki ve balık oranı ile Aquaponik, yiyecek ye ş rmenin keyiﬂi ve
sürdürülebilir bir yolu olabilir. Organik hidroponikler için sağlıklı bir bakteri kolonisine sahip olmak
önemlidir, suyun dezenfekte edilmesi önerilmez. Oksijen oranının op mum olmasına dikkat
edilmelidir.
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RÜZGAR ENERJİSİ
RÜZGAR ENERJİSİ NEDİR?
Rüzgar enerjisi rüzgarın kuvve nden elde edilen enerjidir.
Rüzgar enerjisi elektrik elde etmek için rüzgar türbinleri aracılığıyla jeneratörlere mekanik güç
sağlamak için rüzgarın kullanılmasıdır.
Rüzgar enerjisi popüler bir sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynağıdır.
Rüzgar enerjisinin fosil yakıtlara kıyasla çevre üzerindeki olumsuz etkisi çok daha azdır.
Bir rüzgar türbini havanın kine k enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.
Elektrik enerjisi kine k enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren bir rotor ile elde edilir, daha sonra bir
jeneratör ile mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürülür.
İnsanlık binlerce yıldır rüzgar enerjisinden yararlanmaktadır.
Çi çiler bir zamanlar tahıllarını öğütmek ve su pompalamak için yel değirmenlerini kullandılar.
Eski denizciler rüzgarı yakalamak için yelken kullandılar.
Günümüzde giderek daha çok sayıda rüzgar türbini elektrik üretmek için kullanılmaktadır.
DÜNYADA RÜZGAR ENERJİSİ
Rüzgar r naları ve dalga r naları, kar, kum r naları ve gök gürültülü r nalar, tayfunlar ve
hortumlar. İşte Hava!
Dünya, su ve güneşten gelen ısı arasındaki karmaşık etkileşim, atmosferin ve hava koşullarının
yerküre üzerindeki değişikliklerinin ana nedenidir.
Güneş Dünyanın bir bölgesinde parlamaya başladığında oradaki ısıyı ar rır. Ancak havanın bulutlu
ve kapalı olduğu dünyanın diğer bölgelerinde hava daha soğuktur.
Soğuk hava kütlelerinin bu bölgelerden daha sıcak bölgelere doğru hareket etmeye başlaması
rüzgarı oluşturan ana nedendir.
Yani rüzgar, havanın yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareke dir. Aslında,
rüzgar sürekli var, çünkü güneş Dünya'nın her yerini eşit bir şekilde ısıtmıyor. Sıcak hava yükseldikçe
soğuk hava boşluğu doldurmak için hareket eder. Güneş parlamaya devam e kçe rüzgar da
esecek r ve bize uzun zamandır olduğu gibi hizmet edecek r.
Yeryüzünde atmosfer basıncının yüksek olduğu yerde güzel bir hava vardır, fakat basıncın düştüğü
yerlerde hava soğur ve bunun sonucunda bu iki yer arasında rüzgar oluşur.
İŞTE BU DOĞAL FENOMENİ KULLANARAK RÜZGAR ENERJİSİNİ ELDE EDİYORUZ!
Rüzgar elektrik üre mi için kullanılan (hidroelektrikten sonra) ikinci en büyük yenilenebilir enerji
kaynağıdır. Rüzgar enerjisi ile 2018 yılında 591 GW kapasiteyle (568.4 GW karada olmak üzere)
küresel elektriğin yüzde 5'inden fazlası üre lmiş r.
2050 yılına kadar açık deniz ve okyanus rüzgar enerjisi ile küresel elektrik kullanım talebinin
%45 inin karşılanması planlanmaktadır.
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RÜZGAR ENERJİSİNİ NASIL YAKALARIZ?
Hepimiz çi liklerdeki o eski yel değirmenlerini görmüşüzdür...
Bunlar, elektrik üreten yeni modern rüzgar türbinlerinin öncülleridir!
Geçmişte hayvanlara su sağlamak için kullanılan rüzgar, şimdi şehirlere ve evlere güç sağlamak
için dev rüzgar türbinlerini döndürüyor.
Rüzgârın enerjisini yakalayabiliriz?
Rüzgar türbininin kanadı bir uçağın kanadı gibi çalışır.
Rüzgar her iki yanından eser,
Kanadın şekli rüzgar basıncının bir tara a daha yüksek, diğer tara a ise daha düşük olmasına
neden olur,
Bu basınç farkı kanatların türbinin merkezi etra nda dönmesini sağlar!
En üs e bilgisayara bağlı türbini rüzgarın es ği yöne çevirmek için kullanılan bir rüzgar gülü vardır.
Böylece en üst düzeyde rüzgar yakalanır ve enerji elde edilir.
Kanatlar, yaklaşık 18 devir/dakika dönen bir mile bağlıdır.
Rotorun mili bir dizi dişliyi harekete geçirir.
Bu dişlilerin hareke dönüşü yaklaşık 1800 devir/dakikaya kadar ar rır.
Bu hızda bir jeneratör çok fazla elektrik üretebilir!
Peki, rüzgar türbinleri neden bu kadar uzun?
Bir rüzgar türbini ne kadar uzun olursa, o kadar güçlü rüzgara maruz kalır. Bu yakalanacak daha
fazla rüzgar enerjisi demek r!
Bir türbinin kanatları, bir futbol sahası kadar uzun olabilir!
Küçük bir rüzgar türbini ile bir çi liğin, daha büyük rüzgar türbinleri ile bir kasabanın, bir şehrin
ya da sanayi tesislerinin elektrik ih yacı karşılanabilir.
RÜZGAR TÜRBİNİ ÇEŞİTLERİ
Rüzgar türbinleri iki temel pe ayrılır.
YATAY EKSEN RÜZGAR TÜRBİNLERİ
DİKEY EKSEN RÜZGAR TÜRBİNLERİ
Dikey eksenli rüzgar türbinlerinin, adını Fransız mucidinden alan yumurta çırpıcıya benzeyen
Darrieus modeli de dahil olmak üzere farklı pleri vardır.
Bu türbinler tek yönlüdür, yani çalışmaları için rüzgarın esme yönüne göre ayarlanmalarına
gerek yoktur.
YATAY EKSEN RÜZGAR TÜRBİNLERİ
Birçok insanın rüzgar türbini dediğinizde düşündüğü p r.
Kanat sayısı üç tanedir. Kanatları rüzgara doğru yönlendirmek için kulenin tepesinde bir rüzgar
gülü kullanılır.
Modern rüzgar türbinleri, kuruldukları yere ve şebekeye nasıl bağlandıklarına göre sınıﬂandırılır.
KARADA KURULU RÜZGAR TÜRBİNLERİ genelde 100 kilowa an birkaç megawa büyüklüğe kadar
ulaşır.
AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN boyutları çok daha büyüktür. Özgürlük Anı 'ndan daha uzun
rüzgar türbinleri vardır.
Daha büyük olmasının temel sebebi, karada karşılaşılan taşıma ve nakliye sorunlarının olmamasıdır.
Çok büyük parçalar gemilerle daha kolay taşınabilmektedir. Bu devasa türbinlerle, güçlü okyanus
rüzgarları yakalanır ve çok miktarda enerji üre lebilir.
DAĞITILMIŞ RÜZGAR TÜRBİNLERİ de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bireylerin kendi enerjilerini
üretmek için kurdukları rüzgar türbinleri ya da enerjinin kullanılacağı yerin yakınına kurulan
sistemlere "Dağı lmış Rüzgar Türbinleri" denir.
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RÜZGAR ENERJİSİNİN ARTILARI VE EKSİLERİ
ARTILARI
1. Yakıt ih yacı yoktur.
Kurulumdan sonra türbinin çalışmaya devam etmek için yakıt almasına veya güce bağlanmasına
gerek yoktur.
2. En temiz enerji çeşitlerinden biridir.
Rüzgar enerjisi türbinlere güç sağlamak için fosil yakıtlara ih yaç duymadığından, enerji üre mi
sırasında sera gazları yayarak iklim değişikliğine sebep olmaz.
3. Teknolojideki gelişmeler
Teknoloji geliş kçe, daha fazla elektrik üretecek, daha az bakım gerek recek ve daha sessiz ve
güvenli çalışacak tasarımlar yaratarak yapının kendi işlevleri de gelişir.
4. Tarım yapılmasına engel değildir.
5. Fosil yakıtlara bağımlılığımızı azal r.
EKSİLERİ
1. Bazı yaban canlıları için tehlikelidir.
2. Gürültülüdür.
3. Kurulum maliye yüksek r.
4. Rüzgara bağlı olduğu için güvenilmez ve öngörülemezdir.
5. Rüzgar farklı hızlarda esebildiğinden, belirli bir zamanda toplayabileceği enerji miktarını tahmin
etmek zordur.
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GÜNEŞ ENERJİSİ
GÜNEŞ ENERJİSİ NEDİR?
Güneş enerjisi, doğrudan fotovoltaik güneş enerjisi sistemlerinin, dolaylı olarak konsantre
güneş enerjisi sistemlerinin ya da bu sistemlerin bir arada kullanılmasıyla güneşten gelen enerjinin
elektriğe dönüştürülmesidir. Yoğunlaş rılmış güneş enerjisi sistemleri, geniş bir güneş ışığı alanını
küçük bir alana odaklamak için lensler, aynalar ve güneş izleme sistemleri kullanır. Fotovoltaik
hücreler, fotovoltaik etkiyi kullanarak ışığı elektrik akımına veya termal enerjiye dönüştürür. Bu
yüzden güneş enerjisi teknolojileri suyu ısıtmak gibi evsel kullanımın yanı sıra cari veya endüstriyel
ih yaçlar için de kullanabilir.
Dünya, üst atmosferde 174 petawa civarında güneş radyasyonu alır. Yaklaşık %30'u uzaya geri
yansı lırken geri kalanı bulutlar, okyanuslar ve kara kütleleri tara ndan emilir. Dünya yüzeyindeki
güneş ışığının spektrumu çoğunlukla görünür, yakın kızılötesi aralıklara yayılır ve küçük bir kısmı
yakın morötesindedir. Yoğunlaş rılmış güneş enerjisi sistemleri, birçok kişinin Arşimet'e ve yanan
camına kadar uzandığına inandığı ilginç bir tarihe sahip r. Bu enerji sistemleri, geniş bir güneş ışığı
alanını küçük bir alıcıya yoğunlaş rmak için aynalar ve lensler kullanır.
Fotovoltaik güneş enerjisinin tarihi, fotovoltaik etkinin keşfedildiği 1830'lara kadar uzanır. Daha
sonra ABD'deki Bell Laboratuvarları 1954'te ilk güneş fotovoltaik panelini kullanıma sunmuştur.
Avrupa'da 2018 yılında güneş enerjisini elektrik üretmek için en fazla kullanan ilk beş ülke
şunlardır:
• İlk sıradaki ülke Almanya'dır. 45.9 giga wa kurulu gücü ile kıtanın lider güneş enerjisi üre cisidir.
2018 yılında Almanya, kapasitesini yaklaşık 3 giga wa dolayında ar rmış r. Almanya, dünyadaki
güneş enerjisinden elektrik üre minin %7,9 unu yapmaktadır.
• İtalya: 20.1 giga wa ,
• Birleşik Krallık: 13.1 giga wa ,
• Fransa: 9.4 giga wa
• İspanya: 7 giga wa .
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ
Güneş enerjisi önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır ve teknolojileri, güneş enerjisini nasıl
yakalayıp dağı klarına veya güneş enerjisine nasıl dönüştürdüklerine bağlı olarak pasif sistemler
veya ak f sistemler olarak değişiklik gösterir.
Ak f güneş enerjisi sistemleri, enerjiyi kullanmak için fotovoltaik sistemlerin, yoğunlaş rılmış
güneş enerjisinin ve güneş enerjisiyle su ısıtmanın kullanımını içerir.
Pasif güneş enerjisi sistemleri, bir binayı Güneşe yönlendirmeyi, uygun termal kütle veya ışık
dağıtma özelliklerine sahip malzemeleri seçmeyi ve havayı doğal olarak dolaş ran alanlar
tasarlamayı içerir.
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GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN FARKLI TÜRLERİ AŞAĞIDAKİLERDİR:
-Fotovoltaik Sistemler,
-Yoğunlaş rılmış Sistemler,
-Su Isıtma Sistemleri,
-Havuz Isıtma Sistemleri,
-Termal Sistemler.
1. Fotovoltaik Sistemler:
Fotovoltaik güneş sistemleri, mevcut güneş enerjisi sistemlerinin en popüler türlerinden biridir.
Tipik olarak, bir dizi güneş pili bir paneli oluşturur ve dönüştürücülerin alterna f akıma çevirdiği
doğru akımı üre r. Güneş ışığını elektriğe dönüştürmek için gerekli kitler ile birleş rilen bir grup
fotovoltaik panel, güneş pili sistemi olarak bilinir.
2. Yoğunlaş rılmış Sistemler:
Günümüzde, yoğunlaş rılmış güneş enerjisi sistemleri normalde şebekeye elektrik sağlayan büyük
ölçekli tesislerde bulunur. Günümüzde mevcut dört tür yoğunlaş rılmış güneş enerjisi teknolojisi
vardır. Bunlar parabolik oluk, çanak, konsantre lineer Firesnel reﬂektör ve güneş enerjisi kulesidir.
3. Su Isıtma Sistemleri:
Su ısıtma güneş enerjisi sistemleri, siyaha boyanmış tankların suyu ısıtmak için kullanılması ile
başlamış r. Siyah boyalı tanklar güneşten gelen ısıyı emerek içindeki suyu ısı r. Bu ne kadar ilkel
görünse de güneşin gücünü erkenden anladığımızı göstermesi açısından önemlidir. İlk güneş
enerjisi santrali Mısır'da kurulmuştur. Bu güneş enerjisi sistemleri evsel, cari ve endüstriyel
amaçlar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemde, güneşe bakan fotovoltaik paneller
kullanılarak çalışma sıvısı ısı lır. Daha sonra, çalışma sıvısını içeren boruları çevreleyen su ısı lır ve
ısınan su depolama birimine transfer edilir.
4. Havuz Isıtma Sistemleri:
Havuzu sıcak tutmak için fosil yakıtlı bir ısıtma sistemi çalış rmak pahalı bir işlemdir. Su sıcaklığının
korunması için, güneş enerjisi kaynaklı ısıtma sistemlerinin kullanılması man klı ve maliye en
uygun yöntemdir.
5. Termal Sistemler:
Termal güneş enerjisi sistemleri suyu ısıtmak veya elektrik üretmek için çalışma sıvısı borular içinde
hareket e rilir ve güneş ışınları ile ısınması sağlanır. Termal sistemlerin tarihi 1890'lara
dayanmaktadır. Başlangıçta, bu enerji biçimi buhar makinelerini çalış rmak için kullanılıyordu.
Kısa bir süre sonra, güneş enerjisi teknolojilerinin öncülerinden biri olan William Bailey 1909'da
termosifon sistemini icat e . Termosifon sistemi tüm gün boyunca sıcak suya erişimin olması
anlamına geliyordu. Bu sistemin en önemli özelliği ısıtma sisteminin al na bir kolektör ve bir su
deposunun eklenmesiydi.
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ARTILARI VE EKSİLERİ
ARTILARI
1. Yenilenebilir Bir Enerji Kaynağı
Dünyanın her yerinde kullanılabilir ve sürekli mevcu ur. Diğer bazı enerji kaynaklarından farklı
olarak tükenme sorunu yoktur.
2. Elektrik Faturalarını Düşürür
Güneş sisteminizin üre ği elektrikle enerji ih yacınızın bir kısmını karşılayacağınız için enerji
faturalarınız düşecek r.
3. Farklı Uygulamalar
Güneş enerjisi farklı amaçlar için kullanılabilir. Elektrik veya ısı üretebilirsiniz. Güneş enerjisi,
şebekeye erişimi olmayan bölgelerde elektrik üretmek, sınırlı temiz su kaynaklarına sahip
bölgelerde suyu damıtmak ve uzayda uyduları çalış rmak için kullanılabilir.
4. Düşük Bakım Maliyetleri
Güneş enerjisi sistemleri genellikle çok fazla bakım gerek rmez. Bunları temiz tutmanız yeterlidir.
Temizleme işini yıl boyunca bir ya da iki kez yapmanız yeterli olacak r. İnvertör genellikle 5-10 yıl
sonra değiş rilmesi gereken tek parçadır.
5. Gelişen Teknoloji
Güneş enerjisi endüstrisindeki teknoloji sürekli ilerlemekte ve gelişmektedir. Bu gelişim ilerleyen
yıllarda daha da artacak r. Kuantum ﬁziği ve nanoteknolojideki yenilikler, güneş panellerinin
etkinliğini ar racak ve güneş enerjisi sistemlerinin elektrik girdisini ikiye, ha a üçe katlayacak
potansiyel olduğunu göstermektedir.
EKSİLERİ
1. Maliyet
Bir güneş sistemi kurmanın ilk maliye oldukça yüksek r.
2. Hava Durumuna Bağlı
Bulutlu ve yağışlı günlerde güneş enerjisi hala toplanabilse de sistemin verimliliği düşer.
Güneş enerjisinin gece boyunca toplanamayacağını da göz önünde bulundurmalısınız.
3. Güneş Enerjisini Depolamak Pahalıdır
Güneş enerjisi hemen kullanılmalı ya da büyük bataryalarda depolanmalıdır. Şebekeden bağımsız
güneş sistemlerinde kullanılan bu bataryalar gündüz şarj edilerek enerjinin gece kullanılması
sağlanır. Bu yöntem gün boyu güneş enerjisini kullanmak için iyi bir çözümdür ama aynı zamanda
oldukça pahalıdır.
4. Çok Fazla Alan Kullanımı
Ne kadar çok elektrik üretmek is yorsanız, o kadar fazla güneş paneline ih yaç duyarsınız.
Fotovoltaik panelleri yerleş rmek için çok fazla alana ih yaç duyulur. Ça nız sahip olmak
istediğiniz güneş panellerinin sayısına yetecek kadar büyük olamayabilir.
5. Çevreye Etkisi
Güneş enerjisi sistemlerinin nakliyesi ve kurulumu sırasında sera gazı ortaya çıkabilir. Fotovoltaik
sistemlerin üre m sürecinde kullanılan ve çevreyi dolaylı olarak etkileyebilecek bazı toksik
maddeler ve tehlikeli ürünler de bulunmaktadır.
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