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1. GİRİŞ 

Bugünkü artış hızı ile devam ettiği takdir
de, halen 3.7 milyar olan dünya nüfusu
nun 2000 yılında 6.5 milyar ve 2020 yılında 
da 10 milyar olmasj beklenmektedir. (Şe
kil -1). Haibuki dünyada tüketilen enerji 
miktarı daha 2000 yılına varmadan bugün
künün üç katına ulaşacaktır. Bugün 8 
milyar ton TKE** olan enerji tüketiminin 
1980 de 11 -12 milyar TKE ve 2000 yılın
da da 24 milyar ton TKE olacağı tahmin 
edilmektedir. (Şekil-2). Bu görünüş, dün
yadaki birincil enerji kaynaklarının gele-

(*. ) Ï. T. Ü. Maden Fakültesi. 

(**) TKE = Taşkömürü eşdeğeri. 

ceğini ve yeni enerji kaynaklarından ya
rarlanma olanaklarını, son yılların en canlı 
konusu haline getirmiştir. 

Ancak bu durum, insanoğlunun varoldu
ğu gündenberi süregelen bitmez kavgan
da, yani enerji savaşında sadece küçük bir 
enstantaneden başka birşey değildir. Du
rumu daha fazla açıklığa kavuşturmak 
İçin şimdi tarihin derinliklerine doğru dev 
adımlarla kısa bir gezinti yapalım. 

Üzerinde yaşadığımız dünyanın da bir 
parçası olduğu güneş sistemi, meteorlar 
üzerinde yapılan son radyoaktif inceleme
lere göre, 4.5 milyar yıl önce oluşmuştur 
tik mikroorganizma izleri, yani ilk hayat 
belirtileri ise, 3.2 milyar yıl öncelere ka
dar gitmektedir (Şekil-3). 

Bu uzun zaman ekseni özerinde, bugünkü 
fosil yakıtların oluşumlarının başlangıçla
rı 600 milyon yıl kadar öncelerde bir yer
dedir. O vakit dünyada mevcut organiz
maların çok az bir kısmı uygun yer ve 
ortamlarda depolanmış ve daha sonra se-
dimanter tabakalarla örtülerek kömür ve 
petrol yataklarını meydana getirmişlerdir. 
Bizlere, yani İnsanlara gelince, atalarımı
zı teşkil eden ilk insanların ayaklan üze
rinde doğrulup ta yürümeye başlıyabilme-
leri ancak 2 milyon yıl ünce mümkün ola
bilmiştir. Ateş, su ve rüzgârlardan elde 
edilen enerjiler ilk çağlardaki uygarlık 
için yeterli olabilmişken, daha yüksek dü
zeydeki uygarlıklara geçmek, ancak daha 
geniş ve daha yoğun nitelikli enerji kay
naklarından, yani biraz önce sözünü etti
ğimiz fosil yakıtlardan yararlanmaya baş
lamakla mümkün olabilmiştir. Ateşin ve 
tekerleğ-in bulunuşundan sonra uygarlığı
mızın belki de en dramatik dönüm nokta
sını teşkil eden bu olay, bundan 900 yıl 
önce, İngiltere'nin kuzey doğusunda, 
Newcastle'da kömüre ilk kazmanın vuru
luşu İle başlar (Şekil -4). Bu tarihten son
ra tam 8 asır insanlığa hizmet eden kömür 
1857'de Romanya'da ve 2 yıl sonra do 
Amerika'da İlk petrolün bulunması İle 
petrolün bulunması İle enerji alanında 
yani bir ortak kazanmıştır. Petrolün bulu-
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Şeldl -1 6000 yıllık Mr zaman seresi içinde Dfinya Nüfusa Artışının Görünüşü. 

nuşundan 8 5yıl sonra (1942'de) İse dev
reye gelecek için kendisine çok büyük 
ümit bağlanan nükleer enerji girmiş bu
lunmaktadır. 

İnsanlık tarihinin milyonlarca ve fosil ya
kıtlardan yararlanmanın da asırlarca Ön
celere gitmesine rağmen, bugün ulaşılan 
teknik düzeyin başlangıcı olan sanayi 
devriminin tarihi sadece 150 yıllıktır. Ayrı

ca, insanlığın yeraltı servetlerinden büyük 
ölçüde yararlanması da bu yüzyılın başla
rına rastlar. Gerçekten de, dünyada kul
lanılan toplam enerjinin üç misji artması 
bu yüzyılın bütün ilk yarısını aldığı halde, 

yeniden üç misli artması için sadece 20 
yıl (1950-1970 arası) kâfi gelmiştir. 1980 
lerin ortalarında, bellibaşlı sanayileşmiş 
ülkelerdeki enerji tüketiminin bir misli 
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Şekil - 2 Dünya Enerji İhtiyacı 

artması beklenmektedir. Dünya, her yıl 
300 milyon TKE değerinde daha fazla 
enerji tükettiği bir cağı yaşamaktadır. 

Dünyada mevcut enerji kaynaklarına bir 
bütün olarak ve orijinlerini de dikkate ala
rak bakacak olursak, büyük bir dolaşım 
sisteminin varlığ.ım görürüz (Şekil - 5). 
dıştan ice ve içten dışa doğru devamlı bir 
enerji akışının oluşturduğu bu sisteme 
üç ana enerjlgirişi vardır : 

1° — Arzın küresel yüzeyine düşen 
174.000x10" termal vat değerinde
ki güneş ışınları, 

2° — Arzın içinden dışına doğru sevke-
dilen 32x1012 termal vat değerin
deki arz enerjisi ve, 

3° — Arz - ay - güneş sisteminin müşte
rek kinetik ve potansiyel enerjisin
den meydana gelen gel - git olayla
rının sebep olduğu 3x10" termal 
vat değerindeki gel - git enerjisi. 

Şekli - 3 Dünyanın Oluşumu 
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Görüldüğü gibi, güneş ışıklarının arz. yü
zeyine düşürdüğü enerji, diğer iki enerji 
girişinin toplamının 5000 katıdır. Bu ışın
ların takriben % 30'u dünyaya kısa dalga 
ışınları halinde terkederek direkt olarak 
uzaya yansır ve dağılırlar ; % 47'si gene 
direkt olarak absorbe edilip ısı haline dö
nüşür ; % 23 kadarı da atmosfer ve okya
nuslar arasında, hidrolojik periyod (cycle) 
içinde «buharlaşma, yağış ve su akımı» 
şeklindeki sirkülasyon ipinde kaybolurlar. 
Nihayet 40x10" vat gibi cok küçük bir 
miktarda (onbinde 2 kadar) bitki yaprak
ları tarafından absorbe edilir, fotosentez 
olayı sonucunda kimyevi olarak depo edi
lir. Bu fotosentez olayı sonucunda anor
ganik maddeler (su ye COJ, aşağıdaki 
bağıntıya göre organik karbonhidratlara 
dönüşmektedir : 

Işık eneriİsi+COj+H20 -* CH20)+02 

Qok küçük olmakla birlikte, dünyadaki 
bitki, hayvan ve insanlardan müteşekkil 
tüm canlıların biyolojik ihtiyaçlarını kar
şılayan enerji kaynağı jşte bu fraksiyon
dur. 

Bu enerji akış ve dağılım şeması, ayni za
manda bize beleceğin enerji gereksinme
lerini karşılamak için hangi kaynaklara 
yönelmek veya güvenmek durumunda ol
duğumuzu da göstermektedir. 

2. KÖMÜR VE PETROL DIŞINDAKİ 
ENERJİ KAYNAKLARI 

2.1. Jeotermel Enerji 

Yeryüzünden itbaren birkaç yüz metre
den birkaç km.'ye kadar olan derinlikler
deki sıcak suların İçerdekileri ısı enerjisi
dir. Dünyada kurulmuş jeotermal potansi
yel ile enerji üreten tesislerin toplam ka
pasitesi 1500 MW kadardır. Mevcut top
lam kapasitenin ise 60.000 ilâ 600.000 MW 
arasında olduğu şeklinde tahminler yapıl
maktadır. Unutulmaması gereken bir di
ğer hususta, bu enerjinin de sınırlı olduğu 
ve kullanılması halinde birgün tükeneceği 
gerçeğidir. 

2.2. Hidrolik Enerji 

Su kuvvetinden, Romalılar zamanındam 
beri yararlanılmakta ise de, bunun büyük 
değerlere ulaşması ancak, hidrolik ener
jinin elektrik enerjisine dönüştürülebil-
besinin mümkün olması ile gerçekleşmiş
tir. Bu şekilde ilk büyük tesis 1895'de Ni-
yağara şelalesi üzerinde kurulmuştur, 
1967'deki duruma göre tesis edilmiş bulu
nan kapasite 243.000 MW tır ve bu, dün
yada mevcut, takriben 2.860.000 MW de
ğerindeki, toplam hidroelektrik enerji ka
pasitesinin ancak % 8,5'u kadardır (Şe
kil-6). 
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Şekil - 5 Dünya Enerji Dolaşım Şeması. 

Eğer dünyadaki hidroelektrik enerjinin 
hepsi kullanılabilir olsa idi bu, bugünkü 
dünya-enerji tüketimini tek basma karşılı
yor olacaktı. Diğer yandan hidrolik enerji 
İlk bakışta sonsuz bir enerji kaynağı gibi 
görünürse de. enerjinin eldesi için şart 
olan barajlar zamanla (50-300 yıl arası) 
dolmaktadır. Dolayısıyla, bu soruna bir 
çözüm bulunmadığı sürece hidrolik ener

jiyi de kısa ömürlü olarak kabul etmek 
gerekecektir. 

2.3. Gel - Git Enerjisi 

Dünyada kendisinden yararlanabilin»* 
gel - git enerjinin yaklaşık 63.000 MW ci
varında olduğu tahmin edilmektedir. Ya-
rarlanılışındaki tekniğin zorluğu dolayısiy-
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la, bugün pilot tesislerin dışında, sadece 
Fransa'da kayda değer bir tesis vardır ve 
bu 1966 yılındanberi 260 MW kapasite ile 
faaliyet hatindedir. 

2.4. Doğal Gaz 

Dünya enerji ihtiyacım karşılamada önem
li bir rol oynamaktadır. Halen 2 milyon ton 
TKE değerinde olan katkısının 1980 de 
3.5 milyar ton TKE'ye çıkması beklenmek
tedir. Ancak bilinen doğal gaz rezervleri 
de çok sınırlıdır ve dünyada mevcut top
lam enerji rezervlerinin sadece % 1.1'ini 
teşkil etmektedir. 

3. PETROL 

Şekil -7'de, 1880'den 1970'e kadar olan 

milyar varildir. Bunun ilk yarısının çıkarıl
ması için 1857*den 1960'a kadar 103 yıl 
geçtiği halde, diğer yansını çıkarmak için 
sadece 10 yıl yeterli olmuştur (1960-1970 
arası). Bugünkü teketim hızı devam etti
ği takdirde, 20. Yüzyılın sonunda petrol 
rezervlerinin % 87'si kullanılmış olacak
tır. Şekil - 8'de kömür ve petrol üretim
leri ayni grafik üzerinde gösterilerek veril
miştir. Grafikte de görüldüğü gibi, Birinci 
Dünya Harbine kadar petrolün dünya 
enerji tüketimine katkısı son derece az 
iken, durum giderek değişmiş ve 1970'de 
kömür ve petrolden üretilen toplam ener
jinin içinde petrol % 56 gibi büyük bir 
yer almıştır. Doğal gaz ve sıvı gazlar da 
dahil edildiğinde, petrol ve ürünlerinden 
elde edilen enerjiin toplam enerji içndeki 

Seldi - 6 Dünya Hidroelektrik Enerji Kapasitesi. 

dünya petrol üretimi görülmektedirö Baş
langıçtaki hafif bir hızlı artıştan sonra, 
dün petrol üretimi 1890'dan 1970'e kadar 
hemen hemen düzenli bir artış göstermiş
tir. Artış hızı % 6.94/yıl ve iki kat olma pe
riyodu da 10 yıldır. 

1970'e kadar çıkarılan toplam petrol 233 

yeri 2/3 gibi bir orana yükselniektedr. 20. 
yüzyılın 2. yarısına damgasını vuran bir 
enerji türü olmasına rağmen, petrol, dün
ya enerji varlığı içinde kayan bir yıldız
dan başka birşey değildir. Nitekim dünya 
birincil enerji kaynaklarının dağılımına 
baktığımızda, bu udurm açık olarak görü
lecektir (Şekil-9). 
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Şekil - 7 Dünya Petrol Üretimi 

4. KÖMÜR 

Cok eskiden kullanılagelmesine rağmen, 
bu yüzyılın sonuna kadar, tüm kömür re
zervlerinin ancak % 2'si tüketilmiş ola
caktır. 

1860'dan daha öncesine ait kömür üretimi 
ite ilgili istatistik) bilgileri toplamak güçtür, 
fakat 12. asırdan bu yana, 1800 yılına ka
dar, kömür üretminin yılda % 2'lik bir ar
tışla ve her 35 yılda bir «iki katına çıkarak» 
devam ettiği kabul edilebilir. Şekil -10 ve 
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Şekil -11, geçen yüzyıldan bu yana dünya 
kömür üretiminin izlediği seyri göstermek
tedir. Şekil - 12'de ise halen mevcut kö
mür rezervlerinin ülkeler veya kıtalar ara
sındaki dağılımı verilmektedir ki, görüldü
ğü gibi en büyük rezervler. Doğu Avrupa 
dahil Rusya ve Birleşik Amerika'dadır. 
Bunları sırasiyla Çin, Kanada ve Batı Av
rupa izlemektedir. 

Dünyada, varoluşundan bu yana bilinen 
tüm kömür reverzleri 1300 milyar tondur. 
Her cins kömürü de içine alarak bu mik
tarı 10780 milyar ton olarak kabul etmek-
de mümkündür. 

Mevcut petrol rezervleri ise bîr tahmine 
göre 1350 milyar varil, daha iyimser yo
rumculara göre de 2100 milyar varildir. 
Yani neticede iki kaynak da sonludur. 

Her sonlu kaynak ise birgün gelecek tü
kenecektir. Aniden mî? Muhtemelen ha
yır. Kaynağın varlığı azaldıkça üretim hı
zı da düşecek ve neticede sonlu bir kay
nağın tümünün işlenip tüketilmesi Şe
kli -13 dekine benzer bir eğri ile temsil 
edilebilecektir. 

Şekil -14 ve Şekil -15, dünya orijinal pet
rol ve kömür rezervlerinin kullanılma pe
riyotlarını göstermektedir. Bu grafiklere 
göre, 21. Yüzyılın ilk çeyreği sonlarında 
petrol bir enerji kaynağı olarak artık bü
yük bir önem taşımıyor olacaktır. aHlbuki 
ayni durum kömür için en az 300 yıl son
ra bahis konusudur. 

Çok geniş bir zaman perspektifi içinde 
bakıldığında kömür ile, örneğin, petrol 
arasındaki karşılaştırmayı daha belirgin 
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Şekil - 9 Dünya Birincil Enerji Kaynaklan Dağılanı 

hale getirmek mümkündür. Şekil-16, 
10.000 yıllık bir zaman içinde kömürün du
rumunu Şekil -17 ise gene uzun süreler 
içinde kömür ve petrolün mukayeseli 
olarak durumlarını göstermektedir. Bu 
şekillerde de gayet acık olarak görüldüğü 
gibi kömür, uygarlığın hamalı, ağır İşçisi, 
cefakârıdır ve petrole nazaran geçmişte 
olduğu gibi gelecekte de daha uzun bir 
süre çok derin ve geniş izler bırakarak, 
kullanılmaya devam edilecektir.' 

Buna rağmen kaçınılmaz an, yani kömür 
rezervlerinin de sonu geldiği zaman ne 
olacaktır? Yani geleceğin ener|f kay
nakları nelerdir ?. 

5. GÜNEŞ ENERJİSİ 

Sonsuzluğa kadar, çevre kirlenmesi ile Il
gında, bu m2 başına 145 Vatlık ener-
çekici bir kaynaktır. 

Güneş ışınları en yoğun olarak ekvatorun 
35° kuzey ve güney enlemleri arasındaki 
bölgeye düşmektedir. Güney Arizona ve 
civarı, Meksika, Şili'deki Atakama çölü, 
Kuzey Afrika çölü ve civan, Arap yarım
adası ve İran, Hindistan... gibi yerler bu 
kuşağın üzerindedir. Güney Arizona'dà, 
yeryüzünün beher cm2 sine bir günde dü
şen ortalama güneş enerjisi kış ile yaz 
arasında ortalama 300 İlâ 650 kalori ara
sında değişmektedir. Kış aylarındaki or
talama 300 kalori/cmVgün olarak alındı
ğında, bu m1 başına 145 Vatlık ener
ji demektir. Eğer bunun sadece %.10'u 
fotovoltaik yolla veya başka bir şekilde 
elektrik enerjisine çevrilebilse, 1 km3 ilk 
toplama sahasından 14.5 MW gücünde 
elektrik enerjisi elde edilebilirdi. 1000 MW 
lık kapasite için 70 km2 lik bir alan gerek
li ve yeterli olacaktı. Bu çevirim verimi 
ile, bugün Birleşik Amerika'nın ürettiği 

43 



elektrik enerjisine eşit bir enerjiyi (350.000 
MW) üretmek için 25.000 km2 yeterli ola
caktır ki, bu da Arizona'nın % 10'undan 
daha küçük bir sahadır. 

Sadece bu örnek bile, güneş enerjisinden 
yararlanma fikrinin, şu anda ekonomik 
olmaması v.s. gibi sebeplerle arka plâna 
atflmaması gereğini çok açık olarak or
taya koymaktadır. 

6. NÜKLEER ENERJİ 

İnsanlığın kendisine büyük ümitler bağla
dığı nükleer teknikle enerji üretimi, hızlı 
bir gelişme göstermiş olmasına rağmen, 
gene de kendisinden beklenen katkıyı is
tenilen sürelerde gerçekleştirmek müm
kün olmamıştır. Örneğin nükleer enerjiye 
çok büyük ümit bağlayan ve bu yolda en 
büyük çabayı gösteren İngiltere'de 1967'-
de yapılan tahmin ve programa göre, 
nükleer enerji yoluyla 1970'de 14 milyon 

ton TKE değerinde enerji üretilecekken, 
bunun ancak 2/3'ü gerçekleşmiş ve nük
leer yolla üretilen enerji 9 milyon ton TKE 
değerinde kalmıştır. 

Buna rağmen nükleet enerji insanlığın ge
leceği için ufukta görünen, tek değilse bi
le, en büyük ümit kapısıdır. Bu yüzden üze
rine biraz daha detaylı olarak eğilmekte 
yarar vardır. 

Nükleer enerji iki yolla elde edilmektedir : 

a) Ağır atomik izotopların, U - 235'in. fiz-
onu ile, 

b) Hidrojen izotoplarının daha ağır Hel
yum izotoplarının füzyonu ile. 

a) Fizyon Prosesi : 

Bu prosesde ik kademe mümkündür : 

( i) Hemen tamamen nadir izotapa 
(ki tabiî Uranyumun sadece 
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Sekil-13 Sonla Bir'Kaynağın Tümünün İşletilip Tüketilmesi 

% 0,7 sini temsil eder), yani 
U - 235'e bağlı reaktörlerle olan 

proses ; 

Ya Uranyumun cok bulunan izo
topu, U-238'in, veya alternatif 
olarak Toryum'un, başlangıçta 
U - 235 ile yakılmış bir reaktöre 

yerleştirildiği «breeding» prosesi
dir. Nötron bombardımanı sonu
cunda U - 238 Plütomium -239'a ; 
veya Toryum -232, Uranyum -
233'e dönüştürülmektedir ki, her 
ikisini de fisyon etmek müm
kündür. Böylece, breeder reak
törler vasıtasıyla bütün tabiî 
Uranyum ve Toryumlar, fisyon 

(H) 
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olabilen reaktör yakıtı haline 
dönüştürülebilmektedir. 

U - 235 okadar azdır ki, breeder reaktör 

olmadan büyük miktarda nükleer güç el-
desine eldeki rezervler bir asırdan daha 
az dayanabilir. Halbuki breeder reaktör
lerle, sadece tabiî toryum ve uranyum 
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değil, fakat daha düşük tenörlü kaynakla
rı bile İşleyip değerlendirmek mümkün 
olabilecektir. 
U - 235, P - 239 veya U - 233'ün 1 gramı
nın fisyonu 4le açığa çıkan ısı 8.2 x1010 

Jul değerindedir ki bunun fosil yakıt ola
rak eşdeğeri 2.7 ton taşkömürü veya 13.4 
varil petroldür. 

b) Füzyon Prosesi 

Füzyon olayı hidrojen bombası ile ger

çekleştirilmiştir. Ancak birçok ülkede çok 
büyük gayretler sarfedildiği halde bu ola
yı kontrol altına almak henüz mümkün 
olmamıştır. Eğer bu mümkün olabilseydi 
prosesin başlıca ham maddesi üeteryum 
(yani hidrojenin ağır izotopu) olacaktı. E>e-
teryum ise deniz suyunda çok bol olarak 
mevcuttur : 6700 hidrojen atomuna karşı
lık 1 Deteryum atomu. 

D - D reaksiyonu birçok kademeden olu
şur ki net sonuç : 
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Yani 5 Deteryum atomu füzyon olunca : 
1 atom Helyum-4, 1 atom Helyum-3, 1 
atom Hidrojen, 2 nötron ve 24.8 «milyon 
elektron volt» ısı enerjisi veriyor (24.8 
Mev. = 39.8 x 10-" jul). Diğer yandan 1 
litre suda 1022 Deteryum atomu bulunduğu 

dikkate alınacak olursa füzyon ile : 

1 litre su = 7,95 x 109 jul ener|i 
= 0.26 ton kömür 

1.30 varil petrol 

. . . 260 milyar lon kömür 
1 km su = „„.„„ 

1300 milyar varıl petrol 

eşdeğerinde enerji eJdeleri mümkün ola
bilecektir. Bu durumda, dünyada mevcut 
olagelmiş tüm fosil yakıtların içerdikleri 
enerjiye eşit miktarda enerji için sadece 
33 km* deniz suyu yeterlidir. Sadece Mar
mara denliznde biie bunun en az 200 mis
li su bulunduğu dikkate alındığı takdirde, 
denizlerde yatan enerjinin insanlık için 
taşıdığı anlam kendiliğinden ortaya çıka
caktır. 

7. SONUÇ 

Halen dünya enerji tüketiminde ilk sırayı 
tutan petrol, asrın sonuna doğru giderek 
azalacak ve 21 asrın ilk yarısında da eski 
önemini kaybedecektir. İnsanlığın giderek 
artan enerji gereksinmelerini tam olarak 
karşılıyabilecek tek kaynak, şimdilik nük
leer yolla enerji eldesi olarak gözükmek
tedir. Ancak hammadde olarak deniz su
yunun kullanılmasını mümkün kılacak füz
yon olayı henüz kontrol altına alınama
mıştır. Bunun ne zaman gerçekleştirile
bileceği de henüz belli değildir. Hal böyle 
olunca, henüz sadece % 2'si tüketilmiş 
olan ve daha en az 2-3 asır insanlığın 
enerji gereksinmesini karşılamada asıl 
yükü taşıyabilecek durumda bulunan «kö
mür»'ün önemi kendiliğinden ortaya çık
maktadır. 
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TARTIŞMA 

Soru : Prof. Dr. Cemal BİRÖN (İ.T.Ü.) 

— Füzyon enerjisinin kullanılma 
İmkânları nezaman değerlene-
bilecektir ? 

Cevap: — İnsanlığın geleceği atom ener
jisinin füzyon yoluyla kulanı-
fabllme imkânına bağlıdır. Do-
layısiyia bu yöntemle enerji 
eldesi yolundaki araştırmalar 
bütün hızıyla devam etmekte
dir. Buna rağmen, araştırmala
rın ne zaman başarı ile sonuç
lanacağı hakkında bir tahmin
de bulunmak zordur. Şahsî 
inancım 30-40 seneden önce 
böyle bir noktaya ulaşılamaya
cağı şeklindedir. 

Soru : Yük. Müh. Çetin ÇULTU (İ.T.Ü.) 

— Rüzgârdan enerji eldesi müm
kün müdür? 

Cevap : — Çok eski zamanlardan beri 
rüzgârdan bazt uygulamalarla 
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enerji elde edilmektedir. Örne
ğin yel değirmenleri gibi veya 
rüzgârla şarj olan (daha kır
sal alanlarda) akümülâtörler 
gibi. Ancak rüzgârdan endüst
riyel capta enerji elde etmek 
yönünde bir çalışma olup ol
madığını bitmiyorum. 

Soru : Yusuf ARIKAN (İ.T.Ü.) 

— Diğer bir çeşit enerji kaynağı 
olarak petrol yerine Hidrojen
den de yararlanılabilir mi? 

Cevap: — Hidrojenin yakıt, yani enerji 
kaynağı olarak kullanılabile
ceği açıktır. Ancak önemli 
olan, hidrojenin elde edilmesidir. 
Amerika, İngiltere ve Alman
ya'da, havadaki hidrojen ve 
oksijeni bir enerji kaynağı ola
rak kullanmak üzere çeşitli 
araştırmalar yapılmaktadır. So
nuçlar olumlu olmakla bir
likte henüz ekonomik olmak
tan çok uzaktırlar. Bununla be
raber Alman otomobil firmala
rından birinin genel müdürü, 

30-40 yıla kadar otomobil
lerde petrol yerine metanol 
(CH3OH) kullanılacağını İddia 
etmektedir. 

Soru : Ali KIRANG (İ.T.Ü.) 

— Denizlerde kömür yatakları 
var mıdır? Bu yatakların işle
tilmesi için ne gib çalışmalar 
yapılmaktadır? 

Cevap: — Kömür yataklarının deniz altın
da da uzanıp devam etmesi 
son derece doğaldır. Ayrıca 
madencilik faaliyetleri deniz 
altlarına kadar zaten uzanmış 
vaziyettedir. Ancak deniz altı 
madenciliğinin, bilhassa em
niyet tedbirleri bakımından 
kendine özgü özellikleri otdu-
duğunu da burada belirtmek 
isterim. 

Soru : Mecit EKİNCİLER (İ.T.Ü.) 

— Kömür rezervlerinin kullanıl
ması, tükenmesi hesaplan ve 
bu konudaki grafiksel çalış
malar hangi istihsal metodu 
esas alınarak yapılmıştır? 

Cevap : — Bu hesaplama ve grafikler, kö
mür yataklarının halihazırdaki 
tekniklerle işletilebilecekleri 
gözönüne alınarak düzenlen
miştir. İlerde işletme tekniğin
de köktü değişklikler olursa, 
grafiklerin de ona paralel ola
rak bir miktar değişebileceği 
tabiidir. 

Türkiye 1. Kömür Kongresi 

23 • 27 OCAK 1978 Tarihlerinde Zonguldakta toplanacaktır 
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Türkiye 1. Kömür Kongresi Yürütme Kurulu Başkanlığı 
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